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"Operários, camponeses, estudantes, profissionais honestos, cm.canos, 
progressistas de outros países, comei;amos a luta que necessitamos 

fazer para alcani;ar demandas que o Estado mexicano nunca satisfez: 
trabalho, terra, teto, alimentai;áo, saúde, educai;ao, independencia, 

liberdade, democracia, justii;a e paz. Caminhamos centenas de anos 
pedindo e crendo em promessas que nunca foram cumpridas ... 

Nosso povo continua morrendo de fome e de enfermidades curáveis, 
afundado na ignorancia e no analfabetismo, na incultura. E 

compreendemos que, se nós nao lutarmos, nossos filhos voltaráo a 
passar pelas mesmas coisas. E náo é justo. A necessidade nos foi juntando 

· dissemos basta" (EZLN, 1-12-1993)1
• 

"N enhum ser vivo ere que os defeitos de sua existencia radiquem no 
princípio de sua vida (Prinzip seines Lebens), na esséncia (Wesen) de sua 

vida, mas em circunstancias exteriores a ela. O suicidio é contrário a 
natureza" (Marx, 1844)2. 

"fe pense, done je suis (Descartes)3 é a causa do crime contra Je danse, 
done je vis" (Eboussi Boulaga)4. 

L "Editorial", em El despertador mexicano (Chiapas), órgáo do Exército Zapatista de Libertm;áo 
Nacional, 1-12-1993. 

2. "Glosa critica .. ,", em Vorwdrts, agosto de 1844; Marx, 1956, t.!, p. 402 (trad. esp. t.!, p . 514). 

3. Discurso del método, IV (Descartes, 1953, p . 147). 

4. La crise du Muntu (Eboussi Boulaga, 1977, p. 56). 
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PALAVRAS PRELIMINARES 

Encontramo-nos <liante de um fato massivo da crise de um "sistema
mundo" que comec;ou a se formar há 5.000 anos1, e está se globalizando 
até chegar ao último rincao da Terra, excluindo, paradoxalmente, a maioria 
da humanidade. É um problema de vida ou morte. Vida humana que nao 
é um conceito, urna idéia, nem um horizonte abstrato, mas o modo de 
realidade de cada ser humano concreto, condic;ao absoluta da ética e 
exigencia de toda libertac;ao. Nao deve estranhar, en tao, que esta Ética seja 
urna ética de afirmac;ao total da vida humana ante o assassinato e o 
suicídio coletivo para os quais a humanidade se encaminha se nao mudar 
o rumo de seu agir irracional. A Ética da libertm;ao pretende pensar 
filosófico-racionalmente esta situac;ao real e concreta, ética, da maioria da 
humanidade presente, próxima de um conflito trágico de proporc;óes nunca 
vistas na história da espécie humana, filogeneticamente falando. Os temas 
que trataremos sao de tais dimensóes que só tentaremos nesta obra situar 
"indicativamente" as questóes dentro de urna arquitetonica categorial que 
se desenvolve como um "processo" ético, a partir da realidade de um 
processo mundial de globalizac;ó:o excludente, o que exige que nos abei
remos de maneira crítica do pensamento de numerosos autores contempo
raneos, os mais importantes para nosso argumento, deixando para obras 
futuras tanto os problemas de fundamentac;áo dos princípios como o 
tratamento concreto das mais críticas frentes de libertac;ao, da luta pelo 
reconhecimento de sujeitos sócio-históricos emergentes dentro da socieda
de civil em cada país e dentro do horizonte planetário. 

I 

A ética atual, do final do século XX e comec;o do terceiro milenio, tem 
alguns "nós problemáticos" que devem ser desatados; aporias ou dilemas 
nos quais entraremos em cheio e polemicamente, tentando comec;ar a 
analisá-los na perspectiva da ética da libertac;ao. Penso que, neste momen
to, duas frentes argumentativas só:o particularmente atraentes. 

Em primeiro lugar, os debates que vó:o desde a) a negac;ao de que a 
ética normativa possa se desenvolver a partir de urna racionalidade com 
validade empírica, já que seu exercício se situa,ria no nível dos meros juízos 

11 



de valor - posi<;:áo sustentada, entre outros, pela meta-ética analítica 
(desde 1903 comos Principia Ethica de G. Moore) -, até b) a afirmm;:áo de 
urna ética utilitarista da "felicidade para as maiorias". Analisaremos a 
primeira, continuando o discurso de J. Habermas, no tocante a pretensáo 
da existencia de enunciados normativos (que náo sáo meros juízos subje
tivos, mas pelo menos tem pretensáo de retidáo), mas iremos mais longe, 
mostrando a possibilidade de desenvolver urna ética a partir de juízos de 
fato, empíricos, descritivos. Subsumiremos o utilitarismo, táo criticado pela 
meta-ética da linguagem e pelas morais formais (incluindo a de J. Rawls), 
recuperando o aspecto material das pulsóes de felicidade, embora mostre
mos sua inconsistencia no tocante a pretensáo de fundamentar um princí
pio material universal de validade suficiente. 

Em segundo lugar, sendo um debate ainda em curso, confrontaram-se 
c) a ética comunitarista, de inspirm;:áo histórica e valorativa, com d) as 
éticas formais (especialmente a Ética do Discurso). Subsumiremos ambas, 
por diversas razóes, mas situando-as em momentos diversos do processo 
arquitetónico da Ética da Libertm;:áo. Trataremos a ética comunitarista (de 
A. Maclntyre, Ch. Taylor ou M. Walzer) no nível material da ética; articulan
do-a num horizonte que lhe permita superar sua incomensurabilidade 
particularista e abrir-se a um universalismo de conteúdo além da mera 
história, dos hipervalores ou da autenticidade da identidade cultural. A 
verdade prática do conteúdo alcam;:ará, assim, pretensáo universal. Da 
mesma maneira, <liante das morais formais procedimentais (desde Kant, 
especialmente com K.-0. Apel ou J. Habermas), adotaremos urna posic;áo 
também de subsurn;:áo, mas reconstruiremos radicalmente sua fum;:áo no 
processo ético. Elas permitiráo esclarecer o momento da "aplicm;:áo" do 
princípio material da ética. 

Diante de posi<;:óes tais como e) a pragmática (desde Ch. Peirce até H. 
Putnam) ou f) a teoria de sistemas (N. Luhmann), nos alimentaremos delas 
para definir g) um terceiro princípio: o da factibilidade, inspirando-nos no 
pensamento de F. Hinkelammert. 

Desta maneira o "bem" (do sujeito da norma, ac;áo, microfísica do 
poder, institui<_;:áo ou sistema de eticidade) é alcanc;ado no final de um 
complexo processo onde o conteúdo de verdade, a intersubjetividade 
válida e a factibilidade ética "efetuam" ou realizam o "bem" (good ou das 
Gute). Definitivamente, "o bom" é um sujeito ético concreto, mas só ao fazer 
o "bem" (da norma, ac;áo ... ). Tendo chegado a este ponto, concluímos a 
Primeira Parte, e poderia parecer que já esgotamos os temas centrais das 
éticas em geral. Todavia, é só na Segunda Parte que comec;a a Ética da 
Libertac;áo a desenvolver as suas teses próprias. 

Realmente, é a partir da norma, ato, microestrutura, instituic;áo ou 
sistema de eticidade "bons" que, por contradic;áo radical (Max Horkheimer 
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chamará isto de negatividade material), sáo causadas, náo intencional
mente e de maneira inevitável, vítirnas, efeitos do dito "bem". Doravante, 
o ponto de partida será a vítima, como Rigoberta Menchú (mulher, indíge
na, de ra<;a morena, camponesa, guatemalteca ... ). O "bem" inverte-se, 
toma-se dialeticamente o "mal" por causar a dita vítima. Come<;a assim a 
análise dos grandes críticos, dos "filósofos malditos" (K. Marx; os da 
prirneira Escola de Frankfurt: M. Horkheimer, Th. Adorno, H. Marcuse, W 
Benjamin; e também E Nietzsche, S. Freud, E. Lévinas, etc.). A crítica 
ético-material inaugura o pensamento negativo. 

De repente, a consensualidade da razáo discursiva, que náo podio 
"aplicar" a sua norma básica porque os participantes afetados estáo 
sempre, empírica e inevitavelmente, em assimetria, pode, porém, agora, 
"ser aplicada" gra<;as a intersubjetividade simétrica das vítimas em comu
nidade solidária entre elas mesmas. Agora surgem problemas novos, 
inesperados, já tratados por J. Piaget ou L. Kohlberg, mas sob nova luz a 
partir da reinterpreta<;áo de P Freire. Propomos, assim, pela prirneira vez, 
a questáo epistemológica do "terceiro" critério de demarca<;áo das ciencias 
sociais críticas (superando a posi<;áo a esse respeito de K. Popper, Th. Kuhn, 
P Feyerabend ou l. Lakatos, e pretendendo esclarecer também certas 
ambigüidades da "Teoría critica"). E. Bloch nos mostra o sentido positivo 
do anelar com esperan<;a pela utopía possível a partir da intersubjetividade 
simétrica das vítimas. 

Chegamos, assim, ao momento crucial da Ética da Liberta<;áo, onde 
reatualizamos, depois da queda do muro de Berlim em 1989, debates 
antigos (sustentados já por R. Luxemburg, A. Gramsci, C. Mariátegui e 
tantos outros) para, desde esta meta-ética da liberta<;áo, situar novos 
horizontes no tocante a razáo ético-estratégica e tática, onde se mostrará a 
complexa articula<;áo das massas vitirnadas que emergem como comunida
des críticas, tendo militantes críticos como núcleos de referencia. Trata-se dos 
novos movimentos sociais, políticos, eco no micos, raciais, ecológicos, do "ge
nero", étnicos, etc., que surgem no final deste século XX. Luta pelo reconheci
mento de vítimas que operam transforma<;:óes em diversas "frentes de 
liberta<;áo", que esta Ética da Liberta<;áo fundamenta e legitima, podendo 
dar urna certa orienta<;áo, a partir de critérios e princípios éticos, no 
dia-a-dia, para o exercício da práxis de liberta<;áo, desde as vítimas, de 
normas, a<;óes, microestruturas, institui<;óes ou sistemas de eticidade, sem 
ter de esperar o tempo das revolu<;óes quando estas sáo "impossíveis". 

Pode parecer que se trata exclusivamente de uma ética de "princípios". 
Na realidade, embora nesta obra nos concentremos preponderantemente 
em critérios e princípios, trata-se de urna ética que também é náo-predica
mental, que parte da vida cotidiana, dos modelos vigentes, a partir de seus 
efeitos negativos náo intencionais (as vítimas) de todo tipo de estruturas 
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auto-organizadas, auto-reguladas; que desenvolve um discurso ético ma
terial (de conteúdos), formal (intersubjetivo e válido), que leva em conta a 
factibilidade empírica, e sempre a partir das vítimas a todos os níveis 
intersubjetivos possíveis. J. Habermas me dizia em Saint Louis, em outubro 
de 1996, que náo esperava muito da normatividade da ética2

; eu tampouco, 
se acreditasse que a ética é a única causa que motiva as exigencias que 
permitem desenvolver todo o processo de libertm;áo das vítirnas. Penso, 
pelo contrário, que tais motivac;oes sáo pulsionais, afetivas, instaladas 
profundamente no superego crítico, freqüentemente náo intencional, desde 
conjunturas sociais apoiadas em valores culturais, em causas históricas, 
biográficas, de responsabilidade, solidariedade, etc., que a ética filosófica 
exprime articulada, arquitet6nica e racionalmente por meio de princípios 
que subsumem essas estruturas náo predicamentais sempre implícitas. 
Explicitó-las é nossa responsabilidade filosófica. O enunciado dos princí
pios move de maneira complementar a ac;áo libertadora; mas a esclarece 
e justifica, desconstrói os argumentos falsos ou incompletos contrários e 
desenvolve os argumentos em favor de tal processo libertador. Náo espe
ramos demais de sua capacidade normativa explícita teórica, mas tam
pouco deixamos de pensar que cumpre urna func;áo necessária também 
estratégica, especialmente irnportante 1nos processos de aprendizagem da 
consciencia crítica, na organizac;áo política, económica, social dos movi
mentos sociais emergentes na sociedade civil. 

II 

Comecei a escrever esta obra em outubro de 1993, vinte anos depois de 
ter sofrido na Argentina um atentado a bomba da extrema direita que 
destruiu parcialmente a minha casa e rninha biblioteca em Mendoza. N esse 
momento, estava escrevendo Para urna ética da libertm;áo latino-america
na 3. Foi urna ética inspirada na positividade da exterioridade que, além de 
Heidegger, inspirava-se em Emmariuel Lévinas, no Outro, no po- pular 
latino-americano. A presente obra é um segundo passo com respeito 
a:quela ética, onde se nota urna presenc;a maior do negativo e material, 
com urna arquitet6nica racional de princípios muito mais elaborada. Esta 
nova redac;áo é distinta náo só por ser escrita vinte anos depois, mas, 
principalmente, porque nestes anos mudou a situac;áo histórica, amadureci 
urna nova perspectiva e desenvolveu-se um discurso transformado da ética 
na filosofia contemporanea. 

Em primeiro lugar, aquela obra intitulava-se "Para" urna ética ... Esta, 
porém, é urna "Ética", simplesmente. Em segundo lugar, aquela obra 
denominava-se " ... da libertac;áo latino-americana". Agora pretendemos 
situar-nos num horizonte mundial planetário, além da regiáo latino-ameri
cana, do helenocentrismo e do eurocentrismo próprio da Europa e dos 
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Estados Unidos atuais; do "centro"4 e da "periferia" para a "mundialida
de"5. Em terceiro lugar, é evidente que na década de 70 partíamos dos 
filósofos mais estudados nessa época: o último M. Heidegger, P. Ricoeur, H. 
Gadamer, a prime ira Escola de Frankfurt; de um J. Derrida, E. Lévinas e 
tantos outros. Agora devemos ter em conta nao só os citados, mas tarnbém, 
especialmente, o novo desenvolvimento da filosofia nos Estados Unidos e 
na Europa, como já dissemos acima. Além disso, naquela ocasiao, reali
zou-se o debate a partir de nossa realidade latino-americana, de grupos 
de pensadores militantes, de urna releitura crítica de textos. Agora, a partir 
da realidade mundial e de alguns diálogos pessoais com os filósofos do 
"centro", a reflexao alcarn;:ou nova pertinencia. Em quarto lugar, desde 
novembro de 19896

, a data já citada da "queda do muro de Berlim", 
acontece a desintegra9ao da URSS, o fracasso do socialismo na Europa 
Oriental, a derrota eleitoral do sandinismo, o bloqueio de Cuba, enfim, a 
derrubada de muitos modelos que animavam a esperan9a dos povos para 
se libertar de sua miséria. Tudo isto produz um certo espírito de desalento, 
até de desespero, nas massas, e, a nível filosófico, quase o desaparecimen
to de um pensamento crítico. 

Terminou a Guerra Fria, desapareceu a geopolítica da bipolaridade e, 
ao mesmo tempo, instaurou-se a indiscutida hegemonía militar norte-ame
ricana, ocorreu igualmente a globaliza9ao de sua economía, cultura e 
política externa. A crise das utopias revolucionárias parecía nao permitir 
mais alternativas; impera o dogma metafísico (o novo "grande relato" e 
a única "utopía" aceitável pelo Poder) do neoliberalismo a maneira de 
um F. Hayek. O juízo dominante da opiniao pública filosófica vigente 
sustenta que a "liberta9ao" deveria deixar lugar para a96es funcionais, 
reformistas, possibilistas. Apesar de tudo isto e contra o que muitos 
opinara, parecerla que a antiga suspeita da necessidade de urna ética da 
liberta9ao a partir das "vitimas"7

, dos "pobres" da década de 60, da 
"exterioridade" de sua "exclusao" confirmou-se como pertinente no meio 
do terror de urna espantosa miséria que aniquila a maioria da humanida
de no final do século XX8

, junto coma incontível e destrutiva contamina9ao 
ecológica do planeta Terra. 

A ética da liberta9ao nao pretende ser urna filosofía critica para 
minorías, nem para épocas excepcionais de conflito ou revolu9ao. Trata-se 
de urna ética cotidiana, desde e em favor das imensas maiorias da huma
nidade excluídas da globaliza9áo, na presente "normalidade" histórica 
vigente. As éticas filosóficas mais em moda, as standards e até as que tem 
algum sentido crítico, com pretensao de serem pós-convencionais, sao 
éticas de minorías (claro que de minorías hegem6nicas dominantes, as que 
tem os recursos, a palavra, os argumentos, o capital e os exércitos) que, 
freqüentemente, podem cínicamente ignorar as vítimas, os dominados e 
afetados-excluídos das "mesas de negocia9a_o" do sistema vigente, das 
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comunidades de comunicac;;áo dominantes; vítimas sem direitos humanos 
promulgados, náo percebidos pelos ethos de autenticidade e sobo impacto 
da coac;;áo legal e com pretensáo de legitimidade. 

De qualquer maneira, esta Ética da libertm;ao náo substitui a antiga 
obra- na qual expus em cinco tomos muitos temas que náo voltarei a repetir 
aqui9 

-, mas a atualiza reformando-a, radicalizando-a, desenvolvendo 
novas aspectos fundamentais e respondendo, aclarando ou se retratando 
di ante das críticas fe itas. Mas, sen do intencionalmente urna obra de 
síntese, nao se propóe descobrir em detalhe a temática abordada, mas só 
indicar um "processo" (em seis momentos), situar o "lugar" da questáo 
tratada na "arquitetonica" geral, pois se fosse urna exposic;;áo analítica 
exigiria espac;;o muito maior- o que náo é o propósito do presente trabalho. 
Em outros lugares de minha obra, e em livros de muitos colegas aos quais 
me referirei, podem ser estudados os temas "indicados" - só em alguns 
casos serei mais detalhado na exposic;;áo, e isto acontece quando se trata 
de questóes que abordo pela primeira vez. 

Por outro lado, expus nesta Ética numerosos filósofos éticos contempo
ra:neos. Nao fac;;o isto por um prurido de cientificidade bibliográfica, mas 
porque me defronto com autores relevantes para incorporar suas contribui
c;;oes ao discurso da ética da libertac;;áo e para mostrar como se pode 
transitar por seu pensamento, mas "desviando água para o moinho" de 
nosso argumento central. Quando esta ética tenta realizar o duplo efeito 
de construir urna arquitetura e de subsumir a reflexao dos éticos contem
pora:neos, freqüentemente pode parecer que se perde o rumo. O leitor 
deverá ter paciencia para descobrir o fio condutor da discussao que terá 
sido desenvolvida através dos autores tratados. De qualquer maneira, 
numerosos temas ficaram em aberto para serem tratados no futuro. O 
programa de pesquisa de urna ética crítica só foi desenvolvido inicialmente 
em suas grandes linhas; deverá ser completado com outras obras na 
tradic;;áo da filosofia da libertac;;áo (espero que colegas e discípulos me 
ajudem a preencher tantos vazios). 

Desejo tarnbém precisar claramente que, quando me referir nesta obra 
ao "Outro", sempre e exclusivamente me sit~arei no nível antropológico. É 
simplista demais pretender refutar a ética da libertac;;áo interpretando mal 
o tema do Outro como o de um mero problema nao filosófico (teológico, por 
exemplo, para G. Vattimo ou Ofelia Schutte). O Outro será a/o outra/o 
mulher/homem: um ser humano, um su jeito ético, o rosto como epifania da 
corporalidade vivente humana; será um tema de significac;;áo exclusiva
mente racional, filosófico e antropológico. Um "absolutamente Outro" seria, 
nesta Ética, algo como urna tribo amazonica que náo tivesse tido nenhum 
contato com a civilizac;;áo atual, hoje praticamente inexistente. A liberdade 
do Outro - seguindo, neste aspecto, a Merleau-Ponty10 

- náo pode ser urna 
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incondicionalidade "absoluta", mas sempre urna quase-incondicionalida
de referida ou "relativa" a um contexto, a um mundo, a facticidade, a 
factibilidade. Nesta Ética, o Outro nao será denominado metafórica e 
economicamente sobo nome de "pobre". Agora, inspirando-nos em W 
Benjamín, o denorninarei "a vítima" - noi;áo mais ampla e exata. 

Em dezembro de 1994 celebrou-se no Cairo o V Congresso da 
Associai;áo Filosófica Afro-Asiática. Nela organizamos um Comite Inter
nacional do Terceiro Mundo para se ocupar com o diálogo filosófico 
Sul-Sul. Esta obra pretende também dar material para esses diálogos 
próprios do século XXI. 

Nao se <leve esquecer que o marco ou contexto último desta Ética é o 
processo de globalizaqáo; infelizmente, porém, e simultaneamente, esse 
processo é exclusáo das grandes maiorias da humanidade: as vítimas do 
sistema-mundo. G lobalizm;áo-exclusáo quer indicar o duplo movirnento no 
qual se encentra presa a Periferia mundial: por um lado, a pretensa 
modernizai;áo dentro da globalizai;áo formal do capital (principalmente 
em seu nível financeiro - capital fictício, nos diz Marx); mas por outro lado, 
a exclusáo material e o discurso formal crescente das vítimas desse 
pretenso processo civilizador. Esta Ética deseja explicar essa dialética 
contraditória, construindo categorías e o discurso crítico que permitam 
pensar filosoficamente este sistema performativo auto-referente que des
trói, nega e empobrece a tantos neste final do século XX. A marte das 
maiorias exige urna ética da vida, e seus sofrimentos nos levam a pensar 
e a justificar a sua necessária libertaqáo das cadeias que as prendem. 

Esta ética foi um curso de mestrado da ENEP-Aragón da UNAM, México. 
Agradeqo tarnbém ao Departamento de Pós-graduaqáo por esta publica
qáo. Fizo mesmo tarnbém na Faculdade de Filosofía da UNAM. Na Espanha 
(Madri, Valen<;a, Múrcia, Pamplona, Cadiz, Ilhas Canárias, etc.), expus 
durante os últimos anos diversos momentos desta ética. O mesmo aconte
ceu em Haití, Cuba, Argentina, Colombia, Peru, Bolívia, Paraguai, Guate
mala, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíi;a, ltália, 
Noruega, Suécia, Egito, Filipinas e em outros lugares. Debates com K.-0. 
Apel, P. Ricoeur, G. Vattimo, R. Rorty, J. Habermas, E Hinkelammert antece
deram e acompanharam a redai;áo desta obra. Meus alunas da UNAM, 
México, participaram ativamente deste trabalho, especialmente aqueles 
que o animaram e criticaram criativamente, como Márcio Costa, Germán · 
Gutiérrez, Silvana Rabinovich, Juan José Bautista, Pedro Enrique Ruiz e 
muitos outros. Agradei;o as correi;óes ao texto feítas por meus amigos Raúl 
Fornet-Betancourt (Aachen), Eduardo Mendieta (San Francisco), Michael 
Barber (Saint Louis) 11

, H. Schelkshorn (Viena), Mariano Moreno (Múrcia) e 
James Marsh (Fordham). Finalmente, desejo manifestar publicamente o 
reconhecimento a duas instituii;óes, já que esta pesquisa é fruto do apoio 
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que me dá, como professor de seu quadro, a Universidade Aut6noma 
Metropolitana Iztapalapa, México, e como membro de carreira nível III o 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Enrique Dussel, México 1993-1997 

NOTAS 

!.Ver a IntrodU<;:ó:o [1-8] e, no Apendice 1, a Tese 1 [404]. Todo o texto desta Ética está ordenado 
por urna numerac;ó:o entre colchetes [ ], colocada na margem esquerda, para facilitar as referencias 
internas. 

2. Seria a "impotencia do dever ser (Ohnmacht des Sollens)" (Habermas, 1992, p. 78s). Sua 
esperanc;a está mais na coac;ó:o do "Estado de direito" a partir da legitimidade ético-democrática com 
validade diante da comunidade politica (ver Habermas, 1992, o Pós-escrito [1944] da trad. inglesa, 
1996, p. 463s). 

3. Dussel, 1973. 

4. Doravante "centro" e "periferia" só:o categorias analíticas (ver Apendice 1, Tese 1; e, nesta Ética, 
§ 0.5). 

5. "Mundialidade" nó:o é "universalidade" abstrata, como se pode observar na Tese 2 [404], no 
final deste livro. 

6. Nesse mes comec;amos, em Fí:eiburg, o diálogo com K.-0. Apel. 

7. Doravante é uma categoria filosófica analítica estrita; ver o cap. 4. 

8. Voltaremos ao tema mas lernbremos desde já que os 20% mais ricos da !erra consomem 82% 
dos bens produzidos pela humanidade, e os 80% mais pobres só consomem os 18% restantes, e os 20% 
que vivem em pobreza absoluta consomem só 1,4% desses bens (ver Human Development Report 1992, 
p. 35) , Além disso, rebelióes dos "pobres", como a dos indígenas do Exército Zapatista de Libertac;ó:o 
Nacional de Chiapas (desde 1° de janeiro de 1994), nos mostram que o sistema nó:o é urn bloco de 
pedra sem contradic;óes nem fissuras. 

9. Em especial ali, a partir de Heidegger e Lévinas, mostrava desde o conteúdo ontológico a 
positividade dos pobres, da viúva e do órfó:o; sua positividade como exterioridade. Agora me dedicarei 
a desenvolver urna ética de principios, crítica de Kant, mas com urna arquitetónica construida em sua 
tradic;ó:o - especialmente a partir do atento do debate com K.O. Apel. 

10. Merleau-Ponty, 1945, p. 496s. 

11. Ver Barber, 1998. 
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Introdu(iáO 
HISTÓRIA MUNDIAL DAS ETICIDADES 

[1] Estalntroduc;ao náo consiste numa descric;áo anedótica ou simples
mente histórica. Ao invés, trata-se de urna proposta com intenc;áo filosófica 1

, 

onde os conteúdos históricos das "eticidades" sáo analisados seguin- do 
urna seqüencia histórica que condiciona, de alguma maneira e sempre em 
parte, os níveis ético material e formal morai2, e ainda a eticidade ética ( que 
tem, por sua vez, um aspecto negativo e outro positivo3

). Empiricamente, 
no presente, nem na Europa nem nos Estados Unidos, é possível urna moral 
absolutamente pós-convencional4

• 

Tentaremos só "situar" a problemática ética num horizonte planetário, 
para tirá-la da tradicional interpretac;áo meramente helenocentrica ou 
eurocentrica, para abrir a discussáo mais além da ética filosófica euro-nor
te-americana atual. Toda a exposic;áo é meramente indicativa - náo exaus
tiva nem sequer suficiente - para mostrar como se poderia abrir o 
questionamento para panoramas mais amplos de "mundialidade"5

• 

Náo se deve confundir o conteúdo de eticidade cultural coma formali
dade propriamente filosófica6 no tocante ao método que se originou na 
Grécia (ernbora com reconhecidos antecedentes no Egito e com processos 
paralelos na Índia ou China). Náo se devem identificar, entáo, os conteúdos 
da cultura grega coma filosofia formalmente ou como tal. Freqüentemente7 

se estudam textos míticos como o de Homero ou de Hesíodo como exemplos 
filosóficos, atendo-se aos seus conteúdos de eticidade, e se descartam 
outros relatos como o do Livro dos mortos egípcio, textos semitas ou 
hebraicos, dos Upanixades ou de Lao-Tse, por náo serem formalmente 
filosóficos (sendo ignorados como meros exemplos míticos, literários, reli
giosos ou artísticos). Náo se percebe que o propriamente filosófico dos 
gregos náo é a expressáo mítica da "alma irnortal" ou da "eternidade" e 
"divindade" da physis, mas o método filosófico formal, porque a "alma 
irnortal" helenica ou a "ressurreic;áo da carne" do Osíris egípcio sáo, 
ambas, propostas culturais de conteúdos de eticidade, que podem ou náo 
ser tratadas filosoficamente, mas que náo o sáo intrinsecamente. Por isso 
podemos abordar aqui "filosoficamente" textos míticos de todas as culturas 
da história da humanidade, de grande importancia para interpretar os 
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conteúdos éticos da eticidade atual (e que teráo, por outro lado, pertinencia 
para o desenvolvimento formal da própria ética). 

[2] Quer dizer, foi preciso tempo para se poder atingir um grau de 
complexidade civilizatório suficiente que permitisse que a "ética" e a 
"moral" alcarn;;assem graus mais abstratos de universalidade8 e chegas
sem assim a níveis evolutivos crescentes de criticidade. A evolw;;áo histórica 
do "sistema inter-regional", que desejamos descrever em quatro estágios 
(ver Esquema 0.1), náo é um mero exemplo complementar; comporta urna 
tese central: as" eticidades" da humanidad e foram sendo geradas em tomo 
e a partir de um sistema asiático-africano-mediterré'meo9

, que desde o 
século XV é, pela primeira vez, um "sistema mundial". Por outro lado, o 
amadurecimento das "eticidades" foi alcam;;ando graus suficientes de 
desenvolvimento, o que permitiu "éticas" cada vez mais conscientes de sua 
universalidade (desde as egípcio-mesopotamicas até a segunda escolás
tica do século XVI, com Francisco de Vitoria, no século XVIII com Kant ou, 
no século XX, com Apel ou Habermas) e, ao mesmo tempo, categorias 
"ético-críticas" de grande radicalidade (desde as desenvolvidas mitica
mente em confronto com o escravismo no Egito ou a ética da justil;;a de 
Hammurabi, até as de Bartolomeu de las Casas, no século XVI, Marx no 
XIX, ou a ética da libertrn;;áo na atualidade). 
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Esquema 0.1: REPRESENTA<;AO ESQUEMÁTICA DOS QUATRO ESTÁGIOS DO 
"SISTEMA INTER-REGIONAI.:', QUE CHEGA A SE DESENVOLVER COMO 

"SISTEMA-MUNDO" A PARTIR DE 1492 (ver Tese 1) 

Nome diacrónico 
do sistema 

Estágios in ter-regional Pólos em tomo de um centro 10 

II 

III 

IV 

Egípcio-mesopotamico 
(desde o IV milenio aC): § 0.1 

"Indo-europeu" 
(desde o século XX· aC): § 0.3 

Asiático-afro-mediterraneo 
(desde o século IV dC): § 4 

"Sistema-mundo" 
(desde 1492 dC): § 0.5-0.6 

Sem centro: Egito e Mesopotamia 

Centro: regiao persa, mundo hele
nístico (seleucida e ptolomaico) 
(desde o século IV aC) 
Extremo-oriental: China 
Sul-oriental: reinos da Índia 
Ocidental: mundo mediterraneo 

Centro de conexóes comerciais: 
Regiao persa e do Turan-Tarim, pos
teriormente o mundo mw,ulmano 
(desde o século VII dC) 
Centro produtivo: Índia 
Extremo-oriental: China 
Sul-ocidental: a África bantu 
Ocidental: mundo bizantino-russo 
Extremo-oeste: Europa Ocidental 

Centro: Europa Ocidental (hoje EUA 
e Japao; de 1945-1989 coma URSS) 
Periferia: América Latina, África ban
tu, mundo muc;:ulmano, Índia, Sudes
te Asiático, Europa Oriental 
Quase autonomas: China e Rússia 
(desde 1989) 
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Esquema 02: CIDADES IMPORTANTES DO SISTEMA 
INTER-REGIONAL ASIÁTICO-AFRO-MEDITERRÁNEO EM DNERSAS ÉPOCAS
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A. EGITO E O MEDITERMNEO ORIENTAL 
l. Mé'mfis 
2. Heliópolis 
3. Saís 
4. Alexandria (E) 
5. Abydos (This) 
6. Tebas 
7. Elefantina 
8.Ammonion 
9. Sid6nia 
10. Jerusalém 
11. Antioquia 
12. Alepo (H) 

B. MESOPOT.AMIA E PÉRSIA 
13. Ur 
14.Assur 
15. Babilonia 
16. Susa 
17. Ecbátana 
18. Persépolis 
19. Edessa 
20. Nísibe 

C. ÍNDIA 
21. Harappa 
22. Mohenjo Daro 
23. Berrares 
24.Lasa 
25. Délhi (H) 
26. Angra (H) 
27. Bombaim 
28. Goa (G) 
29. Calicut 
30. Pagan 

D. CHINA E O SUDESTE ASIÁTICO 
31. Anyang 
32.Loyang 
33. Pequim 
34. Nanquim 
35. Cantao (G) 
36. Angkor 
39. Hanói 
38. Málaca (H) 
39. Mindanao (H) 

E. PARTE DA CULTURA GREGA 
40. Atenas 
41. Tebas 
42. Cirene 
43. Bizancio 
44.Ravena 
45. Kiev 

46. Novgorod 
47. Moscou 

F. CENTRO DO SISTEMA ANTIGO 
48. Seleukeia (E) 
49. Samarkanda (H) 
50. Bukhara (H) 
51. Kabul (H) 
52. Tus (H) 
53. Bagdá (H) 
54. Seistan (H) 

G . MUNDO LATINO-GERMANICO 
55. Roma 
56. Hipona 
57. Nápoles 
58. Genova 
59. Veneza (E) 
60.Paris 
61. Viena 
62. Sevilha (H) 
63. Cádiz (Al (H) 
64. Amsterda 
65. Londres 
66. Edimburgo 
67. Estocolmo 

H. PARTE DO MUNDO ETÍOPE-MU<;UL
MANO 
68. Axum 
69. Kartum 
70. Meroe 
71. Meca 
72. Medina 
73. Áden 
74. Ormuz 
75. Córdoba (G) 
76. Granada (G) 

. 77. Ceuta 
78. Marrakech 
79. Teghaza 
80. Agadés 
81. Tombuctu 

I. EXPANSÁO BANTU 
82. Mombasa 
83. Zirnbabue 
84. Congo 

K. ROTA DA SEDA 
a. China 
b. Dzungária 
c. Tarim 
d. Turan 
e. Khorassan 
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NOTAS 

l. Ver Schelkshom, 1992, p. 57-64. 

2. Desde já <levemos esclarecer os termos "ético" e "moral"', que, nos últimos tempos, adquiriram 
novamente variac;óes semé'mlicas. Em minhas obras anteriores a esta (Dussel, 19730), "moral" sigrúfi
cava urna determinac;áo da práxis (na Totalidade como "eticidade", ou em vistas do pro-jeto de 
libertac;:áo), ao passo que "ético" indicava o rúvel transcendental critico (do mesmo projeto ontológico 
discernido desde a exterioridade do Outro). Ver no Apendice 1, Tese 4 [ 404]. 

3. Ver cap. 4. 

4. Os rúveis 5 e 6 de Kohlberg (Kohlberg, 1981 e 1985), o comentário de Habermas (1983, p . 135), 
ou o intento de Apelde urna moral pós-convencional (Apel, 1988), sáo "convencionalmente" europeus, 
nurn sistema do capitalismo "tardío", modernos em sua crise terminal, contratualistas em parte; 
parcialmente "eurocentricos" e, por último, liberais ou social-democratas. Quer dizer, momentos que 
seráo impossíveis sem o condicionamenlo "material" de sua própria cultura. Nisto tem sentido, 
parcialmente, a proposta de Charles Taylor. 

5. Ver a Tese 2. 

6. Ver a Tese 5. 

7. Ver, por exemplo, Taylor, 1989, p. 115s; Maclntyre, 1966; ele. 

8. Considere-se com cuidado a diferenc;a entre "uníversalidade" ética e moral (veja-se no final as 
Teses 4 a e b) e a "criticidade" alcanc;ada (indicada na Tese 2 e Tese 4 (de f). 

9. As "eticidades" originárias do continente americano serao conectadas somenle no final do 
século XV. Este lugar é bom para dizer que com isto nao afirmamos urna posic;áo "substancialista 
difusionista" (ver Blaut, 1993, p . l ls) - que propóe "centros" a partir de onde se originam as culturas -
ou, no outro extremo, a de urna independencia absoluta de originac;áo cultural. Nossa tese é inlerme
diária: há criac;áo autónoma (especialmente nas culturas amerindias, de origem paleolítica asiática e 
com irúluencias polinésicas recentes) mas, ao mesmo tempo, conexao (nos "sistemas" inter-regionais 
asiático-afro-mediterrcmeo). Antes da ligac;ao da América como sistema indicado nao houve "centro" 
criador de cultura, mas urn "centro" de conexao (que, desde a expansao de Alexandre Magno, se situará 
no norte da Pérsia ou Mesopolarnia). A primeira "periferia" propriamenle dita, na história mundial, será 
a América Latina desde o final do século XV. 

10. O "centro" é só zona de conlato nos estágios II e IIl e, propriamente, "centro" de urna periferia 
em!V 

I 1. A letra maiúscula entre parentesis (A, C ou H) significa que a cidade também pertenceu em 
algurn momento a outro ethos ou cultura (por exemplo, Alexandria [A.4], Seleukeia [f48] ou Veneza 
[G.59] sáo também da cultura grega: E; Alepo [A.12], ou Samarkanda [f49], sao muc;ulmanas: H). 
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Se~ó:o l 
AS ALTAS CULTURAS E O SISTEMA INTER-REGIONAL. 

ALÉM DO HELENOCENTRISMO 

[3] Em nossa interpretac;do1
, o primeiro momento de urna história das 

eticidades, em relac;do como estágio Ido sistema inter-regional (§ 0.1), e 
que terá um profundo impacto posterior, inicia-se entre o nordeste da África 
e o Oriente Médio (Egito e Mesopotarnia). De maneira ininterrupta, durante 
mais de cinqüenta séculas, este conteúdo de eticidade chegará, de alguma 
maneira, até o final do século XX. Nele já comec;aram a se formar material
mente as categorias "ético-críticas" que desejamos formalizar2

• Continuan
do para o leste, através do Oceano Pacífico, no extremo oriente do Oriente , 
chegamos a um fragmento desconectado do sistema inter-regional asiáti
co-afro-mediterraneo, que deve ser situado como seu prolongamento (ndo 
ao nível do neolítico mas do paleolítico), e que sdo as altas culturas ame
rindias (este é o seu lugar na história da humanidade) (§ 0.2). O segundo 
momento, um novo estágio do sistema asiático-afro-mediterraneo (§ 0.3), 
desenvolve-se nos povos das estepes euro-asiáticas, chamados ambigua
mente de "indo-europeus" (originários da regido situada desde o norte do 
Mar Negro, os Cáucasos e o Mar Cáspio até a Mongólia). Num terceiro 
momento(§ 0.4), encontramos o sistema inter-regional hegemonizado pelo 
mundo muc;ulmano, que ocupa a regido das conexóes "centrais" dos 
diversos pólos do sistema: a China (primeiro pólo, no nordeste); a Índia 
(segundo pólo, pelo sudeste); o Mediterraneo do mundo bizantino e russo, 
servindo de muro para a cultura regional, secundária e periférica da 
Europa medieval latino-germanica (terceiro pólo, o ocidental) . Lentamente, 
desde o século VII dC, o ethos muc;ulmano (desde a Espanha e o Marrocos, 
do Atlantico até a ilha Mindanao do Pacífico) se desenvolverá no "centro". 

Esta maneira de interpretar a história prepara-nos para urna compreen
sdo do fenómeno da "modemidade" desde outro horizonte histórico, que 
permite com plena consciencia criticar a periodizac;áo ideológica da histó
ria em História Antiga, Medieval e Moderna, que é ingenuamente heleno
centrica e eurocentrica. 
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§ 0.1. Origem do sistema inter-regional: o Egito africano-bantu 
e os semitas do Oriente Médio3 

[ 4:] Situar-nos-emos no mais antigo dos mundos de vida que tem im
portancia para nosso tema. Contra o costume 4, náo partiremos da Grécia 
(já que nossa visáo nao é helenocentrica) porque o que posteriormente será 
conhecido como Grécia clássica era, no IV milenio aC, um mundo bárbaro, 
periférico, colonial e meramente ocidental com respeito ao oriente do 
Mediterra:neo, que, do Nilo até o Tigre, constituía o "sistema" civilizatório 
nuclear dessa regiáo de uniáo entre África e Ásia5

• 

O mundo da África bantu, negro (kmt em egípcio), hoje ao sul do Saara, 
é urna das origens da cultura egípcia - primeira coluna da revolw;:ao 
neolítica6

• No oitavo milenio aC, o Saara úmido era atravessado por rios e 
habitado por numerosos plantadores bantus. A partir do sexto milenio 
comegou o processo de seca e a origem do deserto7

; muitos povos bantus 
emigraram para o Nilo. A influencia cultural do leste do Nilo será muito 
posterior. A alta cultura egípcia tem sua origem massiva no Alto Egito. A 
partir do quinto milenio aC, grandes tumbas podem ser observadas entre 
a segunda e a terceira catarata no Sudáo. "A concepgáo da monarquía 
divina encontra-se entre os povos da África central e meridional e até no 
sul da Etiópia"8

• Povos bantus, habitantes do Alto Egito, unificaram a regiáo 
do Nilo a partir do sul. Por isso, seus primeiros centros do quarto milenio 
aC9

, This (provavelmente junto a Abydos) e depois Tebas, encontram-se no 
sul "negro"10

• O faraó da segunda dinastia, Aha, fundou no delta a 
cidade de Menfis, onde, no ano 2800 aC, situar-se-á a capital do lmpério 
Antigó. Na cidade de Heliópolis, foram sendo racionalizadas as teogo
nías nas escolas de sábios (como a edduba da Mesopotámia, a acade
mia, muito posterior, de Platáo ou o calmecac no México): na origem 
estavam as Águas Primordiais (Nun), de onde surgiu Atum-Re (o Sol), 
que formou o Ar (Shu) e o Fogo (Tefnut), de onde procederam a Terra 
(Geb) e o Céu (Nut). Tudo isto acontece dois mil anos antes dos pré-so
cráticos - ou da "Idade-eixo" (Achsenzeit) de Jaspers. Em Hermópolis 
será Thoth (ou Tautes, Hermes, etc.) o criador-ordenador do cosmos11

• 

Os textos quase-filosóficos de Menfis efetuam urna nova "racionaliza
gao": Ptah (o deus de Menfis) 12 é agora o criador universal, mas a dita 
criagáo opera-se desde seu Coragáo (Homs) e por meio da Língua, a 
Palavra, o lógos 13

, o nous: Thoth 14, o que cria tudo desde sua sabedoria, 
é entáo anterior a criagáo do universo. 

[5] Thoth (um personagem e um deus, como o Quetzalcoatl dos mexicanos) 
era também o sábio fundador do alfabeto, das ciencias e da sabedoria: 

Ouvi dizer ... - escreve Platao - que o nome do deus era Theuth [Thoth]. 
Ele inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia ... e 
também os sinais da escrita. Era, entáo, rei de todo o Egito Thamus ... 15 

26 



O próprio Aristóteles reconhecerá - como Platáo na República (na qual 
ele descreve idealmente urna aldeia egípcia, depois de sua viagem a Saís, 
a grande metrópole de Atenas no delta do Nilo) -que as comunidades de 
sábios egípcios sao a origem da sabedoria dos próprios gregos16

: 

Aquelas ciencias que náo estao encaminhadas nem aos prazeres da vida 
nem para atender a · suas necessidades vieram en tao a luz prime ira e 
necessariamente naqueles lugares onde se podio dedicar-se ao ócio 
(eskhólasan). Assim ocorreu com as matemáticas no Egito17

, porque, 
naquele país, as comunidades de sábios (hiréon éthnos) estavam livres 
de todo trabalho manual (skholázein) 18

• 

O cosmo e a humanidade tem urna ordem ou regra universal: Maat, que 
é a "verdade" ou a "lei natural" universal em seu sentido prático: 

Maat foi a chave da visao egípcia do comportamento ético ... Maat é a 
ordem devida na natureza e na sociedade, conforme o ato da crim;áo o 
estabeleceu, por isso significa, conforme o contexto, o bom, o correto, a 
lei, a ordem, a justic;a e a verdade19

. 

Dizemos tudo isto para comec;ar a romper com a visáo helenocentrica. 
Pois a existencia cotidiana do Egito teceu-se em tomo do culto de seus 
mortos ou dos ancestrais, procedente do sul, dos povos bantus, negros. A 
culminac;áo da referida eticidade encentra-se já na alta cultura egípcia do 
quarto milenio aC, quando se organizou a vida em tomo do referido culto. 
A "afirmac;áo da vida" percorreu um de seus possíveis caminhos20

: a vida 
terrestre é valiosa, o mesmo que a corporalidade; por isso o morto retoma 
a camalidade (ressuscita21

) depois da morte empírica, para nunca mais 
morrer. O principio individual da pessoa (ka)22

, que se recebe como nome 
próprio, único (a "singularidade" [Einzelheit]: "Osíris N."), sobrevive a 
morte. A "carne" évaliosa, tem sentido, murnifica-se, perfuma-se, ressuscita 
para toda a etemidade. Isto abre todo um horizonte de normas éticas 
concretas de grande positividade camal, histórica, comunitária. Diante do 
Juízo final, a pessoa, o ka, exclama: 

Náo cometi iniqüidade contra os homens ... Náo empobreci um pobre 
em seus bens ... Nao fiz padecer fome ... Náo acrescentei peso a medida 
da balanc;a ... Náo roubei com violencia ... Nao roubei páo ... Satisfiz a 
Deus cumprindo o que ele desejava. Dei pao ao faminto, água ao 
sedento, vesti o que estova nu e urna barca ao náufrago ... Fazei-o vir, 
dizem os deuses talando de mirn. Quem és tu? me dizem. Qual é o teu 
nome? me perguntam23

• 

A existencia humana concreta, individual, com nome próprio, vivida 
responsável e historicamente a luz do Juízo24 de Osíris25

, constitui a "cama
lidade" real (a sua materialidade)26 da vida do sujeito humano como 
referencia ética suprema: dar de comer, de beber, de vestir, hospedagem ... 
a carne f aminta, seden ta, nua, exposta as intempéries ... 27 
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[6] Depois da África bantu primeiro, e da egípcio-mediterranea depois, 
<levemos agora indicar um segundo centro criador de eticidade: o mundo 
sumério, mesopotamico, semita- segunda coluna cultural. No VIII milenio 
aC na Anatólia28

, e desde o quarto milenio aC em cidades como Uruk, 
Lagash, Kish ou Ur, nasceu urna eticidade que foi racionalizando-se em 
conjuntos legais que alcarn;;aram, com Uruinimgina (2352-2342 aC)29 ou 
Gudea (2144-2124 aC), um desenvolvimento impressionante, incluindo-se 
sempre leis em favor dos fracos, dos pobres e estrangeiros. No Código de 
Hammurabi ( 1792-1750 aC)30

, de clássica vigencia, lemos: 

Naquele dia Anum e Enlil pronunciaram o meu nome ... Hammurabi, o 
prícncipe piedoso, temente a deus, para fazer surgir justi<;;a na terra, para 
eliminar o mau e o perverso, para que o forte nao oprima o fraco31

. 

Valeria a pena fazer um comentário sobre este magrúfico Código (ético 
procedimental), onde se garante a justi~a com juízes e testemunhas, a 
propriedade hereditária no meio de um mundo cheio de anomia, bandida
gem, brutalidade e injusti~a. Por isso, o legislador pode exclamar no Epilogo: 

... Para ~ue o forte nao oprima o pobre, para fazer justi<;;a ao órfao e a 
viúva ... 3 

, na Babilonia, a cidade cuja dignidade realizaram Anum e 
Enlil33

. Que o oprimido afetado num processo venha a frente de minha 
estátua de Rei da Justic;;a e se fac;;a lera minha estela escrita34

• 

Queremos deixar bem claro que urna ética do cumprimento das neces
sidades (comer, beber, vestir, morar...) da vida afirma a dignidade unitária 
do sujeito ético-corporal. O núcleo ético-mítico da ressurrei~áo da carne 
positiviza a camalidade e as necessidades reais se transformam em 
critérios éticos e de crítica - que transcendem a mera eticidade concreta 
babilonica, e por isso se exercem sobre a "exterioridade", com respeito ao 
"estrangeiro", por exemplo. 

[7] Entre a Mesopotamia e o Egito há urna zona intermédia dos povos 
arameus, fenícios, púnicos, hebreus ou moabitas. Tinham a vantagem de 
poder comparar as concep~6es éticas concretas das duas altas culturas e 
produzir urna simbiose sumamente crítica. Os fenícios se lan~am ao mar e 
chegam a Grécia (Cadmos, filho de Agenor, e sua irmá Europa, todos 
fenícios, sáo fundadores de Tebas), ao norte da África (Cartago foi urna de 
suas colonias) e a Espanha. Por outro lado, <levemos nos referir a um grupo 
de 'apiru (= hebreus)35

, no tempo do domínio do reino de Amama, soba 
hegemonia egípcia. Os 'apiru foram mercenários, ilegais, fugitivos, refu
giados, semibandidos ou camponeses propensos a rebeliáo nas monta
nhas da Palestina, que lutaram por sua autonomia e se organizaram em 
tribos (segundo o modelo de retribaliza~áo). Quer dizer, a narrativa heróica 
relatada no Exodo náo se situaria historicamente no Egito mítico 36

, mas na 
Palestina, e se trataria de um movimento de semi-escravos sob o domínio 
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filisteu (indo-europeus dominadores do ferro) de Amama, que se libertam 
no século XIII aC: 

J6natas derrotou a guarni~áo filistéia que havia em Gabaá. Os filisteus 
souberam que os hebreus ('ivrim == 'apiru) tinham se rebelado 37

. 

[8] Assim comec;ava urna Juta de libertaqáo de escravos que se tomará 
épica na narrativa mítica de Moisés38

, que racional e filosoficamente pode 
ser tratada como um "modelo de práxis" específico na história mundial das 
eticidades concretas. Desde entáo se deve ler com novos olhos um texto 
quase-sirnbólico como este: 

Fartos dos israelitas, os egípcios lhes impuseram trabalhos ('abodot) 
penosos, e amarguraram a sua vida com dura escravidáo ('aboda,39

, 

impondo-lhes os duros trabalhos ('abodot) do barro, dos tijolos e de toda 
classe de trabalhos ('abodot) no campo 4°. 

Trata-se do ponto de partidci: de um "paradigma ético-crítico": os escra
vos (vítimas dominadas, excluídos), por um processo diacrónico de luta, 
alcanc;aráo a libertac;áo política, económica e cultural numa "terra prome
tida"; tendem para urna utopia futura, no meio da crise do sistema inter-re
gional egípcio-mesopotó:rnico 41

• A releitura posterior <leste texto durante 
séculas, em outros momentos históricos do mesmo sistema inter-regional 
posterior, instaurará um tipo de racionalidade libertadora específica na 
história planetária, e que tentamos formalizar filosoficamente. 

Podemos concluir que as eticidades do sistema in ter-regional, em seu 
primeiro momento, de grande complexidade e madureza, náo consegui
ram, porém, formular sistemas teóricos éticos que ainda justificam gran
des impérios. 

§ 0.2. Culturas sem rela~áo direta com o sistema. O mundo 
meso-americano e inca42 

[9] A Índia (terceira coluna da revoluc;áo neolítica43
), que floresce as 

margens dorio Indo até o Pendjab desde 2500 aC, ou a China (a quarta 
coluna44

, as margens dorio Amarelo), que se origina cerca de 2000 aC, 
todas as duas anteriores a presenc;a dos cavaleiros e dos dominadores do 
ferro, deveriam ser expostas aqui. Para náo nos estender demais, indica
mos simplesmente seu "lugar" numa visáo geral da história do neolítico, 
que segue um movimento do oeste para o leste - direc;áo contrária a 
proposta ideológica de Hegel. 

No entanto, deter-nos-emos um pouco nas culturas originais do conti
nente americano, já que o "lugar" na história mundial desses povos náo 
deve ser situado simplesmente como contexto do "descobrimento" da 
América ("invasáo", na perspectiva do índio) por Cristóváo Colombo, em 
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1492. Muito pelo contrário, esse "lugar" histórico encentra-se ao leste do 
Extremo Oriente, quando há mais de 50 mil anos, ao terminar a última 
glacim;áo, passando pelo estreito de Behring, o horno sapiens entrou 
pelo Alasca e comei;ou, por ondas sucessivas, sua long,a peregrinai;áo 
para o sul. O habitante original americano procede da Asia, a partir da 
Sibéria e da regiáo que margeia o Pacífico, tanto por suas rai;as como 
por suas línguas. É claro que, na América, realizou urna atividade cria
tiva cultural autónoma - náo poderíamos aceitar a posii;áo "difusionis
ta". No entanto, desde o neolítico houve freqüentes contatos com os 
polinésios, que em suas travessias transoceé':tnicas chegaram as costas da 
América. De qualquer maneira, nao fizeram parte do sistema ínter-regional 
do continente asiático. 

Se as estepes eurasiáticas sao urna área de con tatos (I), o Oceano 
Pacífico (11) (com suas culturas polinésicas) deve ser considerado, como 
dissemos, outra área de contatos. Numa visáo mundial das eticidades nao 
se pode repetir, por exemplo, a ingenuidade reducionista de um Alfred 
Weber45

• Na história dos ethos deve sempre ser incluída a visáo ética dos 
astecas, maias, chibchas e incas, pelo menos. 

Esquema 0.3: AS GRANDES CULTURAS NEOLÍTICAS (AS SEIS "COLUNAS") E AS 
ÁREAS DE CONTATO DO OESTE PARA O LESTt'6 

í Estepes da(~jia Central 7 
l Culturas do 

:1,'i~r&m;ca ___ Índla ---r--. _ ~{~ Asteco
---maia, 

inca 

Culturas bantu Cu!M<ffi da h>d=h<na _J 
Esclarecimenlo ao esquema. As setas náo indicarn nenhuma relac;:áo necessariarnente 
direta entre as culturas (seria urna tese difusionista), mas simplesmente urna dire,;:áo no 

espac;;o e urna poslerioridade no tempo, que, em algum caso, pode ser relac;¡áo direta 
(como entre a lguns polinésios e algumas das culturas urbanas amerindias) . 

[10] De fato, desde o Alasca até a Tena do Fogo, o universo é interpre
tado a partir de um principio "dual". Nao é, agora, o "Uno" de Plotino ou 
d L T 47 "D · " d J · · 48 O 't tl d t 49 e ao- se , mas o 01s os t amant1mme : o me eo os as ecas , 
a/o Alom-Qaholom (Máe-Pai) dos maias, a/o Tocapo-Imaymana Viracocha 
dos amautas entre os incas50

, os gemeos de todas as culturas, desde os 
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Grandes Lagos ou pradarias da América do Norte até os caribes e 
tupi-guaranis ou os alakaluf da Patogenia austral51

• Isto estabelece urna 
compreensáo ética dinamica, dialética, mas nem por isso menos trágica, 
necessária e totalmente regulada pelas forc;as divinas. 

A cultura meso-americana (maia-asteca) é o quinto núcleo da alta 
cultura. Nela há muitos tempos: o "outro tempo" anterior dos deuses, com 
diversos momentos, até o nascimento do Sol (fruto da imolar;áo divina), que 
inaugura o "tempo do Sol"52

• No tempo do Sol, o "tempo do ser humano" 
se manifesta só como" quinto Sol"53

. O mundo humano está situado no meio 
de "dois espac;os", entre os céus e os inframundos (como o santuário 
Dur-An-Ki de Nippur mesopot6:mico)54

• As forc;as divinas, os humanos em 
seus sonhos55 e os magos com seus ritos, podem passar do tempo-espac;o 
humano para os "outros" tempos (anteriores, simultanees ou futuros) e 
espac;os (inferiores ou superiores). Em todos esses mundos, com seus 
"outros" tempos-espac;os, habitam seres que tem "corpos", mas de matéria 
"leve", que é invisível para nossa sensibilidade humana de seres com 
matéria "pesada". É um universo imensamente mais complexo que o visível, 
habitado por deuses-forc;as, organizados, ritualizados, expressos em mitos 
e calendarizados. A astrología racionaliza o futuro; a hermeneutica dos 
fen6menos (agouros) descobre o sentido do presente; as teogonias (inter
pretac;áo com base em observac;óes astron6micas e no ciclo agrícola) ou 
"proto-filosofias" racionalizam as forc;as cósmicas em relac;áo com as 
instituic;óes sociais ou políticas (um cosmopolitismo), tudo em referencia a 
"outros" tempos-espac;os e a suas mútuas e contínuas "passagens" para e 
desde o mundo humano. 

[11] Na cultura inca-quíchua, o sexto núcleo de alta cultura, no extremo 
oriente do Oriente, exprimiu-se de urna maneira paradigmática a concep
c;áo moral universal do império - sobre centenas de culturas particulares -
comos tres imperativos formais: Ama Llulla; Ama Kella; Ama Sua (Náo 
mentirás; Náo deixarás de trabalhar~ Náo roubarás). 

O sentido destas exigencias morais nos levaria muito longe. Com efeito, 
trata-se da negac;áo universal de urna máxima náo generalizável56

, que 
sistematiza toda urna compreensáo prática da existencia. Sebastiáo Spe
randeo me explicava, numo festa do Inti Raimi de 1994 em Quito, que a 
primeira ordem estabelece as exigencias práticas das normas que regulam 
a relac;áo intersubjetiva comunitária: Ama Llulla (Náo mentirás) rege a 
pretensáo de sinceridade transparente e autentica. A segunda incluí as 
normas poiéticas com respeito as relac;óes cósmico-ecológicas - porque 
aqui "trabalho" é atividade reprodutora do universo-: Ama Kella (Náo 
serás ocioso, trabalha) e indica a participac;áo na reproduc;áo da vida 
co-responsavelmente para afastar a morte. É preciso guardar um controle 
disciplinado e manter-se ativo. A terceira (Ama Sua: Náo roubarás) refere-
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se as relac;:óes propriamente económico-políticas do império; nada tem a ver 
com respeito a bens privados, mas o fato de se apropriar de algo náo produzido 
acarreta um desequilibrio, um dano, urna negac;:áo (Kajta) que é preciso reparen: 

Trata-se de urna "síntese" ética de alto grau abstrato de racionalidade 
moral. 

Entre os astecas, para dar um exempfo, a ética (a tlacahuapahualiztli: 
arte de criar e educar seres humanos) continha princípios de um grande 
humanismo: 

Mesmo que fosse pobre ou miserável 
mesmo que sua máe e seu pai fossem os pobres dos pobres .. . 
náo se vía a sua linhagem, 
só se atendia ao seu genero de vida, 
a pureza de seu corm;ao, 
a seu corac;ao bom e humano, firme, 
dizia-se que tinha o divino em seu corac;a:o, 
que era sábio nas coisas divinas57

. 

A partir dos "costurnes (Huehuetlamanitiliztli)"58 
- que jurídicamente al

canc;:aram um alto grau de precisáo, com códigos de leis e tribunais de justic;:a, 
sempre entre os astecas - os tlamantinime racionalizaram urna doutrina 
unitána sobre o sentido da práxis humana individual e comunitária. 

[ 12] Tudo isto mereceria um estudo particular, já que constituí o ethos 
ainda atual de milhóes de indígenas no continente latino-americano, na 
cultura popular mestic;:a e especialmente entre os camponeses. Desejamos, 
finalmente, indicar um aspecto: o conceito ético náhuatl de macehuai59

• 

Para os astecas, Quetzalcoatl tinha oferecido sangue de seu corpo para 
com ele ressuscitar os ossos do quinto género humano, dando assim origem 
a presente humanidade. Desta maneira, cada ser humano é um "merecido 
(macehual)": é um ser que recebeu seu próprio ser gratuitamente pelo 
sacrificio de outrem. Este "ser-merecido" a partir da Alteridade constituí o 
ser humano num estado de dívida, mas náo por urna falta anterior (como 
entre os "indo-europeus": o próton kakón, ou como a Schuld kierkegaardia
na), e sim como urna afirmac;:áo originária" da Vida que se doa e se recebe 
gratuitamente. Desta maneira, a "macehualidade" é um "modo de existen
cia", o viver positivamente desde a gratuidade náo merecida e originada 
na "alteridade". A justic;:a para comos membros da comunidade é um ato 
de exigida gratificac;:áo. 

§ O 3 O d ,,. d ,, d . , . hi , so . . mun o m o-europeu : o imperio e nes ao romano 

[13] Voltemos agora ao continente asiático-afro-mediterra:neo. Deseja
mos, aquí, nos referir a outro tipo de costumes ou eticidades diferentes das 
já indicadas egípcio-mesopotarnicas do estágio Ido sistema ínter-regional. 
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Sao um novo momento evolutivo de grande complexidade, de enorme 
heterogeneidade entre seus componentes, mas com urna certa constante 
ontológica que tentaremos ressaltar: o Fundamento, a Identidade de todas 
as Diferern;:as, a referencia última do mundo (cosmológico, antropológico 
e ético} é, nestas cosmovisóes (e mesmo filosofias}, a afirmrn;:ao de um 
horizonte absoluto do real como o "Uno". De maneira que a afirmar;ao da 
vida responde a outra lógica que a já exposta no § 0.1 61

• Nas estepes 
eurasiáticas62

, desde a Mongólia até o norte do mar Negro, homens a 
cavalo, prirneiro dominadores do bronze e depois do ferro, adoradores de 
deuses celestes, masculinos, uremicos63

, dominaram do norte até o sul os 
pavos agricultores (ligados a "terra mae"}, urbanos, das culturas da Ana
tólia, do Nilo, do Eufrates e do Tigre, do Indo até o ria Amarelo64

. Eles 
organizaram os primeiros grandes impérios, culturas ou "visóes do mundo" 
tais como as hindus na Índia, persas no Ira, gregas e romanas no Mediter
rcmeo, budistas desde o Nepal, e, por influencia indireta, taoísta e confu
ciana na China65

• 

O fato de se considerar a vida temporal, entre o nascimento e a marte 
empírica, negativamente, tem importancia para a ética. O nascimento 
empírico é "queda" (por urna falta ética anterior ao nascimento}, e a marte 
empírica é interpretada como "nascimento" para a verdadeira vida. Isto 
acarreta um juízo ético negativo da corporalidade e da sexualidade; é 
dominar;ao da mulher; negatividade da pluralidade, da historicidade, e, 
por fim, a justificar;ao de toda dominar;ao ou exclusao dos escravos, servos, 
camponeses, "castas" ou estratos sociais explorados. O celibato masculino 
e a virgindade feminina sao exigencias e condir;áo de urna "vida contem
plativa", teórica, freqüentemente escapista da responsabilidade social e 
política. A vítima, o pobre, o excluído nao aparecem como interpelantes no 
horizonte destas eticidades. A "libertar;ao" é considerada exclusivamente 
como "libertar;áo da alma" da prisao do carpo, da matéria, da pluralidade, 
da dar, do "pecado original (proton kakon}"66

• 

[14] Consideraremos Plotino (204-270 dC}, em sua Enéada, como o 
fio condutor de urna certa visao do mundo (como conteúdo de eticidade}. 
De fato, na Alexandria do século III dC67 confluíam as tradir;óes romana 
e grega; por Antioquia abria-se o caminho para as estepes e os cantatas 
coma "rota da seda" até a China; pelo mar Vermelho chegava-se a Índia. 
Se 4000 anos aC os pavos "indo-europeus" come<;aram a sua dispersao 
desde o norte do mar Cáspio, em Alexandria produzia-se urna espécie 
de síntese ou confluencia das diversas tradir;óes, agora no sul. Esta 
cidade tinha urna posi<;ao central no sistema inter-regional asiático-afro
mediterra:neo, e a Enéada é urna espécie de filosofia desse sistema 
histórico. 

O ponto de partida ontológico absoluto, primeiro, é, para Plotino, o "Um": 
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Se há algo que é o Primeiro (to próton) .. . isto de que falamos é o Um (ben), 
outro que o Ser (on) .. . e do qual náo se pode ~redicar que seja Substancia 
(ousia) ... O Princípio é ingenito (aggénetos) 8

. 

Já séculas antes, Heráclito exclamava: "Se escutas o lógos ... deverás 
reconhecer que tudo é Um (hen)"69

. O Um originário é o Abura Mazda (o 
Sábio senhor) do zoroastrismo de Zaratustra iranico no tempo do Darlo 
persa70

, que será retido como o princípio positivo do maniqueísmo. Um dos 
mais antigos livros da Índia, o Rig-Veda, nos fala do Um: 

Nem o ser existía nessa época, nem o náo-ser ... 
Náo existía nesse momento nema morte nema náo-morte, nao havia 
sinal distintivo para a noite e o dia. 
O Um respirava em seu próprio élan, sem que houvesse sopro. 
Fora de Isto náo existía nada71

. 

Posteriormente será o bralµnan dos Upanixades: "É verdade que o 
brahman é o Tudo"72

. No Tao-Te King de Lao-Tse, expressáo clássica do 
taoísmo chines, lemos: 

O princípio que pode se exprimir náo é o que sempre foi. O ser que pode 
se denominar náo é o que foi antes de todo tempo. Antes do tempo foi o 
Inefável, o Indenominável. .. O conhecimento que o humano tem deste 
Princípio depende do estado de seu espírito. Aquele que se encontra livre 
de paixóes, conhece o mistério de seu ser. O espírito habitualmente 
afetado pelas paix6es náo conhece senáo por seus efeitos73

. 

[15] O segundo momento é a p lurificm;:áo, divisáo (Diremtion ou Ent-
zweiung, diria Hegel), o cair do Um na multiplicidade. 

A multiplicidade (to plethon) consiste no afastamento do Um. A infinitude 
[dos entes] é um distanciamento absoluto que consiste numa multiplici
dade inumerável, e é necessário que a infinitude [deste tipo] seja o mai74

. 

E é assim que a alma do universo, que é urna, cai num corpo, e esse 
corpo, por ser matéria, é a origem do mal no ser humano: 

A natureza corporal é má, porquanto participa da matéria (hyles) , mas 
náo é o mal original (próton kakonf 5 • .. 

O corpo é mau, entáo, por ser material. O nascimento é "morte" para a 
verdadeira vida divina. O próprio Heráclito lernbra: 

.. .Imortalidade: a vida [terrestre] é a morte de cada um; a morte [empírica] 
é a vida de cada um76

. Para as almas ... é um prazer entrar na vida .. . 
Nossa vida nos vem pela morte77

. 

Para Platáo, igualmente, a" alma" do mundo é mais antiga que o corpo78
; 

lm " - ( ' t )"79 ' . rta180 t 81 Ü . t ' . a a a nao nasceu agene on , e uno , e ema . nascrmen o empmco 
é urna "queda" num "corpo (s6ma)"82

, que é seu "cárcere (séma)"83
• 
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No Bhagavad-Gita, parte do grande poema Mahabharata, lemos: 

Os carpos limitados tem fün, mas quem é dono e senhor do carpo é 
infinito, sem limites, eterno, indestrutível. Portante luta, ó Bharata! O que 
ere que é a alma que mata ou o que pensa que a alma pode ser marta, 
erram. A alma náo mata nem é marta. A alma náo.nasce nem morre, nem 
comec;a a existir um dia para desaparecer sem voltar nunca mais a existir. 
É eterna, antiga e náo gerada; a alma náo morre quando o corpo morre84

. 

Para Buda, também, a pluralidade, a corporalidade, o eu como singu-
laridade é a origem do sofrimento que é preciso superar: 

Eis a verdade do sofrimento: o nascimento [empírico] é sofrimento ... Eis 
a verdade da genese do sofrimento: É o querer que leva ó: reencamac;áo, 
com alegrías e ªF

5
etencias; é o amor ao gozo sensual, o amor de vira ser, 

o querer perecer . 

O "querer", o "amor", o "desejo" se fixa na pluralidade e impede o 
retomo a Unidade do ser. Nao se deve amar nada! 

Para Mani, o profeta do Irá sass6:nida, o corpo é a participac;áo no 
Princípio perverso (Ahriman): 

Entáo Adáo olhou em tomo de si e chorou. Elevou sua voz poderosa como 
a de um leao que ruge, arrancou os cabelos, bateu no peito e exclamou: 
Malditos, malditos os que formaram meu carpo, os que acorrentaram a 
minha alma; malditos os rebeldes que me escravizaram! 86 

O dualismo antropológico, com o correspondente desprezo pelo corpo, 
pela sensibilidade, pelas paixóes, pela sexualidade, penetrará posterior
mente nas tradic;oes gnóstico-romanas, no maniqueísmo latino, entre os 
albigenses e cátaros, até culminar em Descartes ou Kant87

. A libertac;áo da 
mulher toma conta desta longa história dos mundos da vida para funda
mentar urna nova posic;áo. 

[ 16] Num terceiro momento, a partir da prisáo da corporalidade, a ética 
é ascensáo, ascética: negac;áo da negac;ao. 

Plotino nos explica assim o ponto de partida: 

Se as almas [individuais] tivessem permanecido no Inteligível com a 
Alma do mundo, teriam evitado o sofrimento ... Permanecendo durante 
longo tempo no afastamento e na separac;áo do Todo, sem dírigir seu 
olhar para o Inteligível, tomaram-se um fragmento, isoladas, debilitadas, 

lt. 1· - 88 mu 1p 1caram-se em ac;ao . 

Toda a ética consiste agora num "retomo" ascendente para o Um, quer 
dizer, "a necessidade que a alma sen te de fugir de seu trato com o corpo ... 
que consiste em se libertar das gerac;óes a fim de se encaminhar para a 
Substancia [divina] (ousian)"89

• Este ato de retorno é a dialektiké da 
ascensáo para a Idéia de Bem em Platáo, a bios theoretikós do exercício 
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do nous em Aristóteles90
, a apatheia dos estóicos, a ataraxia de Epicuro91

, 

a gnose dos gnósticos, o "conhecimento" do monge maniqueu, o extase 
final do monge budista pelo qual se liberta do samsara (eterno retomo da 
ensomatose ou reincorporm;ao da alma)92 no estado de nirvana, e a vita 
contemplativa como perfei<;ao humana na Idade Média latina: 

A purifica<;ao consiste - escreve ainda Plotino - em isolar a alma, nao a 
deixando se unir as coisas93

; nao as olhar mais; nao ter mais opinióes 
estranhas ó: sua natureza (divina]. Quanto a separa<;ao (o extase], é o 
estado da alma que nao se encontra mais no carpo, como a luz que nao 
se encontra mais nas trevas94

. 

É assim que desde a Grécia e Roma, até os persas, os reinos da Índia 
e da China taoísta, urna ontologia do absoluto como o Um, urna antropo
logia dualista da superioridade da alma sobre o corpo (de alguma manei
ra, sempre causa do mal), instaura urna ética ascética de "libertm;a:o" da 
pluralidade material como "retomo" a Unidade original - movimento da 
ontologia neoplatonica e, ~osteriormente, do idealismo alemó:o, especial
mente da Lógica de Hegel 5

• É a lógica-ética da Totalidade. 

[17] A morte empírica é, para esta visó:o do mundo, o "nascimento" para 
a vida verdadeira. A vida terrestre é um tempo negativo da dor, do 
sofrimento. Para merecer urna morte que lilJerte o ser humano do "eterno 
retomo" da reincorporm;a:o, é necessário cumprir com a "lei natural" 
(physikon nomon), coma "ordem", comas instituic;óes como a das "castas", 
com a eticidade estabelecida, com o statu quo: 

Os príncipes antigos, que desejavam desenvolver e esclarecer em seus 
estados - escreve Confúcio - o princípio luminoso da razao que recebe
mos do Céu, ocupam-se antes em governar bem os seus reinos. Aqueles 
que desejam govemar bem seus reinos, ocupam-se antes em governar 
sua família . Aqueles que desejam ordenar sua familia, ocupam-se em 
corrigir a si mesmos. Os que desejam corrigir a si mesmos, ocupam-se 
antes em transformar suas inten<;óes em puras e sinceras. Os que 
desejam tornar puras e sinceras suas inten<;óes, ocupam-se antes em 
aperfei<;oar o máximo possível seus conhecimentos morais. Aperfei<;oar 
o máximo possível os ditas conhecimentos consiste em penetrar e escru
tar os princípios das a<;óes. Tendo penetrado e escrutado os princípios 
das a<;óes, os conhecimentos morais chegam ó: sua última perfei<;áo; as 
inten<;óes sáo transformadas em puras e sinceras; a alma se enche de 
probidade e retidao; a pessoa é corrigida e melhorada; a familia é bem 
dirigida; o reino, por conseguinte, é bem governado; o mundo goza de 
paz e da boa harmonia96

. 

É urna moral formal que consolida a eticidade existente; justifica a 
institucionalidade, a organizm;ao política, a economíca, a pedagógica e o 
domínio entre os generos existentes (do varó:o sobre a mulher). Nao há um 
princípio de materialidade e negatividade que possa subverter a "ordem" 
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em nome das vítimas, os pobres, explorados ou excluídos. Assim, numa 
China institucionalizada burocraticamente pelos mandarins desde urna 
ética confuciana, o Império Celeste do Sol Nascente náo terá contradi~áo 
interna que possa remete-lo para novas momentos de eticidade futura. É 
o eterno retorno do "mesmo". Há, nestas tradi~óes, também, outras verten
tes importantes no final do século XX. Nestes "paradigmas éticos" formu
la-se um respeito pela vida na terra, especiahnente na eticidade hindu, 
urna ecofilia (ponto de partida da ecología) ontológica da qual <levemos, 
ainda, aprender muito. 

Urna última reflexáo. Este segundo momento do sistema ínter-regional, 
de férrea institucionaliza~áo (gra~as ao cavalo e ao ferro) e de crescente 
domina~áo, náo terá produzido um imenso estrato social e economico, todo 
um mundo de vítimas, oprimidos, camponeses empobrecidos, marginali
zados e pobres (o que Toynbee chamaría, com demasiada ambigüidade, 
de proletariado interno e exterri.o), que acabaráo se rebelando contra sua 
condi~áo de escravos e humilhados empunhando éticas críticas que pro
póem a transforma~áo, a dignidade do sujeito ético e a justi~a? Náo será, 
qui~á, esta a razáo da proposta do budismo primitivo (contra o sistema de 
castas hindu)97

, do cristianismo ou do islamismo? 

§ 0.4. O mundo bizantino, a hegemonia mu<rulmana e o Oriente. A ldade 
Média européia perif érica98 

[ 18] Estudemos agora o estágio III do sistema ínter-regional do conti
nente asiático-afro-mediterraneo. Se nos situássemos no ano 300 dC, 
contemplaríamos a dinastía dos Tsin ocidentais (265-317) na China, plena
mente confuciana, e com vontade de dominar o acesso da "rota da seda" 
para o Ocidente; veríamos o próprio momento da passagem dos Sakas aos 
Gupa da Índia99

; um império persa sassanida com Sopor II (309-379); urna 
Roma decadente no tempo de Diocleciano - assediado pelos germanos. 
De qualquer modo, a ontología indo-européia e a eticidade dualista 
estavam firmemente estabelecidas no estágio II do sistema inter-regio
nal100_ 

O acontecimento fundamental do estágio III do sistema ínter-regional 
(que desde o século IV dC se imporá hegemonicamente nas regióes 
"centrais" e durará até 1492) consistira numa transforma~áo profunda do 
mesmo núcleo ético-mítico (quer dizer, a vigencia hegemonica de catego
rías ético-críticas). A visáo do mundo do primeiro estágio do sistema 
ínter-regional, o egípcio-mesopotamico-semita, voltará a se fazer presente, 
embora realizando, por seu lado, um desenvolvimento universalizador 
expansivo (tanto pelo fenomeno do cristianismo como pelo do islamismo) 
e, talvez, como vimos acima, pela insuportável situm;:áo dos oprimidos dos 
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ímpérios. A ética critica de um pequeno pavo dominado e escravo nas máos 
do poder dos que domiri.avam a técnica da guerra e da agricultura, com o 
cavalo e o ferro (os filisteus e seu simbólico guerreiro "Golias" nos tempos 
de Amama), é reformulada numa regiáo periférica do Império Romano, 
oportuna para explorados e excluídos. O mundo romano oriental e hele
nístico (o greco-maced6nico, o seleucida e o ptolomaico) se transformará 
no mundo bizantino; o mundo persa e todo o norte da África (nesse 
momento já cristianizado) se mu<;:ulmanizará. Sendo a regiáo do Turan-Ta
rim1 01 a chave para os "contatos" de todo o sistema asiático-afro-mediter
ra:neo, quem hegemonizar este horizonte geográfico controlará a 
totalidade do comércio do "sistema": prímeiro seráo os persas, por pouco 
tempo os bizantinos e, definitivamente, os mu<;:ulmanos (árabes, turcos, 
mongóis). Esta área "central" do sistema só será substituída a partir do 
século XV pelo Atló:ntico hispanice (como desenvolvimento do primeiro 
"sistema-mundo", como veremos). A Europa continental germó:nica ociden
tal fica isolada desde o século VII pela expansáo mu<;:ulmana: essa "con
tinentaliza<;:áo" do centro da Europa e até do Mediterraneo latino, sem 
contato como "centro" do sistema inter-regional, é o que aparece, numo 
visáo meramente eurocentrica e provinciana, sobo nome de "Idade Média". 

[ 19] O ethos semita (judeu, cristáo [nunca europeu] e mu<;:ulrnano, todos 
originados em tomo do deserto sírio-arábico, da Palestina a Meca) come<;:a 
a ocupar urna posi<;:áo estratégica102

• Séculos depois, na maturidade do 
estágio III do sistema inter-regional, Maímónides (que morre no Cairo em 
1204), o grande intelectual judeu do Califado hispó:nico de Córdoba, 
escreverá: 

A comunidade crista, da qual conhecemos a profissao de fé, que recebeu 
em seu seio as nac;óes, nas quais foram muito aceitas as opinioes dos 
filósofos [platonicos .. . ], encontrou manifesta contradic;ao [em muitas 
posic;óes teóricas]. Entao nasceu entre eles urna ciencia do kalam [inter
pretac;ao] e comec;aram a estabelecer proposic;óes em coerencia com 
suas crenc;as e a refutar outras opinióes que se opunham ao fundamento 
de sua religiao. E quando os seguidores do islao apareceram e se 
descobriram os escritos dos filósofos [aristotélicos], transmitiram tam
bém a eles as refutac;óes que tinham escrito [os padres gregos] contra os 
livros dos filósofos [platonicos]. Nao há nenhuma dúvida que as tres 
comunidades se interessam freqüentemente pelas mesmas teses, quer 
dizer, os judeus, os cristaos e os muc;ulmanos, como, por exemplo, na 

f. _ d . - d 103 a 1rmac;ao a cnac;ao o cosmo . 

Na crise do Império Romano invadido pelos germanos por fara, e 
aumentando a escravidáo e a explora<;:áo das massas do Império por 
dentro, a partir de sua regiáo oriental grega (nada tema ver coma futura 
cultura "ocidental"), urna ética critica ~ue parte das vítimas, dos pobres, 
dos excluídos e dos próprios escravos1 4 tomará for<;:a entre esses grupos 
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de marginalizados e oprimidos. O critério ético já formulado, entre muitos 
outros e contraditoriamente, por egípcios e babilonios desenvolve-se com 
clareza: a "corporalidade camal" humana (basar em hebraico, sarx em 
grego1º5

), e náo a "alma" dos indo-europeus, é a referencia última: 

Porque tive fome e me <lestes de comer; tive sede e me <lestes de beber; 
náo tinha teto e me hospedastes; estava nu e me vestistes, enfermo e me 
curastes ... 106 

A corporalidade camal e suas necessidades (fome, sede, sem casa, nu, 
enfermo .. . ) como critério, e a comunidade como instancia intersubjetiva 
económica, é que é importante: 

Eram constantes ... na comunidade (koinonia), no partir o páo .. . Os crentes 
viviam unidos e tinham tuda em comwn (apanta koina): vendiam seus bens 
e os repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um107

• 

(20] E~t~ exp~~e~ci~ ~erá ielida d1;,rante sécu~os, despertando sem~fe 
um elá utop1co, o pnnc1p10-esperarn;:a (bem analisado por Emst Bloch ) . 
Estes critérios, categorias e princípios, expressos por urna razáo mítica, 
desenvolvem um processo de racionaliza~áo crescente e de contínuas 
releituras hermeneuticas. Observá-los-emos séculas depois em textos como 
o do Alcoréío, nas suratas mais anti gas de Meca: 

Náo te achou órfáo e te recolheu? E náo te encontrou perdido e te guiou? 
Náo te encontrou pobre e te ajudou? Náo trates o órfao com violencia 
roubando seus bens. Nem desprezes o pobre que te exige justi~a109

• 

É urna ética de pobres, de oprimidos, de marginais, de bárbaros. Ta-
ciano, no Discurso contra os gregos (170-172 dC), escreve: 

Náo vos mostreis totalmente inimigos dos bárbaros, ó gregos, nem 
julgueis desfavoravelmente suas doutrinas, porque, que institui~áo entre 
vós náo teve sua origem entre os bárbaros? ... Dos babilonios [tomastes] 
a astronomia, dos persas a magia, a geometría dos egípcios, o conheci
mento do alfabeto dos fenícios. Deixai de chamar inven~óes (euréseis) o 
que sáo puras irnita~óes (miméseis) 110

. 

Náo podemos deixar de transcrever um texto cheio de ingenuidade e 
entusiasmo de quem adere a nova ética critica da existencia: 

Entre nós náo se dá ambi~áo nem glória ... Filosofam (filosofousi) náo só 
os ricos, mas também os pobres. Todos os que desejam filosofar (filoso
fein) acodem a nós ... Náo procuro, como fazem outros, confirmar minhas 
doutrinas com opinióes alheias, mas só quera escrever sobre aquilo que 
eu compreendi pessoalmente. Por isso, dando adeus ao orgulho dos 
romanos e ao fria palavrório dos atenienses ... aderi a nossa filosofía 
bárbara (barbarou filosofias) ... Tais sáo as coisas que eu, Taciano, que 
professo a filosofía bárbara, nascido em tenas de assírios, formado 
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primeiro em vossa cultura e depois na que agora proclamo ... Apresento
me a vós disposto ao exame (anákrisin) 111 de minhas propostas ll 2_ 

Nao é de estranhar, entao, que Justino, filósofo da Palestina, afirmasse 
a corporalidade camal (partindo do antigo mito de Osíris da "ressurreis;ao 
da carne") contra a "imortalidade da alma": 

Platáo afirma ... que a alma é imortal (athánaton); mas se é imortal, é 
claro que deve ser ingenerada (agénetos) ... ao passo [que nós opinamos] 
que as almas morrem113

• . 

A originalidade desta compreensao ética da existencia é africana, 
oriental, asiática, e nada tema ver como europeu ou o ocidental! 11 4 

[21] Em 330 dC é fundada Constantinopla que, séculos depois, chega 
a ter um milhao de habitantes. Em 425 é organizada a Universidade (com 
dez cátedras de língua latina e grega, outras de retórica, urna de filosofia, 
numerosas de teologia e duas de direito) 115

• Os Padres gregos opóem urna 
teologia como sabedoria <liante de urna filosofia grega como sabedoria 
teológica. 

Com Heráclio ( 610-641), os bizantinos recuperam toda a Mesopotamia. 
Em 1203, por traic;ao, os cruzados ocupam Bizancio. Até 1453, Bizancio será 
o muro que deterá os turcos frente a Europa latino-germanica ( o extremo 
ocidente sem importancia geopolítica até esse momento). 

Em 860, os varengos (normandos vindos do Báltico e presentes pelos 
rios no mar Negro) aparecem <liante dos muros de Bizancio. N asee assim 
a cultura russa, desde Kiev (de 860 até 1237, quando os mongóis a ocupam) 
até Smolensk e Novgorod, que só coma Moscou de !van II o Grande vence 
a Horda Domada em 1480, comec;ando assim, no século XVI, sua expansao 
pela tundra gelada do norte em direc;ao ao Pacífico e constituindo o Império 
russo dos czares. 

O mundo semita dos árabes do deserto116
, grac;as a Maomé (a fuga de 

Meca dá-se em 622, ano 1 da Hégira), expande-se rapidamente pelo 
Império Bizantino pacificado - e por isso sem maior resistencia. Bostra é 
conquistada em 634, Jerusalém em 637, Alexandria em 643, a invasao da 
Espanha ocorre em 711, para chegar até Poitiers em 732. Desde o vale do 
Indo até o norte dos Pireneus, incluindo as ilhas Baleares, Sicília e Creta -
com presenc;a na Córsega e Sardenha, no Adriático e no sul da Itália - o 
islamismo domina o Mediterraneo. Com os califas Omíadas (661-750) 
primeiro, os Abássidas (750-1258) depois, e com Abd-al-Rahman (desde 
800) em Córdoba, o "centro" do sistema inter-regional asiático-afro-medi
terraneo ficará reconstituído durante aproximadamente 500 anos, que sao 
os tempos de glória da capital intercontinental, Bagdá (fundada em 762 e 
tomada pelos mongóis em 1258)117

• 
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[22] Tudo, ou quase tudo, que Max Weber atribuí como sendo fatores 
"internos" medievais ou renascentistas europeus para a genese da moder
nidade realizou-se sobejamente no mundo mu~ano séculos antes. Brau
del nos diz que, grac;as a urna carta de um judeu comerciante do Cairo 
(1095-1099), fica demonstrado que "os muc;ulmanos conheciam todos os 
instrumentos de crédito e de pagamento e todas as formas de associac_;áo 
comercial (por conseguinte, náo será a Itália a inventora deles, como se 
aceitou com demasiada facilidade)" 11 8

. Havia urna extensa formac;áo eco
nómica de mercado, com instrumentos monetários que permitiam o manejo 
do estágio III do sistema ínter-regional. Eram comercializados produtos 
agrícolas (eram usados 100 mil camelos só para a comercializac;áo de 
tomaras), o que desenvolveu a moagem dos cereais (havia moinhos a água 
e vento já em 94 7 dC em Seistan, cidade perto do Indo; ao passo que, em 
Bassora, chegou-se a utilizar a correnteza do Tigre para mover rodas de 
moinhos flutuantes) 119

. As caravanas muc;ulmanas, que uniam China e 
Índia como Mediterraneo, chegaram a ser compostas até por 6.000 came
los. Tudo isto favoreceu muitas indústrias. Os tapetes de Bukhara usam o 
índigo vermelho ou azul, que vem da Índia p~rnsando por Ka~ul, e chegaráo 
até Marrocos e Marrakech. O coral do norte da Africa vai para a India; escravos 
comprados na Etiópia, ferro trazido da Índia, junto com a pimenta e 
especiarias, sáo distribuídos por todo o "sistema". A cana-de-ac;úcar e o 
algodáo do Sudeste Asiático, o bicho da seda, o papel e a bússola da China 
sáo outros produtos do mercado. Os números hindus (depois chamados 
"arábicos", como "O") e a pólvora de canháo também provem da Índia. Em 
Córdoba, o califa Al-Hakan II (961-976) chegou a ter, em sua biblioteca, 
400.000 manuscritos (com 44 volumes de catálogos), ao passo que Carlos 
V, da Franc;a (filho de Joáo o Belo), na mesma época, tinha 900 manuscritos. 

O vizir de Khorassan, por volt a do século X, enviou "ernissários a todo 
o país para pedir informes sobre costumes de todas as cortes e de todos os 
ministérios no Império grego [bizantino], o Turquestáo, a China, o !raque, 
Síria, Egito, o país dos Zenj (Índia), o dos Zabul e de Kabul... Estudou 
escrupulosamente todo o material para reter aqueles costumes que consi-
derou melhores"120 para Bukhara. ·· 

Nas ciencias, seu avanc;o foi ainda muito maior. Em 820 foi publicado 
um tratado de álgebra de Mohamet Ibn-Musa (cuja traduc;áo na Europa, 
no século XVI, significou ainda um progresso sobre o tema na matemática 
desse tempo). Em ótica, astronomia, química, farmácia, medicina, o mundo 
muc;ulmano esteve uns 400 anos adiantado em relac;áo a periférica Europa. 

[23] Queremos abordar, enfim, o nosso tema. Na visáo ética da existen
cia, a experiencia muc;ulmana é semita (e por isso, embora haja novidades, 
move-se dentro da tradic;áo egípcio-mesopotamica, judia ou cristá) 121

• 

Quanto a falasifa (assim chamavam a filosofía), teve entre os árabes um 
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desenvolvimento muito particular122
• Al-Kindi (nasceu em Kufa, Síria; mor

reu em 873 [260 Hégira], quer dizer, 402 anos antes de Tomás de Aquino) 
usou textos filosóficos que cristéí:os sírios tinham traduzido do grego123

• 

Trata-se de urna autentica "ilustrac;éí:o" filosófica árabe que se desenvolve 
desde o célebre Al-Kindi, passando, entre muitos outros, por Al-Farabi124

, 

Ibn Sina125
, culminando com Ibn Rushd 126

• Todos eles defendem o direito 
da razéí:o ante a fé. Somos da opiniéí:o que com eles nasce propriamente 
o que hoje chamamos secularizadamente "filosofia"; antes foi, historica
mente, urna "sabedoria racional" com intenc;áo teológica (tanto entre os 
gregos como entre os Padres da Igreja bizantina) 127

. Os cristéí:os, desde 
o século II, opunham-se aos filósofos gregos como teólogos (cristéí:os) a 
teólogos (gregos). Por isso vimos que Taciano pode se denominar "filó
sofo bárbaro", quer dizer, "amante da sabedoria (teólogo) néí:o grego". As 
disputas sobre a ressurreic;éí:o ou a imortalidade da alma, a eternidade ou 
criac;éí:o do cosmos, a necessidade ou a liberdade, etc., séí:o controvérsias 
entre duas "teologias" a partir dos recursos dos mundos da vida cotidiana 
em confrontac;éí:o. 

[24] Somos da opiniéí:o que só com os muc;ulmanos, que puderam 
conhecer os discursos anteriores (o dos gregos, o dos judeus e o dos 
helenistas cristéí:os), e grac;as a preciséí:o e ao rigor formal que o Organon 
de Aristóteles permite (que pouco tema ver comas teologias neoplatoni
cas), perceberam pela primeira vez a autonomia de um horizonte formal 
filosófico propriamente racional (a lógica e as categorias metafísicas 
aristotélicas, néí:o tanto a platonica) com respeito ao Alcoréí:o, tido pelos 
crentes como material e positivamente revelado. Assim nasce o kalam 
propriamente dito, ou o uso da filosofia como método hermeneutico no 
desenvolvimento de um discurso racional construído a partir do texto 
"revelado" e, ao mesmo tempo, como cultivo autonomo de urna filosofia 
secularizada enquanto tal 128

• 

Esta distinc;éí:o explícita e formal ·também náo existe entre os cultores 
dos Upanixades, em Buda ou Confúcio, já que eram sabedorias que se 
justapunham, sem negar nem se diferenciar autonomamente, aos mitos ou 
teologias - náo podiam ser formalmente secularizadas. A secularizac;áo 
completa será "moderna", mas o início da diferenc;a é fruto da "ilustrac;áo" 
da filosofia árabe a partir do século IX. 

[25] Al-Gazzali129
, ao invés, nega a filosofia como uso autonomo da 

razéí:o e afirma dogmaticamente urna teologia revelada exclusiva. Nasce 
assim o pensamento irracionalista, ortodoxo e fundamentalista. 

Gostaríamos de nos estender sobre o tema do mundo muc;ulmano para 
refutar as razoes dos que opinara que a rnodernidade é fruto de urn 
processo exclusivamente "interno" da Europa medieval, mas ultrapassa
ríamos os limites que nos impusemos nesta obra de síntese ética. 
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Numa exposic;:ao nao eurocentrica deveríamos aqui dar lugar para a 
descric;:ao do mundo chines ( que será sempre o pólo oriental extremo do 
sistema inter-regional, e que estenderá a sua influencia a Tailandia e Indo
china, até a chegada dos mongóis em 1211), o hindu (comos Gupa até 525; 
em 1206 é fundado o sultanato muc;:ulmano de Delhi, que passa para as maos 
do Grao-Mogol em 1526), o de Málaca (ocupada por muc;:ulmanos em 1420) 
até as Filipinas (onde igualmente chegarao os muc;:ulmanos a Mindanao no 
século XV). Além disso, pelo sudoeste do sistema inter-regional, dever-se-ia 
incluir a África sul-saariana (desde o leste, comos portos de Mogadíscio ou 
Mombassa, ou os reinos de Monomotapa ao sul ou a Abissínia ao norte, 
passando pela savana para o ocidente, até os reinos de Mali, Songaiou Gana, 
e descendo pela costa ocidental até o Zaire). 

[26] Por sua vez, a chamada "Europa medieval", numa interpretac;:ao 
"desde dentro" (provinciana ou eurocentrica), caíra num tempo "intermé
dio" (médio-evo), entre a deccidencia do Império Romano e a modemidade. 
Mas, se considerarmos esta época desde sua relac;:ao com o sistema 
inter-regional asiático-afro-mediterráneo, poderemos observar que: 

a) Num primeiro momento, a Europa continental germana estava ligada 
ao Mediterraneo e fazia parte do lmpério Romano ocidental. 

b) Num segundo momento, pela expansao árabe no século VII, a Europa 
continental latino-germana perde contato com o Mediterra:neo oriental e, 
por isso, como sistema inter-regional. Coma decadencia do mundo latino 
dá-se simultaneamente a origem do Sacro lmpério Germanice (em 800, 
Carlos Magno é sagrado imperador). Isto é percebido "desde dentro" da 
Europa como urna época de isolamento e de separatismo feudal. É essen
cial considerar que tal feudalismo "para dentro" é fruto de urna ruptura da 
ligac;:ao "para fora", através do Mediterra:neo oriental (agora em máos 
muc;:ulmanas). É a Europa germana que amadurece, protegida da expan
sao muc;:ulmana pelo Império Bizantino. 

c) O terceiro momento corresponde a tentativa de religac;:ao com o 
sistema in ter-regional, e isto explica as cn¡,zadas ( 1095-1291), que tem como 
efeito a reincorporac;:ao da Europa continental ao Mediterra:neo (é o comec;:o 
do fim da ldade Média, mas ainda nao o comec;:o da modemidade, como 
veremos) por meio das cidades-estado italianas como Veneza, Amalfi, 
N ápoles, Pisa, Génova. Estamos no século XIII, o tempo clássico da filosofia 
escolástica de Paris, Oxford, Bolonha, Praga ou Salamanca. Desde que os 
turcos tomaram Constantinopla em 1453, muitos pensadores gregos emi
gram para a Itália, o que produz o fenómeno do renascimento intelectual 
helenista italiano. 

A Europa latino-germanica nao deixou, por isso, de ser urna cultura 
secundária, regional e periférica do mundo muc;:ulmano, já que ainda em 

43 



1532 os turcos estao junto a muralha de Viena. Nada, desde dentro dela 
mesma, faz pressagiar urna nova idade nem nenhum esplendor futuro. Em 

d ' · d 1 130 ·t 1 t , . d na a e supenor ao mun o mw;;u mano ; mm o pe o con rano, guar a urna 
posi<;;ao complexada de inferioridade, isolada, verdadeiro "finis terrae" (no 
extremo ocidental do continente asiático-afro-europeu, coro total desvan
tagem comercial com respeito as áreas "centrais" mw;;ulmanas do estágio 
III do sistema inter-regional 131

• 

NOTAS 

l. Para urna bibliografía geral ver Dussel, 1966, p. v-vü; Dussel 1983, p. 103-212; e também 
Cambridge, 1970; Berr, 1955; Brenner, 1983; Kem. 1952; G. Mann, 1961; Frank. 1992c; Franke, 1965; 
Toynbee, 1934; A. Weber, 1963; etc. 

2. Ver Tese 4e, e§ 5.2 [292). No mundo egípcio, mesopotó:mico ou semita circundante, as categorías 
de "alteridade" ou "exterioridade" (cap. 4) com~aram a se formar materialmente. Será necessório 
agora (ao menos é o intento de Ernmanuel Lévinas e o da ética da libertm;áo) formalizó-las filosofica
mente. Quer dizer, urna categoria propriamente "ético-critica" (no já indicado rúvel e da Tese 4) pode 
estar sendo "aplicada" de fato nurna "eticidade" (chamá-la-ei de aplicm;áomaterial), mas náo ter sido 
constituída ainda como categoria filosófica formal . 

3. Ver Dussel, 1969 (onde, faz alguns anos, tratei da questáo abordada neste parágrafo); Dussel, 
1983, p. 113-122 e 1966, §§ 14-15. Também Armour, 1986; Sources Orientales, 1961. p . 14-15. 

4. Há tres possíveis modelos de urna história da filosofía (e da ética): a) o "modelo ariano" 
romó:ntico alemáo, que parte dos gregos e se irnp6s em todas as histórias da filosofía contemporó:neas; 
b) o "modelo antigo", que pensa que a filosofía irúcia comos egípcios africanos (esta era a opiniáo de 
Heródoto, Platáo ou Aristóteles, corno veremos); c) o que nós adotarernos como urn "modelo mundial", 
que dá importancia ao Egíto e ao Oriente Médio, para abordar materiais históricos noves contra a tese 
"helenocentrica", ponto de partida do "eurocentrismo" moderno, que é o objeto de nossa crítica atual. 

5. Considere-se a sugestiva proposta de André Gunder Frank sobre a antiguidade de 5.000 anos 
do "World System" (Frank, 1992a, b, c). De minha parte, desde os meus primeiros trabalhos parti de 
urna hipótese semelhante e, por outras razóes (ver Dussel. 1966, § 14s), falarei de urn "sistema 
ínter-regional" (e isto é urna corr~do fundamental a denominm;áo de A.G. Frank, porque ele confunde 
"sistema-mundo" -que só aparece em 1492-com "sistema inter-regional", que é o que tem 5.000 anos ). 
O "sistema-mundo" ndo tem cinco mil anos mas só quinhentos. Ver, também, Blaut, 1992, com excelente 
bibliografia em seu trabalho e nos de A. Gunder Frank, S. Amin (ver Amin, 1974 e 1989) e outros. 

6. Diop, 1974. Considerem-se as obras de G. James, 1954, e Berna!, 1991 , tomo !; ver também 
Masolo, 1994, p . 21s; Harding, 1990, e Gray, 1989. Veja-se a obra de Mary Lefkowitz, critica da obra de 
M. Berna!. 

7. O "deserto" será a primeira categoria metafórica material que indicará a "exterioridade" como 
tal (ver Tese 7): é o "lugar" por excelencia do "fora" do mundo civilizado, é o bárbaro, selvagem, mas 
também o sagrado, o digno por excelencia. 

8. Cornevin, 1964, p. 33. 

9. Leve-se em conta que estarnos falando de cerca de 3200 aC, quer dizer, de 27 séculos antes de 
Sócrates, Platáo ou Aristóteles. Transcorrerá mais tempo desde esta origem egípcia das primeiras 
"racionalizm;óes" pós-rpfücas, quase-filosóficas dos egípcios, do que transcorrerá posteriormente 
desde Sócrates até nós (só 24 séculosl. 

10. O "negro (kmt)", como já lembramos, indica o civilizado; o "ruivo ou loiro (desretl" indica o primitivo, 
o bárbaro, os habitantes do Mediterró:neo, a rm;a hoje chamada 'branca" (Hardirrg, 1990, p. 45s). 

11 . Ver Boylan, 1992; Bleeker, 1973; Festugié re, 1944. 
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12. Ver Breasted, 1901; Sethe, 1928; Sandman, 1946. Egi-pto ou Co-pta significa "os adoradores 
de Ptah" (Egi-ptah ou Co-ptah). Ver Apendice II sobre a cidade de Saís [405). 

13. Sobre a origem egípcia da sabedoria, ver Berna!. 1991, tomo l; James, 1954. 

14. Esse Thoth, Hermes para os helenistas, será a Palavra ou o Verbo de Deus, a Sabedoria criada 
antes de todos os séculas do Livro da Sabedoria entre os hebreus, a Palavra (dabar) criadora de Javé, 
o Verbo do evangelho de Joáo, mas também o lógos dos futuros filósofos gregos. Quer dizer, Thoth terá 
um desenvolvimento "ético-prático" no pensamento semita e "theoretikós" na tradi"áo helenica. Além 
disso, Thoth cría todo o universo por meio de quatro casais de deuses (a ogdé'>ada), do mesmo modo 
que na sabedoria tolteca do México os quatro Tezcaúipocas ("espelhos esfumados" contrário a "espelho 
transparente": Tezcatlanextia) eram a media"ªº da "dualidade (ometeotJ)" original (o "divino") e do 
"temporal (tlalticpac)". As reflexé'>es dos pré-socráticos já estáo presentes na sabedoria egípcia. 

15. Fedro 274 d. 

16. Heródoto reconhece que "o nome de quase todos os deuses da Grécia vem do Egito" (História, 
II, 50; Heródoto, 1954, p . 150 e p. 169). É sabido que a deusa Neith da cidade egípcia Saís é a deusa 
Atená de Atenas: "O templo de Atenas foi fundado pela filha de Danaos, que tocou a ilha [de Rodes) 
durante a viagem dos filhos do Egito" (Heródoto, lbid., II, 182, p . 201) . 

17. Os egípcios fizeram urna primeira "racionaliza"áo" do mundo mítico por meio de uma filosofia 
numérica (como a Cabala depois, ou os quíchuas e airnaras no lmpério inca): pensa-se o mítico 
cotidiano a partir de "números" significativos. Com Sócrates come"ª outro tipo de racionaliza"áo, que 
poderiamos chamar o da lingüística-semó:ntica do conceito, que será definitivamente formalizada no 
Organon de Aristóteles, pela primeira vez. 

18. Metafísica!, ! ; 981 b 22-26. 

19. Armour, 1986. p. 162. 

20. Ver a Tese 6a. 

21 . A fórmula da dita ressurrei<;áo era, entre outras, a seguinte: "Que sejam dadas as ordens em 
meu favor ao séquito de Re [o Sol) durante o crepúsculo! Isso porque Osíris N. [maneira de permitir 
que o morto empírico ponha seu nome próprio e único nesse lugar]. que sou eu, revive depois da morte, 
como Re, cada dio [exatamente a mesma eren"ª dos astecas com respeito a Huitzilopochtlil . E se, na 
verdade, Re renascer da véspero, o Osíris N. [que sou eu] renasce tambérrL Todos os deuses se 
regozijam porque o Osiris N. renasce" (Livro dos mortos, cap. 3; 1989, p. 14). Esse renascer era 
denominado "sair ao dio e viver depois da morte" (título do cap. 2 do mesmo Livro) . 

22. A nefesh hebraica é um principio semelhante, que náo pode ser confundido com a psykhe 
grega (Dussel. 1969, p. 22s). Sobre o tema ver Faullme r, 1986; Otto, 1966. 

23. Livro dos morfos, cap. 125 (1989, p. 202-210). Este capítulo 125 é um dos textos éticos mais 
veneráveis da história da humanidade em seu conjunto. Ver Drioton, 1922. Encontramos já um conjunto 
de categorías materiais (ver Tese 6a) ético-criticas da maior importancia. 

24. A existencia interpretada como "<liante de um tribunal", que <leve declarar o ser humano "justo" 
(como "justificado": maa-kheru), abre todo o campo da descoberta de um sujeito ético individual 
auto-responsável. Ver Sources Orientales, 1961, p . 24. 

25. Ver Budge, 1911 . Osiris é a divindade, o mito racionalizado sobre o qua! se desenvolverá urna 
ética critica da corporalidade camal. 

26. O conceito de basar em hebraico indica a totalidade do sujeito ético e de maneira alguma só 
o "corpo" (soma, em grego, como veremos). Estamos num nivel altamente criador de categorías 
materiais ético-críticas. Ver Dussel, 1974. 

27. Estas categorías materiais e principios ético-críticos estaráo presentes, depois de mais de 
dez séculas, no pensamento crítico de Israel (Isaías 58,7) e , depois de cerca de vinte séculas. no 
pensamento cristáo primitivo (Mateus 25,35-44) . Estes textos ético-críticos nada tem intrínsecamente 
de teológico para a considera"ªº do filósofo. Sao componentes de urna " eticidade" histórica e nada 
mais. De qualquer maneira, seráo componentes da que posteriormente será chamada eticidade do 
mundo mu"ulmano e da Europa (ver § 0.4). com sacraliza<;é'>e s, seculariza"é'>es e concep"é'>es 
dualistas, mas, afina!. como as últimas "refere ncias" do mundo da vida ("sources" <liria Charles 
Taylor). Ver Ape ndice lI [405). 

28. Ver Mellaart, 1967, onde se le que o nivel X da cidade de <;atal Hüyük (perlo da atual Konya, 
Turquía) pode datar-se até ao ano 6.385 aC. 
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29. Ver Lara Peinado, 1994, p . l ls. Talvez o primeiro texto que se tem acerca da justic,a com 
referencia as vítimas seja o seguinte: "Ele libertou e perdoou as <lívidas das familias endividadas ... 
Prometeu solenemente a Ningirsu que nunca subjugaria o órfóo e a viúva ao poderoso" (Leí 27 das 
Reformas de Uruinimgina, op. cit., p. 24-25). 

30. Ver Klengel, 1977; Branger, 1949. 

31. Código de Hammurabi, Prólogo, 1986, p. 40. Novamente podemos descobrir já categorías 
ético-criticas da maior radicalidade. 

32. Dez séculos depois seráo usadas estas categorías e principios éticos em Israel (por exemplo, 
lsaías 1,23: "Eles náo julgam a causa do órfóo e o processo da viúva náo chega a eles"; ou em 
Deuteronomio 10, 18-19: "Faz justic,a ao órfóo ... dando-lhe páo e veste; ama o imigrante ... "). A "exterio
ridade" da viúva, do órfóo, do pobre, e especialmente do estrangeiro, do imigrante, como as exigencias 
éticas da hospitalidade do deserto o mandavam, é fundamental nessas eticidades. 

33. Ibid., p. 42. Como cada compra e venda se deixava constar num documento (escrito em 
tabuinhas das quais se encontraram milhares nos arquivos descobertos no deserto), a viúva, por 
exemplo, podia herdar de seu esposo e nóo, como antes, sirnplesmente ser despojada a forc,a dos bens 
de seu ex-esposo; o mesmo acontecía com o filho em relac,óo ao pai, etc. 

34. Ibid., p. 43. Desta maneira o "oprimido afetado", analfabeto, tomava conhecimento de seus 
direitos escritos na estela de pedro esculpida na entrada de cada cidade do irnpério. Trata-se de um 
grau impressionante de "racionalizac,óo" da eticidade: ''Para fazer justic,a ao oprimido escrevi minhas 
preciosas palavras em minha estela" (Ibid.). 

35. Gottwald, 1981, p. 389s. 

36. É outra categoría metafórica material: "o Egito" significa o "sistema" que subsume a "vítirna" 
e a "aliena" com "trabalhos" injustos. Todas estas sóo categorías que podem ser formalizadas 
filosoficamente (e é o que faz urna ética da libertac,óo). 

37. lSamuel 13,3. 

38. Estamos, entóo, indicando que oExodo, livro para nós aqui narrativo, de conteúdo de eticidade, 
a ser tratado filosoficamente, é urna "racionalizac,óo" do que chamaríamos de modelo teórico de 
dominador/oprimido como ponto de partida de umprocesso de libertac,áo. O povo de Israel, os cristóos 
e muc,ulmanos releróo (esta releitura permite que o texto volte a cumprir a sua func,óo histórica; o que 
Ricoeur chamaría "le travail du texte") estes textos narrativos como "esquema" prático e norma ética 
de ac,óo: "Eu te tirei do Egito, da escravidáo ... " (Deuteronomio 5,6); "vós sois testemunhas de ludo o 
que[ ... se) fez no Egito contra o Faraó ... " (Dt 29, 1). 

39. O conceito "trabalho" ('abodah), em hebraico tem um significado técnico (relac,áo pessoa-na
tureza) e ético (trabalhador, servidor, escravo). É um conceito ético-económico central numa ética da 
libertac,óo, pois incluí a "carnalidade" e a "economía". 

40. Exodo 1, 13-14. 

41. Nao esqu.ecer a Tese l. 

42. Ver Dussel, 1966, § 18-20; Dussel 1983, p. 123-156; Dussel 1993, cap. 6-8. 

43. Ver Dussel, 1966, § 16: "O Indo pré-ariano", p. 120s. 

44. Ibid., § 19, p. 122s. 

45. Alfred Weber, 1963, pretende expor urna história mundial das culturas sem fazer nenhuma 
referencia as altas culturas neolíticas amerindias. Por isso, ao lado das quatro grandes "colunas" 
culturais afro-asiáticas (Egito, Mesopotó:mia, Índia e China), acrescentamos pelo menos duas: a 
Meso-América asteca-maia e o Peru dos incas. 

46. Darcy Ribeiro escreve: "Na fixac,áo do paradigma de estados rurais artesanais tivemos em 
mente ... as cidades-estados que inauguram a vida plenamente urbana, combase na agricultura de 
regadío e em sistemas sócio-económicos coletivistas, antes de 4000- aC na Mesopotó:mia (Halat); 
entre 4000 e 3000 no Egito (Menfis, Tebas); na Índia (Mohenjo-Daro), por volta de 2800 aC; antes de 
2000 aC na China (Yang-Shao, Hsia); e muito mais tarde ... no altiplano andino (Salinar e Galinazo, 
700 aC, e Mochica, 200 dC); na Colombia (Chibcha, 1000 dC)" (Ribeiro, 1987, p. 80) . Aqui Ribeiro 
esquece o mundo meso-americano asteca-maia. Por exemplo, o conjunto Zacatenco-Copilco, a 
beira do lago Tezcoco (subúrbio da cidade do México), floresce 2000 aC; mas suas épocas clássicas 
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devem se situar entre 300 e 900 dC, para a área yucatano-asteca (Teotihuacan lll floresce em 700 dC) 
e para o Tiahuanaco do Titicaca boliviano entre 400 e 800 dC. 

4 7. De qualquer maneira, lembra-nos o segundo princípio taoista: "Essa essencia [o tao] possuía 
duas determinm;:óes irnanentes: o yin - concentrm;:áo - e o yang - expansáo -, que se exteriorizaram 
um dia nas formas sensíveis do céu (yang) e da !erra (yin)" (Lao-Tse, Tao-Te-King, livro I, cap. 1, 
comentário; Wieger, 1950, p . 18). 

48. Nome dos "filósofos" astecas. Ver León-Portilla, 1979, p. 63-82. 

49. "Dualidade divina" (!bid., p. 154-178). Outra representm;:áo: Quetzal (plumas belissimas, 
divinas) coatl (o "gemeo" ou serpente). Quer dizer, é outra denominm;:áo da "dualidade divina", agora 
simbólica, do.conceito abstrato náo-simbólico de omeoteotl (a "dualidade" enquanto tal). 

50. Todo se organiza em sirnetria dual: o alto (Hanan) e o baixo (Hurin) Cuzco, as "quatro partes" 
(de duas em duas) do império: "íudo o que pertence a esquerda vincula-se ao masculino, como o sol, 
ou lmaymana Viracocha; e ludo o que é da direita, ao ferninino, como a lua ou Tocapo Viracocha" 
(Kusch, 1970, p. 196-211). 

51. Ver Krickeberg, 1961. 

52. Ver López Austin, 1990, p. 68. 

53. lsto tanto entre os astecas como entre os maias ou os incas (com variantes menores). Os 
"quatro" mundos anteriores no tempo náo_foram habitados pelos humanos enquanto tais. 

54. Para os as tecas, o" espa"o humano" ou terrestre compreendia quatro rúveis ( abaixo das águas, 
a terra, até a lua e até o sol). Sobre os quatro rúveis humanos havia crinda, para cima, nove céus 
(astronomico-míticos). Debaixo das águas havia nove inframundos. Ver López Austin, 1990, p. 55-90. 

55. A hermeneutica dos sonhos, desde os povos do Alasca até os patagonicos, é urna prática 
urúversal na América. Entre os astecas, alcanc;a um grau de racionalizac;áo muito alto. O tema era 
tratado no "Livro dos sonhos (temícámatJ)", onde estavam codificados os tipos muito diversos de sonhos 
e se !hes atribuía um conteúdo urúversal. 

56. Ver o tema da "nega"áo de urna máxima náo generalizável" (Wellmer, 1986). 

57. Códice F1orentíno, livro lll, p. 67 (cit. León-Portilla, 1979, p. 29). 

58. Literalmente: ''A antiga regra de vida". 

59. Macehualli: o ser humano em náhuatl, merecido por Quetzalcoatl (León-Portilla, 1979, p. 384). 

60. Trata-se do "sistema ínter-regional" II. Estudamos detalhadamente a questáo em outros 
lugares (Dussel 1966, § 25-30; Dussel, 1975; Dussel, 1974a, p. 105-137; Dussel, 1973b, p. 21-44; Dussel, 
1983, p. 157-162), por isso náo nos estendemos aqui. Ao !alar de "indo-europeu" queremos indicar mais 
um mero horizonte de contatos geográficos, principalmente comerciais (e religioso-rituais), que produ
zem contamina"ªº lingüística (há raízes comuns de muitas palavras em diversas linguas), do que nos 
referir propriamente a urna "língua indo-européia", urna cultura e, certamente, náo a urna ra"a ou a 
urna civiliza"áo propriamente ditas. Trata-se do fenomeno da constitui"áo do que chamamos de 
"sistema ínter-regional" II (ver o esquema 0.1). A China (e, portanto, o taoísmo ou o confucionismo) 
recebeu também sua influencia, mas náo faz parte estrita desse tipo cultural. 

61. Ver a Tese 6b. 

62. Ver Hambly, 1966; Beckwith, 1987; Krader, 1963; Stein, 1974. Considerar, no esquema 0.3, o 
ambitol. 

63. O primeiro deles recebeu nas diferentes linguas igual denomina"áo: Deipátyros, entre os 
ilirios; Zeus pater, entre os gregos; Júpiter (Diespiter), entre os romanos; Dyaus pitah em sanscrito. Um 
ser celeste e divino "pai" do "dio" (dyám em védico, diem em acusativo latíno), da luz, o "ser" como to 
fós para os gregos. Ver Rénou, 1947, p. 315; Havers, 1960. 

64. Ver Frank, 1992. 

65. Na matura"áo <leste "sistema ínter-regional", Karl Jaspers (Jaspers, 1963, p. 15s) nos propóe a 
existencia de urna '1dade eixo" (Achsenzeit). Entre os séculos VII e III aC encontramos Confúcio e 
Lao-Tse na China, os Upanixades e Buda na Índia, Zaratustra no Irá, os pré-socráticos na Hélade, e 
igualmente (embora pertenc;am a outra cosmovisáo) os profetas de Israel. De certa maneira, até a 
atualidade, ali se teriam constituido os núcleos ético-racionais originais: ''A época mítica tinha ter
minado, e com ela sua tranqüila placidez e sua ingenuidade" ([bid., p. 21). 
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66. Na filosofía atual da Índiafola-se de urna "brahmanizm;ao" da cosmovisáo antiga. Quer dizer, 
alguns querem fazer passar a interpretm;ao brahmanica como a única própria da Índia. De fato, havia 
muitas outras visóes e filosofias na antiguidade da Índia e do Sudeste Asiático: escolas materialistas, 
atéias, céticas e criticas. Aquí só lembramos a corrente "dominanté". Isto vale também para o budismo, 
maniqueísmo, etc. 

67. Ver Dussel, 1974, p. Gis; Prümm, 1960. 

68. Enéada V, 4, 1 (Plotino, 1924, tomo 5, p. 79-80). 

69. Fragmento B 50 (Diels, 1964, tomo 1, p . 161). 

70. Ver Kbnig, 1959, tomo 2, p. 581. 

71. X, 129 (Rénou, 1936, p. 125). 

72. Chándogya-Upanishad 3,14 (cit. Regamey, 1951, p. 116). 

73. Livro I, cap. 1 (Wieger, 1950, p. 18). 

74. Enéada VI, 6, 1. 

75. Ibid. , I, 8, 4. ''A matéria é a causa da fraqueza da alma e também de sua disposii;ao viciosa. 
Ela é o mal, ou melhor, o mal original" (Ibid. , l. 8, 14). Este será o tema do "pecado original" emAgostinho 
e Lutero posteriormente, alheio a tradii;ao semita. 

76. Fragmento B 62 (Diels, 1964, tomo!, p . 164). 

77. Fragmento 77 (Diels, 1964, tomo!, p. 168). 

78. TlIZleu 34 c. 

79. Fedro 245 d. 

80. Fédon 78 b-d. 

81. República X, 611 b. 

82. Fedro 246 c; 248 a-c. 

83. Timeu 41 bs. 

84. 2, 18-20 (1957, p. 21). 

85. Citai;áo de Jaspers, 1993, p. 146. O "eu" singular como aspira<;áo de ser si-mesmo é a origem 
do sofrimento. Eliminar o sofrimento supóe eliminar o "eu", o querer, o amar. O nirvana é o retomo ao 
Um, a identidade desde a "difereni;a" negada. O corpo é matéria grosseira (kamadhatu) para Buda; 
a alma em seu momento consciente (vijncrna) é eterna. Ver Regamey, 1961b, p. 237. 

86. Bar-K6nai, fihrist, fragmento de Turlan, S 9 (citado ero Puech, 1959, p. 497). 

87. O empírico, corporal ou apelativo será, para Kant. o "patológico", já que o ser humano pertence 
a "dois mundos": o dos espíritos e o das almas coro corpos. Este "dualismo" está na base dos 
"formalismos" racionalistas universalistas extremos do presente; ignorancia da corporalidade e, por 
isso, da económica (ver, adiante, cap. 1 e 2). 

88. Enéada IV, 8, 4. 

89. Ibid., 11, 9, 6. 

90. Ética a Nicómaco X, 6-9; 1176a-l l 81 b. 

91. Ver Diogenes Laertius, 1968, p. 112. 

92. "Ó Kauteya, tudo o que existe volta a rnim através de um ciclo, e de novo dou existencia aos 
seres ao comei;ar o ciclo seguinte. Produzo a multiplicidade de existentes partindo de rninha própria 
natureza, e tudo está sujeito absolutamente a ela" (Bhagavad-Gita, 9,7-8; 1957, p. 62). 

93. Entre essas "coisas" encontram-se os dominados, explorados, pobres, excluidos, mu
lheres, rai;as discriminadas, etc., para os quais esta eticidade da "alma" sem corpo valioso 
perderá o valor necessariamente. 

94. Enéada II, 6, 5. 

95. Ver Dussel, 1974b, p. 92-103. 

96. Ta-Hio 4-6 (Confúcio, 1865, p. 155 a-b). 
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97. O budismo, como dissemos, dentro do horizonte dualista do mundo "indo-europeu", significa, 
no entanto, urna verdadeira rebeliao das castas pobres e dominadas do hinduismo. Seu impacto diante 

o mundo taoista-coniuciano será do mesmo tipo. Sou da opiniao, porém, que o budismo primitivo 
transformou-se, e por isso nao conseguiu, posteriormente, superar o horizonte dualista de desprezo da 
corporalidade camal, talvez por esta deformm,ao posterior. 

98. Ver Dussel, 1966, § 33-J6; Amin, 1989; Braudel, 1978; Copleston, 1964, bibliografia nas p. 
591-617. 

99. Asoka tinha unificado, em 232 aC, toda a península e imposto o budismo. Talvez se o budismo 
:gualitário tivesse sido implantado na Índia, tivesse sido diferente a história posterior desse continente. 

1 OO. Lernbre-se o Esquema O. l. 

101. Nesse ponto unem-se o pólo oriental (China), o sul (Índia) e o ocidental (lmpério persa e 
romano). Esta área estende-se desde a cidade de Bukhara ou Samarkanda, ao sul do Lago Ara!, até 
o rio Tarim, ao norte dos Himalaias do Tibet, zona onde a "rota da seda", que vem da China, se divide: 
para o sul, em direc:;ao da Índia (atravessando o lndo-Kush), para o ocidente, na direc:;ao de Antioquia, 
passando pelo Ira e a Mesopotórnía. Ver, no Esquema 0.2, a "rota da seda" (K). 

102. Sobre este tema ver Dussel, 1994, p. 33-104. 

103. Maimónídes, 1954, 1, cap. 71, p. 340-344. 

l 04. Como fator da expansao crista o jovem Max Weber apontou a sua presenc:;a ética nas 
"Sklavenkasernen" (Weber, 1956, p. 14). · 

105. O texto hebraico das Escrituras dos judeus é traduzido para o grego por urna comunidade 
hebraica de Elefantina (perto da prirneira catarata do Nilo, em pleno Egito "negro", bantu, do sul), na 
versao dos Setenta. 

106. Mateus 25,35-36. Ver no final o Apélndice lI [405]. 

107. Ates dos Apóstolos 2,42-46. 

l 08. Ver B!och, 1959. A expressao de Marx" ... a cada qua! segundo suas necessidades" (Kritik des 
Gothaer Programms, em Marx, 1956, t. 19, p. 21) retoma a expressao textualmente. Considerar o§ 5.4 
desta Ética. 

109. Cap. 93,6-10. Estes textos sao da primeira época de Maomé, quando criticava os ricos 
comerciantes de Meca (enriquecidos grac:;as ao comércio entre a regiao persa e a egípcia do lmpério 
Bizantino), e que esqueciam os pobres de suas tribos. A ética tradicional exigía repartir os bens, mas 
a sociedade urbanizada nao queria mais cumprir os preceitos tradicionais. Foi por isso que o profeta 
foi expulso e leve de "fugir" (hégira) para Medina (onde implantou urn sistema de economía igualitária 
sem atenuantes). O isla nasceu como urna luto de libertac:;ao e justic:;a em favor dos pobres e excluidos. 

110. Taciano, 1954, l, p. 572. 

111. É interessante anotar que "estar disposto ao exorne" do que se disse é, exatamente, a 
"pretensao de verdade" ou tentar alcanc:;ar a validade intersubjetiva na cultura hegemónica (ver 
Habermas, 1984, sobre "Teorias da verdade), questóes que trataremos especialmente nos§ 3.1-3.2. 

112. Taciano, Ibid., 31-42, p. 615-628. 

113. Justino, 1954, 5-6, p . 310-312. Taciano ainda repele: se "dizem que nao há ressurreic:;ao dos 
mortos, mas que no momento de morrer suas almas só:o récebidas no céu, nó:o os tenhais por cristó:os" 
(!bid., 80, p . 446). Taciano escreve tarnbém: "Nó:o é, 6 gregos, nossa alma imortal por si mesma, mas 
mortal... Marre de fato e se d.issolve com o carpo ... mas ressuscita com o carpo na consumac:;ao do 
tempo" (!bid., 13, p. 590). Ver toda a problemática posterior em Dussel, 1974, p. 73s. 

114. Quando Hegel d.iz que o "espirito germónico" é a plena realizac:;ó:o do "principio cristó:o (das 
christliche Prinzip)" (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, em Hegel, 1971, t. 12, p. 413-414), 
parece nó:o ter consciélncia de que esse "principio cristó:o" é afro-asiático (do mundo egípcio-mesopo
tórníco do Oriente Médio), e que nó:o tem nada de germóníco ou "ariano", nada de europeu ou 
"ocidental". O "espirito germanice" seria, entó:o, "oriental", africano ou asiático. 

115. Se nos lernbrarmos de que em 529 dC é fechada a última escala filosófica pré-crista de Atenas 
e, em 643, a de Alexandria, devemos ter presente que a Escala de Constantinopla será o centro 
intelectual mais importante de seu tempo - quatro séculos antes da de Bukhara ou da de Bagdá, 
islórnícas, e cito séculas antes da de Paris, européia. 

49 



116. Ver Rondot. 1963; Rahman, 1979; Gardet, 1948 e 1967; Schacht, 1974; Dussel, 1969; Massig
non, 1922; Endress, 1982; Hodgson, 1974; Lombard, 1975. 

117. Os séculos futuros se lembrarao dos bárbaros do século XX, que lam;:aram 100 mil toneladas 
de bombas em tao memorável regiao. 

118. Braudel, 1978, p. 65. 

119. Os "moinhos de vento" de La Mancha, contra os quais Dom Quichote lutou, vem do mundo 
muc;:ulmano e nao dos Países Baixos, evidentemente. Quer clizer, do horizonte cultural tecnicamente 
mais "desenvolvido". 

120. Braudel, 1978, p. 75. 

121. O islam (subrnissáo perleita) pensa que o ser humano fez urna "aliarn;:a" (mithaq) com Alá. 
Na história, essa aliarn;:a deve ser renovada com consciencia (shahada) para pertencer a .. comunidade" 
(umma) (ver este aspecto em Dussel, 1969, p. 64-73: "lntersubjetividade no Islamismo"). O dar al-Islam 
(a casa dos crentes) se opóe ao dar al-Harb (a casa da guerra), os infiéis, os bárbaros, os que podem 
se integrar ao dar el-Salh (casa da reconciliac;:ao). O "escravo" ('abd) transforma-se em "crente" 
(mu 'min) quando está sob o dominio (rububiyya) de Alá. Mais que urna "lei natural", há urna vontade 
instantó:nea permanente de Alá (como para Duns Scotus entre os cristaos): "A lei de Alá é a mesma que 
era. Seus decretos sao imutáveis" (Coráo 48,23). As disputas maLs veementes se efetuaráo em tomo da 
liberdade humana: os mu 'tazilitas a afirmam, os assaritas (posic;:áo de Al-AssaÍi, que morreu em 935 
[324 Hégira]) negam-na. 

122. Carra de Vaux, 1921; Gauthier, 1923; Munk, 1927. 

123. Em Edessa, Mesopotó:mia, Efrém de Nisibe, em 363 dC, faz as primeira:s traduc;:oes de 
Aristóteles em siriaco. Convidados pelos Abássidas para Bagdó, os sírios cristaos traduziram do grego 
e do siriaco Aristóteles e outros filósofos gregos para o árabe. Em 832 instala-se urna escala de 
tradutores em Bagdó. Sao traduzidos Platao, Aristóteles, Plotino, Proclo, etc. 

124. Nasceu em Bagdá, onde existía a "Casa da Ciencia" (urna universidade) desde o século VIII; 
morre em 950 (339 Hégira). Afirmou decididamente a "lei natural" (namous al-sababia) contra os 
ortodoxos irracionalistas. 

125. O grande Avicena nasceu em Bukhara, ao sul do Lago Ara!, junto ao rio Oxo (ao norte do 
atual Paquistao, lugar-chave do "caminho da seda" para a China e náo longe de Samarkanda); morreu 
em 1037, 428 Hégira. 

126. O grande comentador de Aristóteles, Averróis - nasceu em Córdoba e morreu em 1198 (395 
Hégira), de quem Tomás de Aquino é um "continuador"-. Afirmou a eternidade do Cosmos. Ver 
Gauthier, 1909; Renan, 1861. Ver alguns comentários dele a Aristóteles, por exemplo, Sobre a alma 
(Averróis, 1953), para compreender seu trabalho exemplar. 

127. Jaeger, 1952, mostrou bem que a iilosofia (amor pela sabedoria) de Platáo ou Aristóteles, por 
exemplo, é theologia (nao só por seu conteúdo último, mas por sua intenc;:áo fundamental). ''As palavras 
theológos, theologia, theologein, theologikós foram criadas pela linguagem filosófica de Platáo e Aristóte
les ... Desde entáo todo sistema de filosofía grega (coma única excec;:ao da cética) culrninou numo teología" 
(p. 10). A "filosofía primeira" para Aristóteles é a "teología". Para o grego, "sábio" e "teólogo" é a mesma 
coisa; também para Plotino, sobretudo para Proclo e para o resto dos neoplat6rúcos. 

128. Os gregos iniciaramformaJmenfe a filosofía (ver aTese 5), mas os árabes tomaram a filosofía 
autónoma da racionalidade teológica (confundida ainda com urna "revelac;:áo positiva"). 

129. Nasce em Tus, um pouco ao sul de Bukhara, e morre em 1111 (505 Hégira). Ver Srnith, 1944. 

130. 1 .M. Blaut cliz: ''A Europa medieval nao tinha maior desenvolvimento nem progrecliu mais do 
que a África ou a Ásia medievais" (Blaut, 1992, p. 2-3). 

131. Nao esquecer o Esquema 0.1 e 0.2, regiao H. 
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Se<_;:áo 2 
O "SISTEMA-MUNDO"1

: EUROPA COMO "CENTRO" E SUA 
"PERIFERI.K'. ALÉM DO EUROCENTRISMO 

[27] Nesta sec;:áo, a partir do horizonte histórico já exposto, <levemos 
estudar a questáo da modemidade. De fato, há dois paradigmas da 
modemidade2

• 

a) O primeiro, a partir de um horizonte eurocentrico, propoe que o 
fenómeno da modemidade é exclusivamente europeu; que vai se desen
volvendo desde a Idade Média e se difunde posteriormente em todo o 
mundo3

• Weber situa o "problema da história mundial" coma pergunta 
assim enunciada: 

Que encadeamento de circunstancias conduziu a que, precisamente no 
solo do Ocidente 4 e só aqui, se produzissem fenómenos culturais que -
pelo menos tal como nós5 costumamos· representá-los para nós - estavam 
numa direc;áo evolutiva de significac;áo e validade universais?6 

Segundo este paradigma, a Europa tivera características excepcionais 
internas que permitiram que ela superasse, essencialmente por sua racio
nalidade, todas as outras culturas. FUosoficamente, ninguém como Hegel 
expóe esta tese da modemidade: 

O Espírito germé':tnico é o espírito do Novo Mundo, cuja firn é a realizac;áo 
da Verdade absoluta (der absoluten Wahrheit) , como autodeterminac;áo 
(Selbstbestimmung) infinita da liberdade, que tem .por conteúdo sua pró
pria forma absoluta (die ihre absolute Form selbst) . 

O que chama a atenc;:áo é que o espírito da Europa (germanice) é a 
verdade absoluta que se determina ou se realiza por si mesma sem dever 
nada a ninguém. Esta tese, que chamarei de "paradigma eurocentrico" (por 
oposic;:áo ao "paradigma mundial"), é a que se imp6s náo só na Europa ou 
nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo intelectual da periferia 
mundial. Como dissemos, a divisáo "pseudocientífica" da história em Ida de 
Antiga (como o antecedente), Idade Média (época preparatória) e Idade 
Moderna (Europa) é urna organizac;:a:o ideológica e deformante da história. 
A filosofia e a ética precisam romper com esse horizonte redutivo para 
poder abrir a reflexa:o ao ambito "mundial", planetário; este já é um 
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problema ético de respeito a outras culturas. Este foi o propósito da Sec;áo 1, 
que continuamos agora. 

A cronología tem a sua geopolítica. A subjetividade moderna se desen
volvería espacialmente, segundo o "paradigma eurocentrico", da ltália do 
Renascimento até a Alemanha da Réforma e da Ilustrac;áo, para a Franc;a 
da Revoluc;áo Francesa8

• Tratar-se-ia da Europa Central. 

[28] b) O segundo paradigma, a partir do horizonte mundial, concebe 
a modemidade como a cultura do centro do "sistema-mundo"9

, do primeiro 
"sistema-mundo" - pela incorporac;áo da Amerindia10 

-, e como resultado 
da gestáo da dita "centralidade". Quer dizer, a modernidade européia náo 
é um sistema independente autopoiético, auto-referente, masé urna "parte" 
do "sistema-mundo": seu centro . A modemidade, entáo, é um fenomeno 
que vai se mundializando; comec;a pela constituic;áo simultanea da Espa
nha com referencia a sua "periferia" (a primeira de todas, propriamente 
falando, a Amerindia: o Caribe, o México e o Peru). Simultaneamente, a 
Europa (com urna diacronía que tem urn antecedente pré-moderno: as 
cidades italianas renascentistas e Portugal) irá se transformando no 
"centro" (com um poder super-hegemonico que, da Espanha, passa para 
Holanda, Inglaterra e Franc;a ... ) sobre urna "periferia" crescente (Ame
rindia, Brasil e as costas africanas de escravos, Polonia, no século XVI 11

; 

afianc;amento de América Latina, América do Norte, o Caribe, as costas 
da África e da Ásia e a Europa oriental, no século XVII12

; o Império 
Otomano, Rússia, alguns reinos da Índia, Sudeste Asiático e primeira 
penetrac;áo na África continental, até a primeira metade do século XIX1

\ 

Entáo a modemidade seria, para este paradigma mundial, um fenomeno 
próprio do "sistema" com "centro e periferia". Esta simples hipótese muda 
absolutamente o conceito de modernidade, sua origem, desenvolvimento 
e sua atual crise; e, por isso, também o conteúdo da modernidade tardía 
ou pós-modemidade. 

[29] Além disso, sustentamos urna tese condicionante da anterior: a 
centralidade da Europa no "sistema-mundo" náo é fruto só da supe
rioridade interna acumulada na Idade Média européia sobre as outras 
culturas, mas também o efeito do simples fato do descobrimento, conquista, 
colonizac;áo e integrac;áo (subsunc;áo) da Amerindia (fundamentalmente), 
que dará a Europa a vantagem comparativa determinante sobre o mundo 
otomano-muc;ulmano, a Índia ou a China. A modemidade é fruto deste 
acontecimento e nao a sua causa. Posteriormente, a "gestao" da centrali
dade do "sistema-mundo" permitirá que a Europa se transforme em algo 
como a "consciencia reflexiva" ( a filosofía moderna) da história mundial; 
e muitos valores, invenc;oes, descobertas, tecnologías, instituic;oes políticas, 
etc., que atribuí a si mesma como sua produc;ao exclusiva, sáo, na realida
de, efeito do deslocamento do antigo centro do estágio III do sistema 
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inter-regional para a Europa (seguindo a via diacronica do Renascimento 
a Portugal como antecedente, para Espanha e, depois, para Flandres, 
Inglaterra ... ). Até o capitalismo é fruto, e náo causa, desta conjuntura de 
mundializac;;áo e centralidade européia no "sistema-mundo". A experiencia 
humana de 4500 anos de relm;;óes políticas, economicas, tecnológicas, 
culturais do "sistema inter-regional" será agora hegemonizada pela Euro
pa- que nunca tinha sido "centro" e que, nos melhores tempos, só chegou 
a ser "periferia". O deslizamento realiza-se da Ásia Central para o Medi
terraneo oriental e da Itália - mais precisamente de Genova - para o 
Atlé':mtico. Inicia-se propriamente com a Espanha, tendo Portugal como 
antecedente, <liante da impossibilidade de a China tentar, sequer, chegar 
a Europa pelo Oriente (Pacífico), e assim integrar a Amerindia como sua 
periferia. Vejamos as premissas da argumentac;;áo. 

§ 0.5. Desdobramento do "sistema-mundo". A partir da Espanha 
"moderna" do século XVI 

[30] Consideremos o desenrolar da história mundial a partir da ruptura, 
pela presenc;;a turco-otomana, do estágio III do sistema ínter-regional, que, 
em sua época clássica, tivera Bagdá como centro (de 762 a 1258, como 
vimos), e a transformac;;áo do "sistema inter-regional" noprimeiro "sistema
mundo ", cu jo "centro" se situará até hoje no Atlantico Norte. Essa mudanc;;a 
de "centro" tem sua pré-história desde o século XIII até ao XV e causará a 
derrocada do estágio III do sistema inter-regional. Trata-se do novo estágio 
IV, ou o "sistema-mundo", que se originará propriamente a partir de 1492. 
Tudo o que aconteceu antes na Europa era ainda um momento de outro 
estágio do sistema inter-regional. Quem deu origem ao desdobramento do 
"sistema-mundo"? Nossa resposta é: quem pudesse anexar a si a Amerin
dia e, a partir dela, como trampolim ou "vantagem comparativa", ir acu
mulando urna superioridade inexistente no final do século XV. 

a) Por que náo a China? A razáo é muito simples, e desejamos expo-la 
desde o comec;;o. Para a China14 foi impossível descobrir a Amerindia (náo 
urna impossibilidade tecnológica, quer dizer, de factibilidade empírica, mas 
histórica e geopolítica): náo podia se interessar emir pelo leste para a Europa, 
porque o "centro" do sistema inter-regional (em seu estágio III) encontrava-se 
no oeste, na Ásia Central ou na Índia. Ir para urna Europa completamente 
"periférica" náo podia ser um objetivo do comércio externo chines. 

De fato, Cheng Ho, entre 1405 e 1433, fez sete viagens bem-sucedidas 
ao "centro" do sistema ( chegou ao Sri Lanka, Índia e até a África Oriental 15

). 

Em 1479, Wang Chin tentou fazer o mesmo, mas lhe foram negados até os 
arquivos de seu antecessor. A China fechou-se em suas fronteiras e náo 
tentou fazer o que, nesse mesmo momento, Portugal fazia. Sua política 
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interna - talvez a rivalidade dos mandarins contra o novo poder dos eunucos 
comerciantes16 

- impediu a sua saída comercial externa, mas, se a tivesse 
realizado, deveria ter-se dirigido para o oeste a fim de chegar ao "centro" do 
sistema. Os chineses dirigiram-se para o leste, chegaram ao Al.asca e, aoque 
parece, até a Califórnia ou mais ao sul ainda, mas, náo encontrando nada 
que pudesse interessar aos seus comerciantes, e ao se afastar cada vez mais 
do "centro" do "sistema inter-regional", certamente abandonaram·a empresa. 
A China náo foi a Espanha por razóes geopolíticas. 

[31] Mas <levemos ainda fazer urna pergunta para refutar a "evidencia" 
antiga, mas que se refon;;ou desde Weber: No século X.V, a China era 
culturalmente inferior a Europa? Segundo os que estudaram a questáo17

, 

náo era inferior nem tecnológica18
, nem política19

, nem comercialmente, e 
nem sequerpor seu humanismo 2°. Há urna certa ilusáo de ótica na questáo. 
A história da ciencia e a da tecnologia ocidentais náo levam em canta 
estritamente que o "salto", o ·boom tecnológico e científico europeu; só 
poderá se realizar pelo desbloqueio e ruptura do paradigma antigo produ
zido no transcurso do século XVI, e que só no século XVII mostra seus efeitos 
multiplicadores. Confunde-se a formulac:;áo do novo paradigma teórico 
moderno (século XVII) coma origem da modernidade, sem deixar tempo 
para a crise do modelo medieval. N áo se percebe que a revoluc;áo científica 
- para falar como Kuhn - pode se realizar a partir de urna modernidade já 
iniciada, anterior, como fruto de um processo "moderno"21

• Por isso, no 
século XV (se náo considerarmos as invenc;óes européias posteriores), a 
Europa náo tem nenhuma superioridade sobre a China. O próprio Need
ham se deixa levar pela ilusáo de ótica ao escrever: 

O fato é que no desenvolvimento espontaneo autóctone da sociedade 
chinesa nao ocorreu nenhuma mudarn;a drástica paralela ao renasci
mento e a revoluc;áo científica no Ocidente22

. 

Colocar o renascimento e a revolU<;;ao científica23 como senda um 
mesmo acontecimento (um desde o século XIV e o outro propriamente no 
século XVII) mostra a diston;;ao da qual estamos falando. O Renascimento 
é ainda um acontecimento europeu de urna cultura periférica do estágio III 
do sistema inter-regionai24

• A "revolU<;;áo científica" é o fruto da formulm;;áo 
do paradigma moderno, que precisou de mais de um século de moderni
dade para a sua eclosao. Pierre Chaunu escreve: 

No final do século X:V, na medida em que a literatura histórica nos permite 
compreende-lo, o Oriente distante, como entidade comparável ao Medi
terré'meo ... em nenhum aspecto é inferior, mesmo superficialmente, ao 
Ocidente distante do continente euro-asiático25

• 

Repitamos: por que nao a China? Por se encontrar no extremo oriente do 
"sistema inter-regional", por olhar para o "centro", para a Índia no ocidente. 
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[32] b) Por que nó:o Portugal? Pela mesma razó:o. Quer dizer, por se 
encontrar no extremo ocidente do mesmo "sistema inter-regional", e por 
olhar também e sempre para o "centro", para a Índia no oriente. A proposta 
de Colombo em 1484 (de tentar ir ao "centro" pelo ocidente) ao rei de 
Portugal era tao despropositada como era despropositado para Colombo 
pretender descobrir um novo continente (já que sempre e somente tentou, 
e nó:o pode conceber outra hipótese, ir para o "centro" do estágio III do 
sistema inter-regional26

). 

Como vimos, as cidades renascentistas italianas só:o o extremo ociden
tal (periférico) do sistema inter-regional, que articularam novamente, de
pois das Cruzadas (que fracassaram em 1291), a Europa Continental com 
o Mediterremeo. As Cruzadas devem ser consideradas como urna tentativa 
frustrada de se conectar como "centro" do sistema, conexéio que os turcos 
quebraram. As cidades italianas, especialmente Genova (que rivalizava 
com Venez a, que estova presente no Mediterraneo oriental), tentavam abrir 
o Mediterraneo ocidental ao Atlantico, para chegar novamente, pelo sul da 
África, ao "centro" do sistema. Os genoveses puseram toda a sua experien
cia de navegac;áo e o poder economico de sua riqueza para abrir esse 
caminho. Sáo os genoveses que ocupam as Canárias em 131227

; sáo eles 
que investem em Portugal e o apóiam a construir o seu poder naval. 

Fracassadas as Cruzadas, náo podendo contar com a expanséio da 
Rússia pela tundra (que, avanc;ando pelos bosques gelados do norte, 
chegará, no século XVII, ao Pacífico e ao Alasca28

), o Atlantico era a única 
porta européia para chegar ao centro do sistema. Portugal, a primeira 
nac;áo européia já unificada no século XI, transforma a Reconquista29 

contra os muc;ulmanos no comec;o de um processo de expansáo mercantil 
atlantica. Em 1419 descobrem as ilhas Madeira; em 1431, Ac;ores; o Zaire, 
1482; em 1498, Vasco da Gama chega a Índia (o "centro" do sistema 
inter-regional). Em 1415 ocupam a Ceuta africano-muc;ulmana; em 1448, 
El-Ksar-es-Seghir; Arzila, em 1471. Mas tudo isto é a continuac;éio do 
sistema inter-regional III cuja conexáo sáo as cidades italianas: 

No século XIII, os genoveses e os pisan<;>s aparecem pela primeira vez 
em Catalunha; no século XIII, quando chegam pela primeira vez a 
Portugal, os italianos se esforc;am para atrair os povos ibéricos para o 
comércio internacional... Em 1371, a cidade e o porto de Lisboa já sao 

d t d 
, . , 30 

um gran e cen ro o comercio genoves . 

Um Portugal com contatos com o mundo islamice, com numerosos 
marinheiros ( agricultores expulsos de urna agricultura extensiva), com urna 
economia monetarizada, em "conexáo" coma ltália, abriu novamentepara 
a Europa periférica o sistema inter-regional. Nao deixou por isso de ser 
"periférica", nem os portugueses puderam pretender sair dessa situac;áo, 
já que Portugal pode tentar dominar o intercambio comercial no Mar dos 
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Árabes (o Índico)31
, mas nunca pretendeu produzir as mercadorias do 

Oriente (os tecidos de seda, os produtos tropicais, o curo do sul do Saara, 
etc.). Quer dizer, era urna potencia intermediária e sempre "periférica" da 
Índia, da China ou do mundo mU<;:ulmano. 

Com Portugal estamos na ante-sala, mas ainda náo na modemidade 
nem no "sistema-mundo" (o IV estágio do sistema que se originou, pelo 
menos, entre o Egito e a Mesopotamia). 

[33) c) Por que a Espanha inicia o "sistema-mundo" e, com ele, a 
modernidade? Pela mesma razáo que o impedía na China e em Portugal. 
Como a Espanha nao podía ir para o "centro" do "sistema ínter-regional", 
que se encontrava na Ásia central ou na Índia, para o Oriente (pois os 
portugueses tinham se antecipado e tinham direitos de exclusividade) pelo 
Atlantico Sul (pela costa da África ocidental, até o Cabo da Boa Esperanr;a 
descoberto em 1487), para a Espanha só restava urna única oportunidade: 
ir para o "centro", ¡ara a Índia, pelo ocidente, pelo oeste, atravessando o 
Oceano Atlantico3 

• Por isso a Espanha "troper;a", "encentra sem buscar" 
a Amerindia, e com ela entra em crise todo o "paradigma medieval" 
europeu (que é o "paradigma" de urna cultura periférica, o extremo ociden
tal do estágio III do "sistema inter-regional"), e inaugura, lenta mas irre
versivelmente, a primeira hegemonía mundial, pelo único "sistema-mundo" 
que houve na história planetária, que é o sistema moderno, europeu em 
seu "centro", capitalista em sua economía. Esta Ética da libertm;éío preten
de situar-se explícitamente (talvez seja a primeira filosofía prática a tentar 
isso "explícitamente"?) no horizonte deste "sistema-mundo" moderno, le
vando em considerar;áo náo só o "centro" (como o fez exclusivamente a 
filosofía moderna desde Descartes até Habermas, e que por isso teve urna 
visáo parcial, provinciana, regional do acontecer ético histórico), mas 
também a sua "periferia" (e por isso se obtém urna visáo planetária do 
acontecer humano). Esta questáo histórica náo é anedótica ou informativa, 
tem um sentido filosófico stricto sensu ! J á tratei o tema inicialmente em outra 
obra33

. Nela mostrava a impossibilidade existencial de Colombo, um ge
noves renascentista, de se convencer de que o que tinha descoberto náo 
era a Índia. Em seu imaginário, navegava sempre junto as costas da Quarta 
Península asiática ( a ~e Heinrich Hammer tinha trar;ado cartograficamen
te em Roma, em 1489 4

), sempre perto do "Sinus Magnus" (Grande Golfo 
dos gregos, mar territorial da China) quando atravessava o Caribe. Colom
bo morreu em 1506 sem ter superado o horizonte do estágio III do "sistema 
inter-regional"35

, que nunca pode superar. Náo pode superar subjetivamen
te o "sistema inter-regional" - com urna história de 450 anos de transforma
r;óes, desde o Egito e a Mesopotamia - e abrir-se para o novo estágio do 
"sistema-mundo". O primeiro que suspeitou de um novo (o último novo) 
continente foi Américo Vespúcio desde 1503, e por isso foi, existencial e 
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subjetivamente, o primeiro "moderno", o primeiro que estendeu o horizonte 
do "sistema asiático-afro-mediterraneo" como "sistema-mundo", que pela 
primeira vez incluía a Ameríndia36

• Esta "revoluc;;áo" de Weltan-schauung, 
do horizonte cultural, científico, religioso, tecnológico, político, ecológico e 
económico, é a origem da modemidade, desde um "paradigma mundial" 
e náo meramente eurocentrico. No "sistema-mundo", a acumulac;;áo no 
"centro" é, pela primeira vez, acumulac;;áo em escala mundial 37

. No novo 
momento do sistema tuda muda qualitativa ou radicalmente, também se 
modifica para dentro o próprio "subsistema periférico" europeu medie
val. O acontecimento fundante foi o descobrimento da Ameríndia38 em 
1492. A Espanha estava preparada para se tornar o primeiro estado 
modemo39

; pelo descobrimento comec;;a a ser o "centro" de sua primeira 
"periferia" (Amerindia), organizando assim o início do lento deshzamen
to do "centro" do antigo estágio III do "sistema ínter-regional" (a Bagdá 
do século XIII), que desde a ·Genova periférica (mas integrante oci
dental do "sistema") tinha comec;;ado a se reconectar primeiro com 
Portugal e, agora, coma Espanha, com Sevilha mais exatamente. Ime
diatamente se volta para esta Sevilha a riqueza genovesa, italiana. A 
"experiencia" do Mediterremeo oriental renascentista (e por isso do 
mundo muc;;ulmano, da Índia e até da China) articula-se assim com a 
Espanha imperial de Carlos V (que chega até a Europa central dos 
banqueiros de Augsburgo, até a F1andres de Antuérpia e, depois, Ams
terdá, coma Boemia, HunForia, Áustria e Miláo, e especialmente como 
Reino das Duas Sicílias 0

, do sul da Itália até a Sicília, Sardenha, 
Baleares e com numerosas ilhas do Mediterremeo). Pelo fracasso 
económico do projeto político do "Império mundo" (o imperador Car
los V abdica em 1557), deixar-se-á lugar ao "sistema-mundo" do capita
lismo mercantil, industrial e, atualmente, transnacional. 

[34] Tomemos como exemplo um nível de análise, entre os muitos que 
se poderiam observar - náo gastaríamos de ser chamados de economicis
tas por causa do exemplo adotado. Náo é casual que vinte e cinco anos 
depois do descobrimento das minas de prata de Potosí no Alto Peru (1545) 
e de Zacatecas no México ( 1546) - de onde cheHaráo a Espanha um total 
de 18 mil toneladas de prata entre 1503 e 16604 

-, e grac;;as as primeiras 
remessas desse metal precioso a Espanha tenha podido pagar, entre 
outras campanhas do Império, a grande armada que derrotou os turcos 
em 1571, em Lepanto, e com isso se dominava o Mediterré'meo como 
conexáo com o "centro" do antigo estágio do sistema. No entanto, o 
Mediterré'meo morrera como caminho do "centro" para a "periferia" 
ocidental porque o Atl6:ntico estava se estruturando como "centro" do 
novo sistema-mundo! 42 Wallerstein escreve: 
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O ouro e a prata eram buscados como objetos preci9sos para seu 
consumo na Europa e mais ainda para o comércio com a Asia, mas eram 
também urna necessidade para a expansáo da economía européia43

• 

Lemos, entre muitas cartas inéditas do Arquivo Geral das Índias de 
Sevilha, este texto de 1° de julho de 1550, assinado na atual Bolívia por 
Domingo de Santo Tomás: 

Haverá quatro anos que, para acabar de se perder esta terra, descobriu
se urna boca do inferno 44 pela qual cada ano imolam grande quantidade 
de gente, que a cobi<;a dos espanhóis sacrifica ao seu deus, que é o 

45 , . d t h n t ,46 ouro , e e urna mma e pra a que se c ama ro osi . 

O resto é por demais conhecido. Flandres, a provincia da coroa espa
nhola, substituirá a Espanha como potencia hegememica do "centro" do 
recente "sistema-mundo" - liberta-se da Espanha em 1610. Sevilha, o 
primeiro porto moderno (em relac:;ao a Antuérpia), depois de mais de um 
século de esplendor, cederá lugar a Amsterda47 (cidade onde Descartes 
escreverá, em 1636, Le discours de la méthode e onde Spinoza viverá48

), 

potencia naval, pesqueira, artesanal, onde fluí a exporta<:;ao agrícola, de 
grande pericia nos mais variados ramos da produ~ao; cidade que termina, 
entre outros aspectos, por quebrar Veneza49

• Depois de mais de um século, 
a modemidade mostrava já nesta cidade urna urbe com fisionomia própria 
definitiva: seu porto, os canais que, como vias comerciais, chegavam as casas 
dos burgueses, comerciantes (que usavam seus terceiros e quartos andares 
como despensas, de onde por guiridastes se passava diretamente aos navios); 
mil detalhes de urna urbe capitalista50. Desde 1689 a Inglaterra disputará e 
terminará por se impor sobre a hegemonía holandesa - que, no entanto, terá 
sempre de compartilhá-la com a Fran~a, pelo menos até 176351 . 

[35] Entretanto, a Amerindia constitui a estrutura fundamental da pri
meira modernidade. De 1492 a 1500 sao colonizados cerca de SO mil 
quilómetros quadrados (no Caribe, Terra Firme: de Venezuela ao Pana
má)52. Em 1515, chega-se a 300 mil lan2 com uns tres milhóes de amerindios 
dominados. Até 1550, mais de 2 milhóes de lan2 (que é urna extensao maior 
que toda a Europa "centro"), atingindo mais de 25 milhóes (cifra babca) de 
indígenas53, muitos dos quais sao integrados a sistemas de trabalho que 
produzem valor (no sentido estrito de Marx) para a Europa "central" (na 
encomienda, mita, fazendas, etc.). A partir de 1520 será preciso acrescentar 
os escravos das planta~óes que provem da África (cerca de 14 milhóes até 
a época final da escravidao, no século XIX, incluindo Brasil, Cuba e Estados 
Unidos). Este enorme espa~o e popula~ao dará a Europa, "centro" do 
"sistema-mundo", a vantagem comparativa definitiva com rela~ao ao 
mundo mu~ulmano, a Índia e a China. Por isso, no século XVI, 

58 



A periferia (Europa oriental e a América espanhola) utilizava trabalho 
forc;ado (escravidáo e trabalho obrigatório [do índio] em cultivos para o 
mercado [mundial]). O centro utilizava, cada vez mais, máo-de-obra livre54

. 

Para a finalidade desta obra filosófica nos interessa indicar apenas que 
nasceram no "sistema-mundo" as "formm;:óes sociais periféricas"55

: 

A forma das formac;óes periféricas dependerá, finalmente, ao mesmo 
tempo da natureza das formac;óes pré-capitalistas agredidas e das 
formas de agressáo exterior56

• 

Elas seráo, no fim do século XX, as formm;:óes periféricas latino-ameri-
57 ' ' canas , as da Africa bantu, as do mundo mugulmano, da India, do Sudeste 

Asiático 58 e da China, as quais seria preciso acrescentar parte da Europa 
oriental ante o colapso do socialismo real. 

Esquema 0.4: UM EXEMPLO DA ESTRUTURA CENTRO-PERIFERIA NO "CENTRO 
E NA "PERIFERIA'.' (AMÉRICA LATINA COLONIAL, SÉCULO XVIII) 

PERIFERIA CENTRO 

<-aT< < a <-- <7 
E 

Comunidades República Espanha, Holanda, 
F indígenas D de e B Portugal, Inglaterra, A 

ede crioulos etc. etc. 
escravos 

>-b_l_> > 1 b __ > J 

Anotac;óes ao esquema: setas a: dominm;:a:o e exportm;:a:o de bens manufaturados; setas 
b: transferencia de valor a partir da explorac;:a:o do trabalho; A: potencias "centrais"; 

B: nac;:oes semiperiféricas; C: formac;:oes coloniais periféricas; D: explorac;:a:o do trabalho 
indígena ou do escravo; E: comunidades indígenas; F: comunidades étnicas que 

guardam certa exterioridade ao "sistema-mundo"59
. 

§ 0.6. A modernidade como "gestáo" da "centralidade" mundial 
e sua crise atual 

[36] Chegamos assirn a tese central destas duas segóes. Se a modernida
de fosse - e é nossa hipótese - o fruto da "gestáo" da "centralidade" do 
primeiro "sistema-mundo", devemos agora refletir sobre o que isto significa. 

É preciso tomar consciencia de que há diversos momentos no processo 
das modernidades: a) em primeiro lugar, a modemidade hispa:nica, huma
nista, renascentista, ligada ainda ao antigo sistema inter-regional da 
cristandade mediterra:nea e mugulmana60

. Nela se conceberá a "gestáo" 
do novo sistema-mundo desde o paradigma do antigo sistema inter-regio
nal. Quer dizer, a Espanha "maneja" a "centralidade" como o domínio 
através da hegemonia de urna cultura integral, urna língua, urna religiáo 
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(daí o processo evangelizador que a Amerindia sofrerá); como ocupac;áo 
militar, organizac;áo burocrática e política, expropriac;ao economica, pre
senc;a demográfica (com centenas de milhares de espanhóis ou portugue
ses que habitará o para sempre a América Latina), transformac;ao 
ecológica (pela modificac;áo da fauna e flora), etc. Trata-se do projeto do 
"Império mundo", e do qual Wallerstein dizque fracassa com Carlos V61

. 

[37] b) Em segundo lugar, a modemidade do centro da Europa, que 
inicia com Amsterda em F1andres, passa freqüentemente como a única 
modemidade (sendo a interpretac;áo de Sornbart, Weber, Habermas ou a 
dos próprios pós-modemos, o que produzirá urna "falácia reducionista" 
que oculta o sentido da modemidade e, por isso, o sentido de sua atual 
crise). Este segundo momento da modemidade, para poder "gerenciar" o 
enorme "sistema-mundo" que imediatamente se abre para a pequena 
Holanda62

, que de província da coroa espanhola situa-se agora no "centro" 
do sistema-mundo, deve fazer ou aumentar sua eficácia por simplificac;áo. 
É necessário fazer urna abstrac;ao (favorecendo o quantum em detrimento 
da qualitas), que deixa Jora muitas variáveis válidas (variáveis culturais, 
antropológicas, éticas, políticas, religiosas; aspectos que sao valiosos para 
o europeu do século XVI), que náo permitiam urna adequada, "factível"63 

ou tecnicamente possível "gestáo" do sistema-mundo 64
• Esta simplificac;áo 

da complexidade 65 abarca a totalidade do mundo da vida, da relac;ao com 
a natureza (nova posic;áo ecológica e tecnológica, nao ideológica e a partir 
de urna razao instrumental), diante da própria subjetividade (nova auto
compreensáo da subjetividade consciente), diante da comunidade (a indi
vidualidade como nova relac;ao intersubjetiva e política) e, como síntese, 
nova atitude economica (a posic;ó:o prático-produtiva do capital). 

[38] A primeira modemidade hispanica, renascentista e humanista, 
produziu urna reflexao teórica ou filosófica da maior importancia, que 
passou despercebida para a chamada "filosofía moderna" (que só é a 
filosofia da "segunda modernidade"). O pensamento teórico e filosófico do 
século XVI tem importancia atual porque é o primeiro, e o único, que viveu 
e exprimiu a experiencia originária no tempo da constituic;ao do primeiro 
"sistema-mundo". Por isso, a partir dos "recursos" teóricos que se tinha (a 
filosofía escolástica muc;ulmano-cristó: e renascentista humanista) a ques
tao ético-filosófica central foi a seguinte: Que direito tem o europeu de 
ocupar, dominar e "gerir" as culturas recentemente descobertas, militar
mente conquistadas e que esta o sendo colonizadas? A partir do século XVII 
a "segunda modernidade" nao teve escrúpulos de consciencia (Gewissen) 
com perguntas que já estavam respondidas de fato: desde Amsterda, 
Londres ou Paris (nos séculos XVII e XVIII em diante) o "eurocentrismo" 
(superideologia que fundará a legitimidade da dominac;ao do sistema
mundo) nao será posto em questó:o nunca mais, até o final do século XX
e isto, entre outros movimentos, pela filosofía da libertac;ao. 
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Tocamos a questáo em outra obra66
• Hoje só recordaremos o assunto 

em geral. Bartolomeu de las Casas mostra em suas numerosas obras, 
usando um extraordinário aparato bibliográfico, fundando racional e cui
dadosamente seus argumentos, que a constituic;áo do sistema-mundo 
como expansáo européia na Amerindia (anúncio da expansáo na África e 
Ásia) náo tem direito algum; é urna violencia injusta, ilegítima e náo pode 
ter nenhuma validade ética: 

Duas maneiras gerais e principais tiveram os que para lá passaram, que 
se chamam cristáos, em extirpar e erradicar da face da tena aquelas 
miserandas nm;óes. Urna por injustas, cruéis, sangrentas e tiranicas 
guerras. A outra, depois que morreram todos os que poderiam anelar e 
suspirar ou pensar em liberdade, ou em sair dos tormentos que padecem, 
como sáo os senhores naturais e os homens varóes (porque comumente 
náo deixam nas guerras a vida senáo os mo9os e mulheres) , oprimindo
os coma mais dura e áspera servidáo em que jamais homens nem bestas 
puderam ser postas. A causa por que mataram e destruíram tantas e tais 
e táo infinito número de almas os cristáos foi somente por ter por fim 
último o ouro e encher-se de ri~ezas em mui breves días, pela insaciável 
cobi9a e ambi9áo que tiveram 7

. 

Posteriormente, a filosofia náo apresentará mais esta problemática, 
que só se mostrou inevitável na origem da implantac;áo do sistema-mundo. 
Para a ética da libertac;áo esta questáo é ainda hoje fundamental. 

[39] No século XVI, portante, implanta-se o sistema-mundo em tomo de 
Sevilha e a filosofia, a partir do antigo paradigma filosófico, póe em 
questáo a práxis de dominac;áo, mas náo chega a formular o novo para
digma. No entanto náo se deve confundir a formulac;áo do novo paradigma 
com a origem da modemidade. A modemidade tem origem mais de um 
século antes ( 1492) do momento em que se formaliza o paradigma - para 
nos exprimir como Thomas Kuhn - adequado a nova experiencia. Se 
observarmos as datas da formulac;áo do novo paradigma científico moder
no, poderemos concluir que acontece na primeira metade do século XVIl68

. 

Pois bem, este novo paradigma, de acorde com as exigencias de eficácia, 
"factibilidade" tecnológica de rendimento econ6mico, de "gestáo" de um 
sistema-mundo enorme e em expansáo, é a expressáo de um necessário 
processo de simplificac;áo por "racionalizac;áo" do mundo da vida, de seus 
subsistemas (econ6mico, político, cultural, religioso, etc.) . A "racionaliza
c;áo" indicada por Wemer Sombart69

, Emst Troeltsch70 ou Max Weber71 é 
efeito e náo causa. Por outro lado, os efeitos dessa racionalizac;áo simpli
ficadora para tomar "manejável" o sistema-mundo sáo mais profundos e 
negativos talvez do que Habermas ou os pós-modemos72 imaginam. 

A subjetividade corporal muc;ulmano-medieval é simplificada: a subje
tividade é postulada como um ego, um eu, do qual Descartes escreve: 
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De sorte que este eu, quer dizer, minha alma, pela qual sou o que sou, é 
inteiramente distinta do carpo e ainda é mais fácil de conhecer do que o 
carpo, pois, se nao houvesse carpo, a alma nao deixaria de ser o que é 73

• 

O corpo é urna mera máquina, res extensa totalmente estranha a 
alma74

• Kant escreve: 

A alma humana deveria ser olhada como ligada, na vida presente, a dais 
mundos (zweien Welten) ao mesmo tempo: destes mundos, a medida que 
forma com o carpo urna unidade pessoal, nao sente senao o mundo 
material (materielle) ; ao contrário, como membro do mundo dos espíritos 
(als ein Glied der Geisterwelt) [sem carpo] recebe e propaga as puras 
influencias das naturezas imateriais75

• 

Este dualismo - que Kant aplicará a ética, ao passo que as "máximas" 
náo devem ter motivos empíricos ou "patológicos" - articula-se posterior
mente coma negm;:áo da razáo prático-material, substituída por urna razáo 
instrumental que se ocupará do "manejo" técnico, tecnológico (a ética 
desaparecerá diante da razáo more geometrico) 76 da Crítica do juízo. Aqui, 
urna certa tradi9áo (como a de Heidegger) náo deixou de perceber a 
supressáo simplificadora da complexidade orgemica da vida, que setenta 
recuperar coma "vontade de poder" (crítica esbo9ada por Nietzsche e , de 
outra maneira, por Foucault). Galileu, com todo o entusiasmo ingenuo de 
um grande descobrimento, escreve: 

A filosofía está escrita neste grandíssimo livro que continuamente está 
aberto diante de nossos olhos, refiro-me ao universo; mas nao pode 
ser entendido se antes nao se aprende a compreender a língua e a 
conhecer os caracteres nos quais está escrito. Está escrito em língua 
matemática (in lingua mathematica), e os caracteres sao triangulas, 
círculos e as outras figuras geométricas, nas quais é impossível enten
der humanamente algo. Sem esta língua, tuda é um agitar-se em vao 
num labirinto escuro 77. 

[40] Heidegger já disse que a "posi<_;:áo mathematica"78 em rela9áo aos 
entes é te-los por conhecidos de antemáo (nos axiomas da ciencia, por 
exemplo) e passar só a usá-los. Náo se "aprende" urna arma, por exemplo, 
mas se aprende a fazer "uso" dela, porque já se sabe o que é: 

As mathémata sao as coisas, a medida que as introduzimos no conheci
mento, introduzindo-as no conhecimento como o que delas já é conhecido 
de antemáo, o carpo como materialidade, a planta como vegetalidade, 
o animal em sua animalidade79

• 

A "racionaliza9áo" da vida política (burocratiza<_;:áo), da empresa capi
talista (administra9áo), da vida cotidiana (ascetismo calvinista ou purita
no), a descorporaliza9áo da subjetividade (com seus efeitos alienantes 
tanto do trabalho vivo - criticado por Marx -, como em suas pulsóes -
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analisado por Freud), a náo-eticidade de toda gestáo eco no mica ou 
política (entendida só como engenharia técnica), a supressáo da razáo 
prático-comunicativa substituída pela razáo instrumental, a individualida
de solipsista que nega a comunidade, etc., sáo exemplos de diversos 
momentos negados pela indicada simplificac;áo formal de sistemas apa
rentemente necessária para urna "gestáo" da "centralidade" do sistema
mundo que a Europa se viu abrigada a realizar peremptoriamente. 
Capitalismo, liberalismo, dualismo (sem valorizar a corporalidade), instru
mentalismo (o tecnologismo da razáo instrumental), etc., sáo efeitos do 
manejo dessa func;áo que coube a Europa como "centro" do sistema-mun
do. Efeitos que se tomam sistemas, que terminam se totalizando. A vida 
humana, a qualidade por excelencia, foi imolada a quantidade. O capita
lismo, mediac;áo de explorm;:áo e acumulac;áo (efeito do sistema~mundo), 
depois se transforma num sistema formal independente que, desde sua 
própria lógica auto-referencial e autopoiética, pode destruir a vida humana 
em todo o planeta. É disto que Weber suspeita, mas redutivamente. Quer 
dizer, percebe parte do fenomeno, mas náo todo o horizonte do sistema
mundo. De fato, o procedimento formal de simplificac;áo para tomar "ma
nejável" o sistema-mundo produz subsistemas formais racionalizados que, 
depois, náo tem pautas internas de auto-regulac;áo de seus limites na 
própria modemidade, que poderiam reconduzi-los ao servic;o da produc;áo, 
reproduc;áo e crescimento da vida de cada sujeito ético. É neste momento 
que surgem as críticas a partir de dentro do "centro" (e da periferia, como 
a nossa) contra a própria modemidade. Agora se atribui a ratio formal toda 
a causalidade culpável (como "entendimento [Verstand]", objetual que fixa 
desintegrando), de Nietzsche a Heidegger, ou comos pós-modemos - a 
culpabilidade será antecipada até Sócrates (Nietzsche) ou até Parmenides 
(Heidegger) -. De fato, as simplificac;óes modernas (o dualismo de um 
ego-alma sem carpo, a razáo instrumental como último uso da razáo, o 
racismo da superioridade da própria cultura, etc.) tem muitas semelhanc;as 
com a simplificac;áo que o escravismo grego produziu no sistema inter-re
gional II. A Weltanschauung grega convinha ao homem moderno - náo 
deixa de haver cumplicidade no "retomo" aos gregos por parte dos roman
ticos alemáes80

• A superac;áo da modemidade significará considerar criti
camente todas estas reduc;óes simplificadoras produzidas desde suas 
origens - e náo só algumas poucas como imagina Habermas. A mais 
importante dessas reduc;óes, ao lado da subjetividade solipsista sem 
comunidade, é a negac;áo da corporalidade da dita subjetividade, a 
própria vida humana como última instancia - a qual se ligam as críticas a 
modemidade por parte de Marx, Nietzsche, Freud, Foucault, Lévinas e desta 
Ética da libertac;áo, como veremos ao longo desta obra. 

[ 41] Por isso tudo, o conceito que se tiver da modemidade determina, 
como é evidente, a pretensáo de sua realizac;áo (como a de Habermas), 
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ou o tipo das críticas ( como as dos pós-modemos). Em geral, toda a disputa 
entre racionalistas e pós-modernos náo supera o horizonte eurocentrico. A 
crise da modernidade (percebida já, como anotamos freqüentemente, por 
Nietzsche ou Heidegger) refere-se a aspectos internos a Europa. O "mundo 
periférico" pareceria ser passivo espectador de urna temática que náo o 
afeta, porque é "bárbaro", pré-moderno ou simplesmente porque deve ser 
"modernizado". Quer dizer, a visáo eurocentrica reflete no problema da 
modernidade semente os momentos europeu-norte-americanos (ou hoje 
também os japoneses), mas minimiza os da periferia. Romper esta "falácia 
reducionista" náo é fácil. Tentaremos "indicar" o caminho de urna tal 
superac;áo. 

Se a modernidade comec;a no final do século XV, com um processo 
renascentista pré-moderno, e daí se passa ao propriamente moderno na 
Espanha, a Amerindia faz parte da "modernidade" desde o momento da 
conquista e colonizac;áo ( o mundo mestif,o na América Latina é o único que 
tem tanta idade como a modernidade8 ), já que foi o primeiro "bárbaro" 
que a modemidade necessita em sua definic;áo. Se a modernidade entra 
em crise no final do século XX, depois de cinco séculas de desenvolvimento, 
náo é só pelos momentos detectados por Weber ou Habermas, por Lyotard 
ou Welsch82, mas será preciso acrescentar o próprio de urna descric;áo 
"mundial" do fenómeno da modemidade. 

[ 42] Entáo, se nos situarmos no horizonte planetário, podem-se distin
guir pelo menos as duas seguintes posic;óes diante da problemática apre
sentada, que na realidade manifestam os dois modelos de modemidade 
tal como a expusemos no comec;o deste capítulo: a) urna primeira atitude, 
que se manifesta em alguns pela afirmac;áo substancialista "desenvolvi
mentista"83 (quase-metafísica), que concebe a modemidade como um 
fenómeno exclusivamente europeu que se teria expandido desde o século 
XVII sobre as outras culturas "atrasadas" (posic;áo eurocentrica no "centro" 
ou modernizadora na "periferia"); a modernidade seria um fenómeno que 
é preciso terminar de realizar. Alguns dos que assumem esta primeira 
posic;áo (p. ex. Habermas ou Apel), defensores da razáo, fazem-no critica
mente, já que pensam que a superioridade européia nao é material mas 
formal, grac;as a urna estrutura de perguntas críticas84. Em outros, porém, 
trata-se de urna negac;áo niilista conservadora, que náo aceita na moder
nidade qualidades positivas (no caso de Nietzsche ou Heidegger), e que 
propóe praticamente sua aniquilac;áo sem saída. Os pós-modernos assu
mem esta segunda posic;áo (em seu ataque frontal a "razáo" enquanto tal: 
com diferenc;as no caso de Lévinas85), embora, paradoxalmente, também 
defendam parte da primeira posic;áo, a partir de um eurocentrismo desen
volvimentista86. Os filósofos pós-modemos sabem analisar a arte pós-mo
dema, o impacto dos meios de comunicac;áo e, embora afirmem teoricamente 
a diferenc;a, nao refletem sobre as origens destes sistemas que sáo frutos de 
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urna racionalizac_;:áo própria da "gestáo" da "centralidade" européia do 
sistema-mundo, diante da qual sáo profundamente acríticos e, por isso, 
náo tem possibilidade de tentar contribuir com nenhuma alternativa (cul
tural, económica, política, etc.) válida para as nac_;:óes periféricas, nem para 
as grandes maiorias ou pavos · dominados excluídos do centro e/ou da 

rif . 87 pe ena . 

[ 43] b) Há urna segunda posic_;:áo, a partir da periferia, que considera o 
processo da modemidade como a indicada "gestáo" racional do sistema
mundo. Esta posic_;:áo tenta recuperar o recuperável da modemidade, e 
negar a dominac_;:áo e exclusáo no sistema-mundo. É, entáo, um projeto de 
libertac_;:áo da periferia negada desde a origem da modemidade. O proble
ma náo é a mera superac_;:áo da razáo instrumental (como para Habermas) 
ou da razáo terror dos pós-modemos, mas a superac_;:áo do próprio siste
ma-mundo tal como foi desenvolvido até hoje durante 500 anos. O problema 
que se descobre é o esgotamento de um sistema civilizatório que chega a 
seu fim88

• A superac_;:áo da razáo cínico-gerencial (administrativa mundial} 
do capitalismo (como sistema económico), do liberalismo (como sistema 
político), do eurocentrismo (como ideología), do machismo (na erótica), do 
predomínio da rac_;:a branca (no racismo), da destruic_;:áo da natureza (na 
ecologia), etc., supóe a libertac_;:áo de diversos tipos de vítimas oprimidas 
e/ou excluídas. É neste sentido que a ética da libertac_;:áo se define como 
transmodema (já que os pós-modemos sáo ainda eurocentricos). 

O final do presente estágio civilizatório se deixa ver no presente em 
dois limites absolutos do "sistema dos 500 anos" - como o chama Noam 
Chomsky. Estes limites absolutos sáo: a) Em primeiro lugar, a destruic_;:áo 
ecológica do planeta. Desde sua origem a modemidade constituiu a 
natureza como um objeto "explorável" com vistas a aumentar o lucro89 

do capital: 

Pela primeira vez a natureza se transforma puramente em objeto para o 
hornero, em coisa puramente útil; cessa de ser reconhecida como poder 

-90 para s1 . 

Urna vez constituída aterra como um "objeto explorável" em favor do 
quantum, do capital, que pode vencer todos os limites, todas as barreiras, 
manifestando assim "the great civilising influence of capital", toca final
mente seu limite insuperável, quando ele mesmo for seu limite, a barreira 
intransponível para o progresso, e estamos chegando a esse momento: 

A universalidade a que tende sem cessar [o capital] encentra travas em 
sua própria natureza, as quais em certa etapa do desenvolvimento do 
capital faráo com que seja reconhecido como a maior barreira para essa 
tendencia e, por conseguinte, tenderáo a abolic;áo do capital por meio 
de si mesmo91

. 
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Sendo a natureza, para a modernidade, só um meio de prodw;ao, corre 
o risco de ser consumida, destruída e, além disso, acumulando geometri
camente sobre a terra os seus dejetos, até por em perigo a reprodus;ao ou 
desenvolvimento da própria vida. A vida é a condis;ao absoluta do capital; 
sua destruis;ao destrói o capital. Chegamos a essa situas;ao. O "sistema 
dos 500 anos" (a modemidade ou o capitalismo) enfrenta seu primeiro 
limite absoluto: a morte da vida em sua totalidade pelo uso indiscriminado 
de urna tecnologia antiecológica constituída progressivamente a partir do 
único critério da "gestao" quantica do sistema-mundo na modernidade: o 
aumento da taxa de lucro. Mas o capital nao pode autolimitar-se. Enquanto 
tal, torna-se o perigo supremo para a humanidade. 

[44) b) O segundo limite absoluto da modemidade é a destruis;ao da 
própria humanidade. O "trabalho vivo" é a outra medias;áo essencial do 
capital como tal; o sujeito humano é o único que pode "criar" novo valor 
(mais-valia, lucro). O capital, que vence todas as barreiras, póe cada vez 
mais tempo absoluto de trabalho; quando náo pode superar este limite, 
entao aumenta a produtividade pela tecnologia; mas tal aumento diminui 
a propors;ao do trabalho humano; há assimhumanidade sobrante (despre
zada, desempregada, exc;luída). O desempregado náo ganha salário, · 
dinheiro; e o dinheiro é a única medias;áo no mercado pela qual podem ser 
adquiridas mercadorias para satisfazer as necessidades. De todo modo, o 
trabalho nao empregável pelo capital aumenta (aumenta a desocupa
s;ao). Aumenta assim a propors;áo de ~ujeitos necessitados náo solventes92 

- tanto na periferia como no centro. E a pobreza, a pobreza como limite 
absoluto do capital. Hoje constatamos como a miséria cresce em todo o 
planeta. Trata-se da "leida modemidade": 

Esta lei produz urna acumulac;áo de miséria proporcional a acumulac;áo 
de capita193

• 

O sistema-mundo moderno náo pode superar esta contradis;áo essen
cial. A ética da libertas;áo reflete

1 
filosoficamente a partir <leste horizonte 

planetário do sistema-mundo; a partir deste duplo limite que configura urna 
crise terminal de um processo civilizatório: a destruis;ao ecológica da vida 
no planeta e a extins;ao da própria vida humana na miséria e na fome da 
maioria da humanidade. Diante <lestes dois fenómenos coimplicantes de 
magnitude planetária pareceria ingenuo e até ridículo, irresponsável e 
cúmplice, irrelevante e cínico o projeto de tantas escolas filosóficas (tanto 
no centro, mas ainda pior na periferia, na América Latina, África e Ásia) 
encerradas na "torre de marfim" do academicismo estéril eurocentrico. Já 
em 1968 Marcuse escrevera, referindo-se aos países opulentos do capita
lismo tardío: 
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pagos por pessoas que estao muito longe da metrópole e distam muitís
simo de sua opulencia? A sociedade opulenta tem consciencia do que 
está fazendo, de como está propagando o terror e a escravidao, de como 
está lutando contra a libertac;ao em todos os confins do globo?94 

Desta maneira a modernidade enfrenta a impossibilidade de subsumir 
as populac;óes, as economías, as nac;óes, as culturas que atacou agressiva
mente desde sua origem, que excluiu de seu horizonte e que confina na 
miséria. É todo o tema da exclusáo da alteridade da América Latina, da África 
e da Ásia, e de sua indomável vontade de sobrevivencia (como reproduc;áo e 
desenvolvimento da vida humana). Voltaremos ao tema, mas aqui náo 
gostaríamos de deixar de dizer que o "sistema-mundo" globalizador chega a 
um limite enquanto simultaneamente excluí o Outro, que "resiste" e de cuja 
afirmac;áo parte o processo de negac;áo da crítica da libertac;áo. 

§ 0.7. Libertac;áo da filosofia? 

[45] Diante do panorama esboc;ado no parágrafo anterior, a ética da 
libertac;áo deve, em primeiro lugar, refletir sobre a implantac;áo geopolítica 
da própria filosofía, a medida que se encontra situada95 no "centro" ou na 
"periferia". De fato, urna filosofía da "libertac;áo" (genitivo objetivo: seu 
tema) parece que deveria antes de tudo partir de urna libertac;áo da própria 
"filosofia" (genitivo subjetivo: o sujeito que a exerce e o próprio discurso 
exercido). Na história, pelo menos desde os gregos, a filosofía esteve 
freqüentemente atada ao carro do poder - é verdade que sempre houve, 
também, contradiscursos filosóficos de maior ou menor criticidade: de 
nossa parte, desejaríamos nos inscrever nesta tradic;áo anti-hegem6ni
ca96 -, ao etnocentrismo. Mas nos etnocentrismos anteriores (o chines, 
asteca, hindu ou muc;ulmano) urna cultura se situava como superior as 
culturas com as quais entrava em contato; era um etnocentrismo "regio
nal". Na modemidade, o etnocentrismo europeu foi o primeiro etnocen
trismo "mundial" (o eurocentrismo foi o único etnocentrismo mundial que 
a história conhece: universalidade e europeísmo tomam-se identicos; é 
desta falácia reducionista que deve libertar-se a filosofia). O mundo ou 
a eticidade do filósofo - como é o de um sistema hegemónico (grego, 
bizantino, muc;ulmano, cristáo medieval e, principalmente, o moderno) 
- pretende se apresentar como "o mundo" humano por excelencia; o 
mundo dos outros é barbárie, marginalidade, náo-ser. Tomemos um 
exemplo como fío condutor de nossa exposic;áo. 

Charles Taylor escreveu urna obra clássica: As fontes do Eu. O fazer-se 
da identidade moderna97. Nosso filósofo explica a sua intenc;áo: . 

É isto que desejo tentar fazer daqui para <liante. Mas nao é fácil ... fre
qüentemente será questao, precisamente, de articular o que permaneceu 
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implícito .. . Mas a qui há um enorme recurso que é a história, a articulac;ao 
das formas modernas de compreender o bem <leve ser urna tarefa 
histórica 98

. 

Este percurso histórico é "urna combinac;áo do analítico e do cronoló
gico "99. Trata-se de urna análise dos conteúdos do eu (self) moderno desde 
suas "fontes" (sources) históricas. A escolha de um método expositivo 
inspira-se em obras filosóficas (a), parte dos filósofos gregos (b) e concentra
se, posteriormente, exclusivamente em pensadores europeus (c). Isto pode 
parecer urna temática óbvia ou secundária sem conseqüencias especiais. 

[ 46] a) De fato, desejamos metodologicamente referir-nos ao modo 
como Taylor procura realizar sua análise histórica do desenvolvimento da 
identidade moderna levando em canta as fontes do eu (the sources oí the 
self). Para sua empresa, canta quase exclusivamente com obras de filóso
fos100 (Platáo, Agostinho, Descartes, Locke ... ), pensados a partir de seus 
próprios discursos. É como urna história filosófica a partir da própria 
filosofia 101 . Está escrita com maestria, com conhecirnentos, com criadora 
maneira de obter novas resultados, mas é só urna explorac;áo "intrafilosó
fica" a qual falta urna história, urna economía e urna política. Esta limitac;áo 
metodológica impedirá que o autor chegue a resultados mais críticos. 
Parece que o capitalismo, o colonialismo, a contínua utilizac;áo da violencia 
ou a agressáo militar náo tem nenhuma importancia. 

b) Um segundo aspecto consiste em ressaltar que Taylorparte de Platáo 
em sua reconstruc;áo da identidade moderna. Com isso repete urna longa 
tradic;áo da filosofia ocidental: tomam-se os gregos náo só como ponto de 
partida da formalizac;áo filosófica, mas também como exemplo privilegia
do para analisar os conteúdos concretos de sua própria eticidade, neste 
caso, da articulac;áo ética dirigida para o bem (agathon). Trata-se de um 
helenocentrismo de graves conseqüencias. Com vistas a reconstruc;áo do 
conceito do "eu (self)" 102

, teria sido mais útil se Taylor tivesse recorrido a 
"fontes (sources)" egípcias ou mesopotamicas - como demonstramos na 
sec;áo 1-, mas Taylor recorre a Platáo, caindo no indicado helenocentrismo. 
Paul Ricoeur já tinha mostrado em sua obra La symbolique du maJ 103 que 
o mito trágico de Prometeu (que Platáo repete com sua doutrina da ananke) 
se opóe radicalmente ao "mito adamico", onde se dá a estrutura da 
"tentac;áo" como dialética de vontades livres (e certamente dentro da 
tradic;áo adamica podemos situar as "fontes do eu moderno"). O heleno
centrismo distorce completamente a pesquisa de Taylor. 

e) Um terceiro aspecto. Como no caso de Hegel - que, neste tema, foi 
filosoficamente o iniciador da questáo em história da filosofia104 

-, para 
Taylor o processo diacronico originário da modernidade segue o movimen
to linear Agostinho-Descartes-Locke, etc. Passar de Agostinho (pensador 
de um mundo mediterraneo latino periférico do mundo helenístico grego) 
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a Descartes (na Amsterdá do século XVII, "centro" do sistema-mundo) 
exigiría muitas explicac;:óes que náo interessam a Taylor. Interpretar a 
identidade moderna dessa maneira eurocentrica, regional, ao náo levar 
em considerac;:áo o significado mundial da modemidade, nem incluir a 
periferia da Europa como também urna "fonte" constitutiva do "eu (self)" 
moderno enquanto tal105

, náo permite que ele descubra "certos" aspectos 
novos da "identidade moderna" e das "fontes do eu". 

[47) Passou despercebido aos filósofos que o problema da "universali
dade" deve ter-se apresentado para a modemidade de urna maneiranunca 
antes abordada. O "eurocentrismo" consiste exatamente em constituir 
como universalidad e abstrata humana em geral momentos da particulari
dade européia, a primeira particularidade de fato mundial (quer dizer, a 
primeira universalidade106 humana concreta). A cultura, a civilizac;:áo, a 
filosofía, a subjetividade, etc. modemo-européias foram tomadas como a 
cultura, a civilizac;:áo, a filosofía, a subjetividade, etc. sem mais (humano
universal abstrata). Grande parte dos ganhos da modemidade náo foram 
criatividade exclusiva do europeu, mas de urna contínua dialética de 
impacto e contra-impacto, efeito e contra-efeito, da Europa-centro e sua 
periferia, até no que poderiamos chamar de a própria constituic;:áo da 
subjetividade moderna enquanto tal. O ego cogito, como vimos, já diz 
também relac;:áo a urna proto-história do século XVI, que se expressa na 
ontología de Descartes, mas que náo surge do nada. O ego conquiro (eu 
conquisto), como um "eu prático ", a antecede. Femando Cortes 1°

7
, em 1521, 

antecede o Le discours de la méthode ( 1636) em mais de um século, como 
já dissemos. Descartes estudou em La Fleche, colégio jesuíta, ordem 
religiosa de ampla implantac;:áo na América, África e Ásia nesse momento 
- além disso, Descartes está em Amsterdá desde 1629, como observamos 
acima. No entanto, o "bárbaro" náo foi considerado como o contexto 
obrigatório de toda reflexáo sobre a subjetividade, a razáo, o cogito 108

• 

No comec;:o desta sec;:áo citamos um texto que revela o eurocentrismo 
de Max Weber. A pergunta teve de ser: náo foi o encadeamento de 
circunstancias que levou a que, precisamente no solo do Ocidente e só ali, 
ocorressem fenómenos culturais que - contra o que sempre nos repre
sentamos -, dada a conquista de urna posic;:áo central na própria origem 
da história do sistema mundial, lhe deram vantagens comparativas que 
permitiram que impusesse um sistema de dominac;:áo sobre as restantes 
culturas e, além disso, irnpusesse a sua cultura com pretensóes de univer
salidade? Por isso náo é inocente um pequen o texto de Taylor: 

Este [individualismo possessivo] é de fato semente um exemplo de um 
processo geral pelo qual certas práticas da modernidade foram impos
tas, com freqüencia brutalmente, lora de suas terras de origem. Para 
algumas delas, isto parece ter sido parte de urna dinamica irresistível. É 
claro que as práticas da ciencia tecnologicamente orientada ajudaram 
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a dar as nac;óes, nas quais se desenvolveram, urna vantagem tecnológica 
acumulada sobre outras. Isto, combinado comas conseqüemcias da nova 
enfase no movimento disciplinar que descrevi antes, deram aos exércitos 
europeus uma vantagem militar clara e crescente sobre os náo europeus 
desde o século XVII até cerca da metade do século XX. E isto, articulado 
comas conseqüe ncias práticas economicas, que chamamos capitalismo, 
pe rmitiu que os poderes europeus estabelecessem urna hegemonía mun
dial por algum tempo 1°

9
. 

Como vemos - já estudamos a questáo antes -, situa-se semente no 
século XVII o come90 da vantagem comparativa. Nesta interpreta9áo 
histórica se deixa ver o que chamamos de posi9áo "substancialista" 110

, mas 
neste caso se fala de níveis (económico, tecnológico, militar) ausentes na 
análise posterior do livro. 

[48] O mesmo acontece com Habermas. De fato, o filósofo de Frankfurt, 
escrevendo sobre 6 contradiscurso crítico, exprime exatamente o eurocentris
mo nos seguintes textos de sua obra O discurso filosófico da modernidade 111

: 

A mudanc;a de paradigma da razáo centrada no sujeito para a razáo 
comunicativa pode nos animar a relembrar mais urna vez esse contradis
curso [Gegendiskurs] que desde o princípío é imanente a modernidade ... 
Esta saída diferente talvez nos permita levar em canta, sob premissas 
distintas, as razóes da autocrítica que a si mesma veio se fazendo urna 

,J ºd d d º , dº · 112 mo"1ern1 a e em 1scor 1a consigo mesma. 

A nova crítica [dos pós-modemos] a razáo elimina esse contradiscurso 
imanente [innewohnenden] a própria modernidade, que logo "completará 
duzentos anos(!) e que com estas li9óes pretendo recordar" 113

• 

A Europa moderna criou "os pressupostos espirituais e as bases 
materiais de um mundo em que essa mentalidade usurpou o lugar da 
razáo - este é o verdadeiro núcleo da crítica que se veio fazendo a razáo 
desde Nietzsche. Mas quem, além da Europa, poderia tirar de suas 
próprias [eigenen] tradi9óes a penetra9áo, a energia, a vontade de visáo 
e fantasia ... ?"11 4 

Nestes textos se pode ver claramente o que chamo de "eurocentrismo", 
e também se evidencia a "falácia desenvolvimentista"115

• Em primeiro 
lugar, Habermas situa no tempo o come90 desse "contradiscurso": trata-se 
de Kant (por isso estaríamos fazendo duzentos anos). Ora, numa história 
com perspectiva mundial, numa visáo náo eurocentrica da modemidade, 
esse contradiscurso vai fazer cinco séculas: come9ou na ilha Hispaníola, 
quando Antonio de Montesinos atacou a injusti9a que se fazia como índio, 
e dali chegou as aulas de Salamanca (que continuava a crítica iniciada 
em 1514, como trabalho teórico e prático, por Bartolomeu de las Casas), 
quando se exprimiu esse contradiscurso nascente nas li9óes universitárias 
de Francisco de Vitoria sobre De indis . Como sempre, para os filósofos 
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centro-europeus e alemá:es em particular, o século XVI ná:o canta, e muito 
menos a América Latina. 

[49] Além disso, senda a modernidade, para nós, um fenómeno mun
dial, esse contradiscurso, justamente ele e ná:o outro, pode surgir na razá:o 
critica européia que se abría e se ca-constituía desde a Alteridade domi
nada, explorada: o Outro ocultado pela Europa dominante (que sempre 
pretenderá negar o dita contradiscurso). Mas esse contradiscurso europeu 
(europeu por sua implantac;á:o geográfica) é o fruto no centro-europeu 
também da periferia-dominada. Bartolomeu de las Casas ná:o poderío ter 
criticado a Espanha sem ter residido na periferia, sem ter escutado os 
gemidos e visto as torturas que os índios sofriam. Esse Outro é a origem do 
contradiscurso europeu. É evidente que a Europa, como a parte visível do 
iceberg, tivesse a hegemonía cultural (económica e política116

), a "gestá:o" 
a partir da "centralidade" do sistema dos bens ideológicos (diría Pierre 
Bourdieu) da humanidade, a "informac;á:o" como poder, e fosse o "lugar" 
(o "espac;o") privilegiado do planeta para a "discussá:o" dos problemas 
mundiais, também filosóficos (isto é, a ."filosofía moderna"). Mas essa 
produgá:o intelectual, quando é anti-hegemónica, mesmo filosoficamente 
européia (por exemplo, Montaigne, Pascal, Rousseau ou Marx), ná:o é só 
européia: ná:o o é nem por sua exclusiva origem nem tampouco por seu 
significado. Além disso, na periferia havia também urna produgá:o intelec
tual e filosófica (por exemplo, a de Francisco Xavier Clavijero, l 731-l 78i 17

, 

no México, coeté':meo de Kant), mas como contradiscurso inintelegível para 
a Europa, já que supunha um horizonte ou visá:o mundial anti-hegemónica, 
e apenas comos recursos (sources) escassos, provinciais, regionais. Cla
vijero ná:o pode publicar suas obras em castelhano (no México) mas em 
italiano (na Itália, no exilio). Mantiveram-se as culturas periféricas isoladas 
e sem cantata entre elas; só se ligavam através da Europa, tendo sido 
previamente reinterpretadas pela Europa-centro. A filosofía "européia" ná:o 
é só produto exclusivo da Europa, masé produc;áo da humanidade situada 
na Europa como "centro", e coma contribuigá:o das culturas periféricas que 
estavam num diálogo ca-constitutivo essencial. 

[SO] Dizer que o dito "contradiscurso" é imanente a modernidade 
poderío ser aceito se a modernidade fosse definida mundialmente, mas 
nesse caso deveria incluir a sua alteridade periférica. A modernidade seria: 
a) hegemónica, b) o mundo colonial periférico dominado, no sistema-mun
do, e c) o excluído como exterioridade. De fato, ao se definir a modernidade 
exclusivamente a partir do horizonte europeu, pretende-se que o dito 
"contradiscurso" também seja um fruto exclusivo da Europa. Desta manei
ra, a própria periferia, para criticar a Europa, dever-se-ia europeizar, 
porque deveria usar um contradiscurso europeu para mostrar a Europa a 
sua contradigá:o, sem poder, mais urna vez, trazer nada de novo, devendo 
negar-se a si mesma. 

71 



Se, pelo contrário, esse contradiscurso já é um produto dialético (afir
mac;ao da alteridade como princípio de negac;ao da negac;ao: movimento 
analético, entao) de um diálogo crítico a partir da alteridade, nao se pode 
dizer que seja exclusiva e intrinsecamente europeu, e menos ainda que a 
Europa seja a única a poder "tirar de suas exclusivas e próprias tradic;oes" 
a continuac;ao de tal contradiscurso. Pelo contrário, é bem possível que seja 
lora da Europa o lugar onde esse contradiscurso pode ser desenvolvido de 
maneira mais crítica, e nao como continuac;ao de um discurso estranho ou 
exclusivamente europeu, mas como continuac;ao de urna atividade crítica 
que a periferia já deixou estampada no contradiscurso produzido na 
Europa e em seupróprio discurso periférico (de fato e quase integralmente, 
quando nao é eurocentrico, já é um contradiscurso), que se constrói como 
periférico ou dominado no sistema-mundo e desde a afirmac;ao da exterio
ridade do excluído. 

É por isso que o estudo do pensamento ( tradic;oes e filosofía) na América 
Latina, Ásia ou África nao é urna tarefa anedótica ou paralela ao estudo 
da filosofía simplesmente (que seria a européia), mas se trata de urna 
história que resgata justamente o contradiscurso nao hegemonico, domi
nado, silenciado, esquecido e até excluído, o da alteridade da modemida
de. Kant (filósofo hegemonico central), ou Marx posteriormente (con
tradiscurso na Europa) e Clavijero (filósofo periférico e excluído) serao 
estudados no futuro como as duas faces de urna mesma época do pensa
mento humano. Kant, certamente (por sua situac;ao hegemonica), terá 
produzido urna filosofía crítica que se defronta com o melhor da produc;ao 
mundial (situada empíricamente na Europa, no contexto das cidades da 
Hansa), e que, por isso, pode ser o ponto de partida da filosofía em todo o 
mundo durante dois séculos. Neste sentido estrito, Kant nao é exclusiva
mente um pensador europeu, mas um pensador a quem coube (por sua 
situac;ao histórica, política, económica, cultural) produzir urna filosofía 
crítica de importancia mundial. Mas o pensamento filosófico de Clavijero, 
de importancia até aiora somente regional, e, por ser urna regiao ou urna 
periferia dominada11 

, rapidamente esquecido em seu próprio México, é a 
"outra face" da modemidade e, por isso, tem também importancia "mun
dial". Kant/Clavijero sao parte do exercício filosófico, no horizonte mundial, 
centro/periferia/exclusao, no século XVIII. As histórias das filosofías futuras 
terao urna nova visao mundial da filosofía e aprofundarao aspectos agora 
nao suspeitados, quando se descobrir a rica temática da co-constituic;;áo 
de urna temática mundial na periferia (que produziu também urna filosofía 
periférica e urna filosofía crítica a partir da afirmac;ao da exterioridade 
excluída) e no centro do sistema (que produziu na Europa urna filosofía 
central, que até agora é a única considerada como "filosofía simplesmen
te"). A filosofía-centro e a filosofía-periferia (oprimida no sistema-mundo ou 
simplesmente excluída) sao as duas faces da filosofía na modemidade, e 

' 
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seus contradiscursos (tanto no centro como na periferia) sáo um patrimonio 
de todos os filósofos do mundo, náo só dos europeus. 

[51] Isto é essencial para nosso projeto filosófico. Afilosofia da liberta
qáo é um contradiscurso, é urna filosofía crítica que nasce na periferia 
(e a partir das vítimas, dos excluídos) com pretensáo de mundialidade. 
Tem consciencia expressa de sua perifericidade e exclusáo, mas ao 
mesmo tempo tem urna pretensáo de mundialidade. Enfrenta conscien
temente as filosofías européias, ou norte-americanas (tanto pós-moder
na como moderna, procedimental como comunitarista, etc.), que con
fundem e até identificam sua europeidade concreta com sua desconhecida 
furn_;:áo de "filosofía-centro" durante cinco séculas. Discernir entre: a) a 
europeidade concreta (sua própria Sittlichkeit européia), b) a furn;_:áo de 
"centro" que coube a Europa exercer, e c) a estrita universalidade, produ
ziria um despertar da filosofía européia de um profundo sonho no qual 
esteve sumida desde sua origem moderna, já que seu "eurocentrismo" fez, 
exatamente, 500 anos. 

Seria necessário ter consciencia explícita desse "horizonte" sempre 
presente do outro colonial, do bárbaro, das culturas em posiqáo assimétri
ca, dominadas, "inferiores"119

, excluídas, como urna fonte ou recurso (sour
ce) essencial na constituiqáo da identidade do eu moderno, fonte 
permanente, ce-constitutiva. A náo consideraqáo desse outro na constitui
qáo do "eu moderno" invalida praticamente a análise histórica de Taylor, 
dado seu caráter eurocentrico. Dessa análise resulta só o descobrimento 
de um aspecto da identidade moderna, autocentrada. Náo é a identidade 
da modernidade constituída dialeticamente desde a sua alteridade nega
da ("posta [gesetzt]", no sentido hegeliano, como náo-identidade120 consigo 
mesma, alienada), desde a "outra face" da modernidade121

. 

[52] Para terminar esta seqáo, já longa demais, tínhamos projetado nos 
referir as filosofías atuais no mundo periférico122

, mas devemos renunciar 
a tentativa para náo nos alongarmos em demasía. O que foi dito sobre a 
Ásia (§ 0.1-0.3 e, em parte,§ 0.4) e sobre o mundo muqulmano (§ 0.4) pode 
indicar a questáo filosófica na época anterior a modemidade. Por sua vez, 
na modernidade, a problemática da África bantu é r,rotot~ica; a América 
Latina guarda urna certa especificidade intermédia 23

• A Asia, porém, tem 
urna antiga personalidade filosófica124

. Náo podemos abarcar tudo, por 
isso preferimos exporum aspecto do debate da filosofiaferiférica. Trata-se 
do horizonte atual da situaqáo da "filosofía africana" 12 

• 

[53] Alguns nos recordam que a filosofía egípcia-bantu está na origem 
da filosofía grega126

, embora depois a reflexáo se concentre no "ser-perifé
rico" da filosofía africana posterior ao processo de emancipaqáo pós-colo
nial - de 1945 em diante127

• Há coincidencia em denominar o primeiro 
momento da filosofía pós-colonial: a) a "etnofilosofía" - a obra de Tem-
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pels128 expóe urna ontología das "forc;as vitais" onde se manifesta "a 
utilizac;áo dogmática dos princípios fundamentais da filosofía ociden-
t l,,1 zs d v 130 rt t lh . 1 -ª· ; a e .r..agame ce amen e avanc;a para urna me or 1mp antac;ao 
da reflexáo. O segundo momento poderia consistir em b) a "sabedoria 
filosófica (philosophic sagacity)"131

, que tenta recuperar o pensamento da 
sabedoria popular africana - embora seja posto em questáo o status 
propriamente "filosófico" deste "pensamento". O terceiro momento, sem 
considerac;áo cronológica, é o de c) a "filosofía ideológica"132

, que incluí a 
produc;áo teórica dos emancipadores da África133

• d) O quarto momento 
poderia ser denominado "a filosofía profissional" na África134

• Dever-se-ia 
ainda distinguir um quinto momento: e) o da "filosofía africana crítica"135

, 

que é a que nos interessa. E entre todas as obras recentes escolho urna por 
sua sugestiva profundidade no tema da existencia humana no mundo da 
"periferia" da modemidade, reflexáo que parte da alteridade excluída 
como resistencia: A crise do Muntu. Autenticidade africana e filosofia136

• 

[54] Eboussi Boulaga, como todo filósofo crítico da periferia, situa-se 
diante do horizonte da modemidade - faz urna crítica muito semelhante, 

A • ' d ' d 137 d " t d rt"d " em sua mera aparencia, a os pos-mo emos - e um pon o epa 1 a 
distinto de toda filosofía europeu-norte-americana: 

A oposic;áo dominador-dominado repercute em todas as esferas onde 
se repete a contradic;áo dos que sáo em referencia aos que nao sao, 
dos que tem sobre os que nao tem. O vencido define-se por suas 
privac;óes, que proclama como negac;ao a superioridade do senhor ... 
A filosofia, entre muitas atividades e objetos, aparece como alegoría 
do poder do vencedor138

. 

O M t 139 . t " · t · ul40 un u nega-se a s1 mesmo, sempre se encon rana assrme na 
- "neste sentido, o menor branco desprestigiado, perverso e incapaz é 
sempre superior a ele"141

• Mas quando deseja afirmar a sua exterioridade, 
náo tem saída e, se recorre a filosofía ocidental, menos ainda: 

E, logicamente, a negac;ao da negac;ao de si ocupa o lugar da afirma
c;áo vazia do sujeito, que busca seus atributos, os do ser humano em 
geral, através da liberdade, da ideología do desenvolvimento, do Es
tado e da eficácia142

. 

Aquí Eboussi Boulaga faz urna descric;áo ontológica de inigualável 
interesse, impossível de ser feíta pelo etnólogo "estrangeiro"143

, expendo o 
que se poderia denominar análise da alteridade excluída africana como 
positividade autocrítica, lanc;ando máo de algumas categorias e imagens 
filosóficas citadas ad hoc. Detenhamo-nos sobre alguns pontos de sua 
exposic;áo da qual ele mesmo indica o risco144

: 
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É real o que preserva em si o originário ... É real o que preserva em si o 
origináiio como o que provém na forma do hierarquizado e genealógit:o. É 
real o que preserva o originário como destino soba forma de reintegrac;ao 145

. 



O "real" (e o sagrado) é a referencia ao "originário" no tempo passado e 
no presente, a "fon;:a vital" que se exprime pela "palavra"146

, pelo "nome", raelo 
"verbo", pela "língua", pelo "costume", pela "etnia"147

, pelo "indivíduo"1 8
• O 

"real", excluído, exterior e anterior ao ser periférico do oprimido, guarda urna 
"ordem", urna "hierarquía", urna "genealogía" para como originário: 

A sucessáo das germ;óes determina e avalia o lugar dos indivíduos pelo 
fato de ser maior ou menor a distancia que os separa da origem ou 
daquilo que os atualiza no representó-los ... A autenticidade náo é senáo 
esta autorizm;áo permanente da origem, é esta atualidade da fori;a origi-

, . 149 
nana 

É por isso que a "tradic;:ao" é a "mediac;:ao", que no "símbolo" unifica a 
pluralidade genealógica, a "harmonía" universal, que se atualiza no 
"saber" (a Philosophic Sagacity de Odera Oruka): 

O saber é a celebra¡;áo da fori;a vital para se reintegrar. O saber é o 
conhecimento do ser simbólico das coisas para desempenhar a funi;áo 
de conexáo e media¡;áo 15º. . 

O "sistema", o todo do universo, vive no tempo com "periodicidade" e 
"ritmo": 

O tempo passa e volta, a fori;a que se expande e recomei;a manifesta a 
eternidade do Poder sem cessar emanan te e expansivo da origem .. . A 
periodicidade é o tempo substancial das coisas ... Tudo é alternancia, 
ritmo ... O ritmo é vital... O ritmo produz o extase, a saída de si que 
identifica com a fori;a vital... Náo seria exagerado dizer que o ritmo é a 
arquitetónica do ser, que, para o ser humano da civilizai;áo cuja filosofía 
expomos, a experiencia fundamental, que escapa a todos os ardís do 
genio maligno [de Descartes], e que permanece fora de toda dúvida, é: 
Je danse, done je vis (Eu dani;o, portanto vivo)" 151

. 

Esta expresséío poderia realmente resumir perfeitamente toda a Ética da 
libertac;áo: ética da corporalidade e da vida, como veremos. Pela "assimila
c;:ao" o individuo "imita" o originário, o que lhe confere um ser "analógico". Por 
"representac;:ao", por "substituic;:ao", a existencia é urna "metáfora" do origi
nário. Pela func;:ao do adivinho, no "adivinhar (divination)" o indivíduo identi
fica seu imaginário atual com a natureza primordial e tenta em véío aniquilar 
a individualidade, o demoníaco, o mal, a enfermidade, o Inimigo em geral, 
reintegrando-o na ordem harmonica do primordial: 

Sendo o paraíso da inocencia um sonho, as ontologías da fori;a e os 
sistemas do global sáo as ontologías e os sistemas da irresponsabili
dade humana 152

. 

O grande filósofo africano faz um julgamento conclusivo: 

O sistema global desvela a miséria de seu conteúdo que o conduz a esterili
dade, a repeti¡;áo monótona de afirrna¡;óes vazias e grandiloqüentes153

• 
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[55] A partir desta experiencia, o que fazer? Corno pensar filosofica
rnente a partir desta facticidade alterativa africana? Eboussi Boulaga, corn 
urna precisao exigente, enfrenta claramente a problemática. Nao se pode 
negar irresponsavelrnente essa experiencia de vida (que a etnofilosofia 
crítica deve reconstruir ern profundidade); nao se pode voltar folcloricarnen
te ao passado originário pretendendo que é rnais antigo que o europeu e 
no qual, predatoriarnente, o europeu se inspirou; mas tarnbérn nao se pode 
adatar sern rnais o projeto moderno: 

O círculo da dialética se nega ao patético, a problemática que se 
representa na consciencia do Muntu desgarrado entre dois mundos, 
estirado entre o passado e o presente, sem saber como reconcilió-los. 
Este tema retórico, rico de efeitos, nao chega a ser pensado. O Muntu é 
um e o mundo também é um. Eles sao a unidade das contradi<;oes 
múltiplas. Sua unidade nao é senao umprocesso de unificaqáo 154

• 

Entretanto, é preciso preparar o carninho. É preciso desmantelar, na "sim
bólica da dorninac;;ao (la symbolique de la domination)"155

, a "filosofía institu
cionalizada", que na África é, ern si e ern prirneiro lugar, 'Texercice effectif du 
pouvoir et de la dornination"156

• É urna prática "autoritária", que privilegia urna 
Grécia corno européia e desacredita as outras culturas; que legitima o colonia
lismo e justifica corno universalidade a particularidade européia: 

A filosofía é um dos símbolos e instituir;oes que o Ocidente transgortou 
para fora de si e a ofereceu como maneira de assimilar os outros 57

. 

Trata-se de urn autentico projeto de libertac¡,ao "da filosofía". O ponto 
de partida do debate é a "questao lingüística"1 8

: 

Tudo comer;a quando o Muntu experimenta o naufrágio de sua palavra 
afogada na insignificancia, na possibilidade do nao-significativo. Isto 
acontece quando se fala e já nao se faz compreender, como um animal 
que grunhe ou um bárbaro que balbucia159

. 

É preciso partir da tradic;;ao (e por isso se pode recuperar ern parte a 
intenc;;ao dos "cornunitaristas" norte-americanos), mas corno "utopía críti
ca", para assurni-la superando-a160

• É necessário "ernpregar" e "reernpre
gar" a filosofía, mas corno urna operac;;ao para "se tomar livres". Mas isto 
nao é ainda urna realidade: 

O Muntu vive tomando consciencia do que se tomou, do que a violencia 
da história fez dele. Vive comprovando a inutilidade da apologética e, 
através dela, da universalidade abstrata. Nao chega a convencer a 
ninguém pela discussáo, nem mesmo se faz escutar seriamente, por"ue 
o que lhe é negado, o que lhe é roubado, é a língua. É só um bárbaro 61

. 

A filosofía, e a ética ern especial, portante, precisa libertar-se do 
"eurocentrismo"162 para devir, empírica e faticarnente, mundial a partir da 
afirmac;;ao de sua alteridade excluída, para analisar agora desconstrutiva- ~ 
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mente seu "ser-periférico". A filosofia hegemónica foi fruto do pensamento 
do mundo como dominrn;ao. Nao tentou ser a expressao de urna experien
cia mundial, e muito menos dos excluídos do "sistema-mundo", mas 
exclusivamente regional, porém com pretensao de universalidade (quer 
dizer, negar a particularidade de outras culturas). Por isso, nas histórias 
da filosofia em uso, só se recorda, no estágio II do sistema inter-regional, 
o mundo greco-romano; no terceiro estágio, muito pouco do mundo muc;:ul
mano (e nada da sabedoria do Oriente); e na modemidade, só a Europa. 
Até o presente, a "comunidade hegemónica filosófica" (europeu-norte
americana163) nao outorgou nenhum reconhecimento aos discursos filosó
ficos dos mundos que hoje se situam na periferia do sistema-mundo. E esse 
reconhecimento da dignidade de outros discursos da modemidade lora de 
Europa é um fato prático que a ética da libertac;:ao tenta tomar inevitável, 
visível, peremptório. Esse reconhecimento do discurso do outro, das vítimas 
oprimidas e excluídas, já é o primeiro momento do processo ético de 
libertac;áo "da filosofía". 

NOTAS 

l. É bom lembrar que o "sistema-mundo" ou sistema mundial é o estágio IV do próprio sistema 
ínter-regional do continente asiático-afro-mediterrcmeo, mas agora - corrigindo a conceitum;a:o de A.G. 
Frank- faticamente "mundial". Ver o Esquema 0.1 e Frank, 1990. 

2. Ver a Tese 8. 

3. Como urna "substancia" que se inventa na Europa e se "expande" pelo universo-mundo. É urna 
tese metafísico-substancialista e "difusionista". Contém urna "falácia reducionista". 

4. ''Auf dem Boden" significa: dentro de seu horizonte regional. Queremos provar que na Europa 
realizou-se um desenvolvimento como "centro" de urn "sistema mundial" na modernidade, e náo como 
urn sistema independente "só a partir de si" e como o fruto de urn mero desenvolvirnento interno, como 
pretende o eurocentrismo. 

S. Este "nós" é exatamente o europeu "eurocentrico". 

6. Max Weber, 1956b, p . 340. E continua: "Nema evoluc;áo científica, nema artística, nem 
a estatal. nem a económica conduziram por aquelas vias de racionalizac;áo (Rationalisierung) 
que acabaram senda próprias do Ocidente" (ibid., p. 351). Para isso Weber se opoe aos 
babilonios, que náo matematizaram a astronomía, mas, sim, os helenices (mas Weber náo sabe 
que os helenos aprenderam-na dos egípcios ; ou que a "ciencia" surgiu no Ocidente, contra a 
Índia, China, etc.), mas esquece de citar o mundo muc;ulmano de onde o Ocidente latino 
aprendeu, no aristotelismo, a atitude "experiencia!", empírica (como os franciscanos de Oxford, 
ou os Marsílios de Pádua). etc. Sempre se poderia falsear cada argumento helenocentrico e 
eurocentrico de Weber, se tomarmos 1492 como última data de comparac;áo entre a pretensa 
superioridade do Ocidente ante as outras culturas. 

7. Hegel (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte), 1971, tomo 12, p . 413. 

8. Seguindo a Hegel. observe-se em Habermas, 1988, p. 27 (ed. casi., p . 29). 

9. Ver Esquema 0.1 da Sec;áo l. Além disso, consultar sobre o problema do "sistema-mundo": 
Abu-Lughod, 1989; Brenner, 1983; Hodgson, 1974; Kennedy, 1987; McNeill, 1964; Modelski, 1987; Mann, 
1986; Stavarianos, 1970; Thompson, 1989; Tilly, 1984; Wallerstein, 1984 e 1989. 
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1 O. Neste ponto, já o dissemos, náo estamos de acordo com A.G. Frank em chamar "sistema-mundo" 
aos momentos anteriores do sistema (que, por isso, os ternos denominado de "sistema ínter-regional") . 

11. Wallerstein, 1974, t. 1, cap. 6. 

12. [bid., t. 2, cap. 4 e 5. 

13. Ibid., t. 3, cap. 3. 

14. Ver Lattimore, 1962; Rossabi, 1982. Para a compreensáo da situm,áo do mundo em 1400, ver 
Wolf, 1982, p . 24s; e Blaut, 1993, p . 180s. 

15. Estive em Mombassa e observei, no museu desta cidade-porto do Quenia, porcelana chinesa 
nas vitrinas - como também vistosos relógios e outros objetos de igual procedencia. 

16. Há outra razáo de sua náo-expansáo externa: a existencia de "espac;o" nos territórios 
circunvizinhos do Império, o que ocupou todas as suas forc;as na "conquista do Su!" por meio do novo 
cultivo do arroz e sua defesa "do Norte" bárbaro. Ver Wallerstein, 1974, t. !, ed. cast., p. 80s, com bons 
argumentos contra o eurocentrismo de Weber. 

17. Por exemplo, J oseph N eedham, em sua impressionante obra em set e volumes, 1954-1986, e em 
1961, 1963, 1965. Tudo isto com respeito a ciencia, matemática e tecnología desde o teorema de 
Pitágoras (de origem babilónica) até a invenc;áo do timáo para a conduc;áo da navegac;áo, que os 
chineses dominavam desde o século I dC. Sabe-se do uso da bússola, da pólvora e outros descobri
mentos chineses. Por exemplo, imprirnia-se sobre papel com prensa desde o século VI dC, mais de oito 
séculos antes de Gutenberg. 

18. Talvez a única desvantagem tenha sido a caravela portuguesa (inventada em 1441) para 
navegar no Atlantico (que náo era necessária no Índico) e o canháo. Este último, espetacular, no 
entanto, de fato, lora das batalhas navais, nunca teve efeito real na Ásia até o século XIX. Cario Cipolla, 
1965, p. 106-107, escreve: "As armas de fogo chinesas foram táo boas quanto as ocidentais, senáo 
melhores". 

19. A primeira burocracia (com alto grau de racionalizac;áo da política segundo a teoria weberia
na) foi a estrutura dos mandarins como instituic;áo estatal no exercício do poder. Os mandarins náo 
sáo nobres, nem guerreiros, nem aristocracia plutocrática ou comercial; sáo, estritamente, urna elite 
burocrática cujos exames baseavam-se exclusivamente no dominio da cultura e das leis do lmpério 
chines. Além do mais, tinham sua filosofía moral universal, formal, grac;as ao confucionismo. 

20. Wt!liam de Bary diz que o individualismo de Wang Yang-ming, no século XV, que expressava 
a ideologia da classe burocrática, era táo avanc;ado como o renascentista (Bary, 1970). 

21 . Ver a Tese 9 c. Em muitos exemplos, Thomas Kuhn ( 1962) situa a revoluc;áo científica moderna, 
fruto da expressáo do novo paradigma, praticamente com Newton (século XVII) . Náo estuda detida
mente o impacto que podem ter tido sobre a ciencia, sobre a "comunidade científica" do século XVI 
desde a estruturac;áo do primeiro "sistema-mundo", fatos como a descoberta da América, a prova 
empírica da redondeza da terra desde 1520, etc. 

22. Needham, 1963, p. 139. 

23. A.R. Hall (1983) situa a revoluc;áo científica a partir de 1500. 

24. No final do século XIV comec;a um amadurecimento em todo o sistema ínter-regional, e mais 
urbano e desenvolvido na China, Índia e no mundo muc;ulmano que na própria Europa. Pode-se !alar 
numa situac;áo de protocapitalismo desde a China ao Mediterremeo (ver Blaut, 1993, p. 165s). 

25. Chaunu, 1955, t. 8/1, p. 50. 

26. Colombo será faticamente o primeiro moderno mas náo existencialmente (já que por sua 
interpretac;áo do mundo continuou sempre sendo um renascentista genoves: um membro de urna Itália 
periférica do "sistema ínter-regional" III). Ver Taviani, 1982; O'Gorman, 1957. 

27. Ver Zunzunegui, 1941. Pudemos verificar isto numa viagem as ilhas Canárias em 1996. 

28. A Rússia ainda náo estava integrada como "periferia" no estágio III do sistema ínter-regional 
(e tampouco no sistema-mundo moderno senáo até o século XVIII, com Pedro o Grande e a fundac;áo 
de Sáo Petersburgo, no Báltico). 

29. Já em 1095 Portugal tem status de reino. No Algarve, em 1249, termina a Reconquista neste 
reino. Henrique o Navegador ( 1394-1460) reina como um mecenas da ciencia cartográfica, astronómica 
e das técnicas de navegac;áo e de construc;áo de navíos, procedentes do mundo muc;u!mano (com o 
qua! tem contato por Marrocos) e do Renascimento italiano (por Genova). 
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30. Wallerstein, t.!, p. 71 (ed. casi.); verVerlinden, 1953; Rau, 1957. 

31. Ver Chaudhuri, 1985. 

32. Meu argumento poderla parecer o mesmo que o de Blaut, 1992, p. 28s, ou 1993, p. 180s, mas 
é distinto. Náo que a Espanha estivesse geograficamente "mais perlo" da Amerindia. Náo. Náo se trata 
de um problema de distancias. É isso e muito mais. A Espanha devia passar pela Amerindia náo só 
porque eslava mais perlo (o que certamente acontecía, sobretudo com respeito as grandes culturas 
asiáticas, embora náo no caso da turco-mw,u!mana que chegava ao Marrocos), mas porque era o 
caminho obrigatório para o "centro" do "sistema" - questáo que Blaut náo trata. Além disso, e por outro 
lado, minha tese também é diferente da de André Gunder Frank (Blaut, 1992, p. 65-80) porque, para 
ele, 1492 era apenas urna mudanqa secundária do mesmo sistema-mundo (a passagem do estágio III 
para o estágio IV do "sistema", do Esquema 0.1). Mas se for entendido que o "sistema ínter-regional", 
em sua etapa anterior a 1492, é o "mesmo" sisteina, mas ainda náo como sistema "mundial", 1492 
adquire mais importancia do que Frank !he dá. Embora o sistema seja o mesmo, existe um salto 
qualitativo (que, entre outros aspectos, é a origem do capitalismo propriamente dilo, ao qua! Frank 
nega importancia, por antes náo ter dado destaque a conceitos como "valor", "mais-valia" e, por isso, 
considera como sendo "capital'' a "riqueza" [valor de uso com possibilidade virtual de se por como 
valor de troca, mas náo como capital] acumulada nos estágios 1-Ill do sistema ínter-regional). É urna 
questáo teórica grave. 

33. Dussel. 1993. 

34. Ver Dussel. 1993, Apendice 4, onde aparece o mapa da Quarta Península asiática (depois da 
arábica, índica e de Málaca), certamente produto de navegaqáo de genoveses, onde a América do Su! é 
urna península encostada ao lado su! da China. Isto explica por que o genovés Colombo era da opiniao 
que a Ásia (América do Su! = Quarta Península ao su! da China) náo eslava táo longe da Europa. 

35. Náo esquecer o Esquema 0.1. É o que denominamos, filosoficamente, a "invenqáo" de urna 
Amerindia vista como a Índia, em todos os seus detalhes. Existencialmente Colombo náo "descobriu" 
nem esteve na Amerindia, "inventou" algo inexistente: urna Índia no lugar da Amerindia, o que o 
impediu de "descobrir" o que tinha <liante de seus olhos. Ver Dussel, 1993, cap. 2. 

36. Este é o sentido do título 'Da invenqáo ao descobrimento da América" (cap. 2 da minha obra citada). 

37. Ver Amín, 1970. Esta obra ainda náo está constnúda sobre a hipótese do "sistema-mundo". O 
mundo colonial parecerla um espaqo posterior e para tora do capitalismo europeu medieval transfor
mado "na" Europa em capitalismo moderno. Nossa hipótese é mais radical: o fato de descobrir a 
Amerindia, de integró-la como "periferia", é um fato simultaneo e ca -constitutivo do reestruturar-se da 
Europa por dentro como "centro" do único sistema-mundo novo, que é , só agora e nao antes, o 
capitalismo (primeiro mercantil e depois industrial). 

38. Falamos de ''.Amerindia" e náo de América porque se trata, durante todo o século XVI, de um 
continente habitado pelos "índios" (assim mal chamado por ilusáo de ática que o "sistema ínter-regio
nal" no estágio III produzia ainda no nascente "sistema-mundo" moderno: foram chamados índios por 
causa da Índia, "centro" do sistema ínter-regional que desaparecía). A América do Norte anglo-saxo
nica nascerá lentamente no século XVII. mas será um acontecimento "interior" de urna modernidade 
crescendo na Amerindia: esta é a "periferia" originan/e da modernidade, constitutiva de sua primeira 
definiqáo. É a "outra face" do mesmo fenomeno da modernidade. 

39. Unificada como casamento dos reís católicos e a uniáo de Castela e Aragáo em 1469, fundando 
imediatamente a inquisiqáo (primeiro aparelho de Estado para criar o consenso do cidadáo homogé
neo), com urna burocracia cujo desempenho pode ser observado no Arquivo das Índias (Sevilha), onde 
ludo era declarado, contratualizado, verificado, arquivado; com urna gramática da língua castelhana 
(a primeira de urna língua nacional na Europa) escrita por Nebrija (em 1492), emcujo prólogo adverte 
os Reís Católicos sobre a importancia para o lmpério de uma só língua (ver Mignolo, 1995, p. 29s); com 
a ediqáo poliglota da Bíblia (em sete linguas) do cardeal Cisneros, muito superior a posterior de Erasmo 
por seu cuidado científico, pelo número de línguas e a qualidade da impressáo antes do fim do século 
XV; com um poder militar que permite recuperar Granada em 1492; coma riqueza economica dos 
judeus, muqulmanos andaluzes, cristáos da reconquista, cataláes com suas colonias no Mediterra:neo 
e genoveses; com artesáos procedentes do antigo califado de Córdoba ... a Espanha no século XV está 
longe de ser o país semiperiférico da segunda parte do século XVII - única visáo com que o europeu 
do centro, Hegel ou Habermas, por exemplo, se lembram dela. 

40. A !uta entre Franqa e a Espanha de Carlos V, que esgotou as duas monarquías como colapso 
economico de 1557, decidiu-se sobretudo na ltália. Carlos V chegou a ter tres quartos da Península. 
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Desta maneira a Espanha transfería para seu solo as ligm;:óes com o "sistema" através da ltália 
renascentista. Por isso tantas guerras coma Franc;a: a riqueza. a experiencia de séculas era essencial 
para quem pretendesse exercer a nova hegemonía no "sistema", e muito mais se era a primeira 
hegemonía "mundial". 

41 . O que produzirá urn aumento descomunal de prec;os na Europa, junto com urna irúlac;áo enorme 
durante o século XVI. Exte~amente, isto liquidará a riqueza acumulada no mundo turco-muc;ulmano e até 
transformará por dentro a India e a China (ver Harnilton, 1948 e 1960; Hammarstr6m, 1957; Wolf, 1982. p. 
~35s). Além disso, a chegada do ouro da Amerindia provocou urna hecatombe continental completa da 
Africa bantu, pelo colapso dos reinos da savana subsaariana (Gana, Togo, Dahomé, Nigéria, etc.) que 
exportavam ouro para o Mediterré'rneo; para sobreviver, estes reinos aumentam a venda de escravos para 
as novas potencias européias do Atlé'rntico, produzindo-se o escravismo americano (ver Bertaux, 1972: "O 
tráfico dos escravos"; Godinho, 1950; Chaunu, 1955, t. VIII/ !, p. 57; Braudel, 1946). Todo o antigo "sistema 
ínter-regional" III é absorvido lentamente pelo "sistema-mundo" moderno. 

42. Todas as potencias hegemónicas estaráo até o presente em suas costas: Espanha, Holanda, 
Inglaterra (e em parte Franc;a) até 1945. e atualmente os Estados Unidos. Grac;as ao Japáo, a China e 
a Califórnia dos Estados U nidos atuais, o Pacífico aparece, pela primeira vez, como contrapeso - tal vez 
esta seja a novidade do já próximo século XXI. 

43. Wallerstein, 1974, t. 1, p . 64 (ed. cast.). 

44. É a entrada da mina. 

45. Este texto me advertiu, faz trinta anos. sobre o fenómeno do fetichismo do ouro, do "dinheiro", 
do "capital" (ver Dussel, 1993b). 

46. AGI, Charcas 313 (ver Dussel, 1970, p. 1; trata-se de rninha tese doutoral na Sorbonne em 1967), 

47. Wallerstein, 1974, t. 1, p . 234s: "De Sevilla a Amsterdá" (ed. cast.). 

48. Lembrar que Spinoza (Espinosa), que viveu emAmsterdá ( 1632-1677). era de urna família judia 
"asquenazi" do reino muc;ulmano da península ibérica, que, expulsa, exilou-se na província da coroa 
espanhola de F1andres (Holanda). 

49. /bid., t. 1, p. 482 (ed. cast.). 

50. Ver Wallerstein. 1974, t. 2, cap. 2: "Hegemonía holandesa do sistema-mundo". O historiador 
escreve: "Só há urn breve periodo de tempo no qua! urna determinada potencia do centro pode 
manifestar simultaneamente sua superioridade produtiva, comercial e financeira sobre todas as outras 
potencias do centro. É este efemero apogeu que chamamos hegemonía. No caso da Holanda, ou das 
Províncias Unidas, este momento teve lugar provavelmente entre 1625 e 1675" (p. 39, ed. inglesa). Náo 
só Descartes, mas também Spínoza (que nasceu em Amsterdá em 1632), sáo urna presenc;a filosófica 
da Amsterdá "centro" mundial do sistema (e - por que náo? - da autoconsci€mcia da hurnanidade em 
seu "centro", ·que náo é o mesmo que urna mera autoconsciencia européia) . 

51 . Ver Wallerstein, t. 2, cap. 6. Depois desta data a hegemonía ínglesa será inínterrupta, exceto 
na época napoleónica, até 1945, quando a perde para os Estados Unidos. 

52. Ver Chaunu, 1969, p. 119-176. 

53. A Europa tinha aproximadamente 56 rnilhóes de habitantes em 1500 e 82 rnilhóes em 1600 (ver 
Cardoso, 1979, t. l. p. 114). 

54. Wallerstein, 1974. t. l. p. 144 (ed. cast.). 

55. Ver Arnin, 1974, p . 309s. 

56. Ibid., p. 312. 

57. O processo colonial termina, em geral, no comec;o do século XIX. 

58. O processo colonial destas formac;óes termina, em sua maioria, depois da chamada Segunda 
Guerra Mundial ( 1945), já que a super-hegemonía norte-americana náo necessita de ocupac;áo militar 
nem de dorninac;áo política burocrática (própria das antigas potencias européias, como Franc;a ou 
Inglaterra), mas só de gestáo da dependencia econórnico-financeira em sua etapa transnacional. 

59. Ver Dussel, 1983. t. 1/1 . p . 223-241; Lockhart, 1993, para o caso dos náhuatl (astecas), no 
mundo colonial. 

60. "Muc;ulmano", aqui, significa o mais "culto" e civilizado do século XV. 
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61. Penso que, exatamente, a maneira de "gerenciar (to manage)'' o novo sistema mundial ao 
modo do antigo sistema inter-regional devia fracassar, porque operava com um quadro de variáveis 
que o tomava ingovemável. A modernidade tinha comeqado mas nao tinha dado a si mesma a maneira 
de "gerenciar" o sistema. 

62. Posteriormente também deverá "gerenciar" o sistema a pequena e insular Inglaterra. Ambas 
as nac;:óes tinham territórios muito exíguos, com pouca populaqao em sua origem, sem outra capaci
dade que a "atitude burguesa" criativa <liante da existencia. Por causa de sua fraqueza tiveram de 
fazer urna enorme reforma da "gestao" da empresa metropolitana mundial. 

63. A "factibilidade" técnica se transformará num critério de verdade, de possibilidade, de 
existencia; o "verum et factum convenuntur" de Vico. Ver isto no cap. 4.5 mais adiante. 

64. A Espanha (e Portugal também como Brasil) empreendeu como Estado ("[mpério-mundo"), 
(com recursos militares, burocráticos, eclesiásticos, etc.) a conquista, evangelizac;:ao e colonizaqao da 
Amerindia. A Holanda, por sua vez, funda a "Companhia das Índias Orientais" ( 1602) e, posteriormente, 
a das "Índias Ocidentais". Estas "companhias" (como as posteriores inglesas, dinamarquesas, etc.) 
sao "empresas" capitalistas, secularizadas, privadas, que funcionam segundo a "racionalizm;ao" do 
mercantilismo (e posteriormente do capitalismo industrial). Isto indica a diferente "gestao" racional da 
empresa das Índias ibéricas e a da "segunda modernidade" ("sistema-mundo" nao gerenciado como 
um "Império-mundo"). 

65. Em todo sistema, a complexidade leva pronto um processo de "seleqao" de elementos que 
perrnitam, <liante do aumento da tal complexidade, conservar a "unidade" do sistema ante seu entorno. 
Esta necessidade de sele9ao-simplifica9ao é sempre um "risco" (ver Luhmann, 1988, cap. 1, ll, 6). 

66. Ver Dussel. 1993, cap. 5: "Crítica do mito da modernidade". No século XVI houve tres posic;:oes 
teóricas ante o fato da constituiqao do sistema-mundo: 1) a de Ginés de Sepúlveda, o renascentista e 
humanista moderno, que rele Aristóteles e mostra a escravidao natural do amerindio, de onde concluí 
a legitimidade da conquista; 2) a dos franciscanos, como Mendieta, que tentam urna cristandade 
amerindia utópica (urna "república de índios" soba hegemonía da religiao católica), própria do sistema 
inter-regional Ill, cristao-muqulmano; e 3) a posic;:ao de Bartolomeu de las Casas, o inicio do "contra
discurso" crítico no interior da modernidade (que em sua obra de 1536, um século antes do Discurso do 
método, denominada De unico modo, mostra que a argumentaqao é o único meio racional pelo qua! 
se deve atrair o amerindio para a nova civilizm;ao). Habermas, como veremos mais adiante, nos !ala 
desse "contradiscurso" e opina que tal contradiscurso tem dois séculos (inicia-se com Kant). A filosofía 
da libertaqao pensa, porém, que este "contradiscurso" origina-se no século XVI (em 151 l. em Santo 
Domingo, com Antonio de Montesinos?), certamente com Bartolomeu de las Casas em 1514 (ver Dussel. 
1983, t. 1/1. p. 17-27). 

67. Bartolomeu de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, em Casas, 1957, 
t. V, p. 137. Coloquei este texto no comec;:o do tomo 1 de minha obra Para uma ética da liberta<;áo 
latino-americana (Dussel, 1973), pois sintetiza a hipótese geral da Ética da Libertac;:ao. 

68. Freqüentemente, nas histórias da filosofía atuais, e certamente nas éticas, dá-se um "salto" 
dos gregos (de Platao ou Aristóteles) a Descartes (1596-1650), que se instala em Amsterda em 1629, 
escrevendo Le discours de la méthode, como dissemos acima. Quer dizer, salta-se de Atenas para 
Amsterda. Nesse ínterim teriam transcorrido cerca de 21 séculos sem conteúdo algum de importancia. 
Comec;:a-se o estudo com Bacon (1561-1626), Kepler (1571-1630), Galileu (1564-1642) ou Newton (1643-
1727). Campanella escreve a Civitas Solis em 1602. Tudo parece situar-se no comec;:o do século XVII; o 
que chamei de segundo momento da modernidade. 

69. Ver Sombart, 1902 e 1920. 

70. Ver Troeltsch, 1923. 

71. Ver Habermas, 1981, tomo l. II. Habermas insiste no descobrimento weberiano da "racionali
zaqao", mas esquece de perguntar pela causa.Achoque nossa hipótese vai mais abaixo e antes: a 
racionalizm,ao weberiana (aceita por Habermas, Apel, Lyotard, etc.) é a mediaqao aparentemente 
necessária de urna simplificm;ao deformante (da razao instrumental) da realidade prática, para 
transformá-la em algo "manejável (manageable)", calculável, govemável, dada a complexidade do 
imenso sistema-mundo. Nao é só a manejabilidade (manageability) interior da Europa, mas sobretudo 
a "gestao (management)" mundial (centro-periferia). A superac;:ao tentada por Habermas da razao 
instrumental na comunicativa nao é suficiente, porque nao sao suficientes os momentos de seu 
diagnóstico sobre a própria origem e aparente necessidade do processo de racionalizaqáo. 
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72. Os pós-modemos, sendo eurocentricos, coincidem aproximadamente com o diagnóstico da 
modemidade weberiana. Acentuam aspectos racionalizantes (meios de comunicm,áo, etc.); rejeitam 
alguns iradamente como diagnósticos metafísicos, mas aceitam outros como fenómenos inevitáveis e, 
freqüentemente, como positivos. 

73. Descartes, Le discours de la méthode, IV (Descartes, 1953, p. 148). Ver a posic,áo contrária em 
A. Schopenhauer mais adiante, no § 4.3 [243-244]. 

74. Ver Dussel, 1974 (no final) e 1974b, cap. 2 § 4. As atuais teorias das func,óes do cérebro 
questionam definitivamente esse mecanismo dualista (ver o cap. 1). 

75. Kant, Traume eines Geistersehers ( 1976), A 36; Kant, 1968, II, p. 940. 

76. No transcurso desta Ética exporemos diversos "tipos de racionalidade" e mostraremos a 
confusáo ou o transvasamento moderno da razáo "prática" (quer dizer, "ética") em mera razáo 
instrumental ou estratégica. Ver Dussel, 1973b, p . 161-162. 

77. Galilei, 1933, t. 6, p . 232. 

78. Ver Dussel, 1973b. 

79. Heidegger, 1963, p. 74 (ed. cast.l. 

80. Ver Berna!, 1991, tomo 1, cap. V, p. 224s. 

81. Amerindia e Europa tem urna história pré-modema, do mesmo modo que África e Ásia. Só o 
mundo lúbrido, a cultura sincrética, rac,a mestic,a latino-americana, que nasceu no século XV (o filho 
de Malinche e Femando Cortes) poderia ser considerado seu símbolo. Ver Paz, 1950. É a única rac,a 
que tem 500 anos. 

82. Ver, entre outros, Lyotard, 1979; Rorty, 1979; Derrida, 1964, 1967a e 1967b; Marquart, 1981; 
Vattimo, 1985; Welsch, 1993; etc. 

83. "Desenvolvimentismo" indica a "falácia" de pretender urn "desenvolvimento" (a palavra 
Entwicklung tem origem hegeliana filosófica estríta) igual para o "centro" e a "periferia", náo perce
bendo que a "periferia" náo está atrasada (ver Hinkelammert, 1970 e 1970b), quer dizer, náo é prius 
temporal que espera um desenvolvirnento igual ao da Europa ou dos Estados Unidos (como "crianc,a
adulto"), masé urna posic,áo assimétríca de dominado, uma simultanea posic,áo de explorado (como 
o "senhor livre/escravo"). O "atrasado" (crianc,a) poderá continuar o caminho do "industríalizado" 
(adulto) e chegar a se desenvolver, enquanto o "explorado" (escravo), por mais que trabalhe, nunca 
será "livre" (senhor), porque a sua própria subjetividade dominada incluí a "relac,áo" como dominador. 
Os "modernizadores" da "periferia" sáo desenvolvimentistas porque náo percebem que deve ser 
superada a própria "relac,áo" de dominac,áo em escala mundial, como pré-requisito para o "desenvol
vimento nacional". A globalizac,áo náo extinguiu o problema "nacional", muito pelo contrário. 

84. Ver Habermas, 1981, tomo 1, p. 72s; ed. cast., p . 69s; especialmente o debate com P. Wmch e 
A. Maclntyre. 

85. Veremos que Lévinas, "pai do pós-modemismo frances" (de Derrida em <liante), náo é 
pós-modemo nem nega a razáo (ver§ 4.4), mas a totalizac,áo da razáo (instrumental, estratégica, cínica, 
ontológica, etc.). A filosofía da libertac,áo, desde o final da década de 60, estudou Lévinas por sua 
critica radical a dominac,áo. No prólogo de minha Filosofia da libertac,áo (Dussel, 1977) dizia que a 
filosofía da libertac,ao era urna filosofía "pós-modema" (p. 11) a partir do "segundo Heidegger", mas 
também desde a critica da "razao totalizada" feíta por Marcuse e Lévinas. Pareceria que lomos 
"pós-modemos" avant la lettre, mas, na realidade, éramos críticos da ontología e da modernidade 
desde a "periferia", o que significava (e significa ainda) algo muito diferente, que tentaremos explicar. 

86. Até o presente, os pós-modemos continuam sendo eurocentricos. O diálogo comas culturas 
"diferentes" é, por ora, urna declarac,ao nao cumprida. Pensam que a cultura de massas - a media 
(televisao, cinema, etc.) - causará impacto nas culturas periféricas urbanas até aniquilar as suas 
"diferenc,as". De maneira que o que Vattimo observa em Turim, ou Lyotard em París, valerá dentro 
de pouco tempo para Nova Delhi ou Nairobi; e nao se perde tempo em analisar a dura irredutibili
dade do horizonte lúbrido cultural (que nao é absolutamente urna exterioridade, mas que nao será, 
durante séculos, urna inferioridade unívoca no sistema globalizado) que recebe esses impactos 
informativos. 

87. Santiago Castro-Gómez, em sua importante obra Crítica de la razón latinoamericana (Cas
tro-Gómez, 1996), critica todas as pretensóes, e as minhas também (ao longo de toda a obra), que 
tentam globalizar racionalmente algum diagnóstico metódico ou propor a questao dos projetos 
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factíveis. No § 6.2 voltaremos a esta questáo e mostraremos a possibilidade de urna razao material e 
discursiva universal (estritamente transmoderna e pós-colonial a medida que permite julgar a partir 
da vida concreta dos povos periféricos o sistema-mundo moderno como dominador) articulável a urna 
razáo "transveral" (ver Welsch. 1993) da diversidade de sujeitos histórico-sociais emergentes. Situar-se 
na perspectiva das vitimas, da exterioridade. nao é "inverter" a razáo moderna (Castro-Gómez, op. cit., 
p. 166) mas abrir-se a um "ó:mbito" desconhecido para ela. Ver, para a questáo do neo-individualismo, 
a cultura do rock, as drogas, o consumo de produtos da moda, o "abrandamento" das opinióes políticas 
(Follari, 1991), o pessimismo ante as alternativas, o ir em dire(,áO ao privado ou ao religioso (Lechner, 
1990), o aparecirnento de novos movimentos sociais (Fals Borda, 1987), etc., que só sáo os síntomas de 
urna pretensa cultura pós-moderna. Sobre o tema ver Malíandi, 1993. 

88. Ver a obra de Jameson, 1991, sobre a lógica cultural do capitalismo tardío como pós-moder
nismo, onde, diferente de muitos. situa o horizonte da pós-modernidade a partir do "capitalísmo 
transnacional" ou "tardío" - agora em sentido estrilo. Poder-se-ia !alar entáo em cinco momentos da 
modemidade: 1) o momento do renascentismo mercantil hispó:nico; 2) o do mercantilismo racionalista 
de Amsterdam; 3) o do capitalismo industrial do empirismo ingles (de hegemonía inglesa); 4) o do 
imperialismo propriamente dilo na segunda metade do século XVIII (onde já surgem a Alemanha e os 
Estados Unidos); 5) o do capitalismo transnacional ou tardío posterior a guerra que termina em 1945 
(em que aparece o Japáo sob a hegemonía norte-americana). 

89. No "socialismo real" staliniano o critério era o "aumento da laxa de produ(,áo" - medida, de 
todo modo, por um valor aproximado de mercado ou pelo peso dos produtos. Trata-se de outro tipo de 
fetichismo. Ver Hinkelammert, 1984, cap. 4: "Marco categorial do pensamento soviético" (p. 123s). 

90. Grundrisse IV; Marx 1974, p. 313 (t. 1, p. 362). 

91.lbid. 

92. A pura necessidade sem dinheiro náo é mercado, é só miséria, miséria crescente e inevitável. 

93. O capital I, cap. 23,4; Marx, 1975, MEGA II, tomo 6, p. 588 (ed. casi., t. 1/3, p. 805). Aquí seria 
preciso lembrar mais urna vez o Human Development Report 1992, já que mostra de maneira incontro
versível que os 20% mais ricos da !erra consomem hoje 60 vezes mais do que os 20% mais pobres. Em 
1960 adiferem;:a era de 30 a!; no ano 2020 será de 120 a l. Talconcentra(,aoéfrutodo "sistema-mundo" 
do qua! estamos falando nesta se(,ao. 

94. Marcuse, 1968, ed. casi. p. 189-190. 

95. No sentido de Seyla Benhabib, Situating the Self (Benhabib, 1992). 

96. Numa obra futura sobre o método da ética da libertm;:áo, voltaremos a esta problemática. Aquí 
desejamos apenas fazer urnas indica(,óes introdutórias. Ver o que diremos sobre o tema da filosofía e 
práxis de liberta(,ao no § 6.1.b. 

97. Ver Taylor, 1989. 

98. !bid., p. 103. No prefácio diz: "In part, it was because of the very ambitious nature of the 
enterprise, which is an attempt to articulate and write a history of the modern identity" ( 1989, ix). 

99. !bid., p. X. 

1 OO. Embora também de literatos, teólogos e outros cultores de ciencias humanas. 

101. Recordo que Alphonse de Waehlens nos dizia que "a filosofía pensa, em primeiro lugar, o 
náo-filosófico" (De Waehlens, 1961). 

102. Para Tayloro "eu (self)" é tanto o ego como apessoa (ver toda a parte I,Agencyand the Self; 
Taylor, 1985, p. 13-114; 1989, p. 25-51). 

103. Ricoeur, 1963. 

104. Achoque as obras de Taylor sobre Hegel (1975 e 1979) devem te-lo inclinado a dar urna 
importancia central ao conceito de "eticidade (Sittlichkeit)", em posi(,áO "substantiva" e nao puramente 
"formal" nas questóes éticas, o que é muito conveniente. Ao mesmo tempo, porém, absorveu de Hegel 
seu "eurocentrismo". Ver Dussel, 1993. Hegel chega a escrever que "a Europa é absolutamente o centro 
e o firn (das Zentrum und das Ende)" da história universal (Die Vernunft in der Geschichte, Zweiter 
Entwurf, em Hegel, 1955, p. 235). Os comentaristas (o próprio Taylor, 1975, p. 3s) nunca se referem a 
maneira eurocentrica do desprezo hegeliano pela América Latina, África e Ásia, e a sua maneira de 
justificar a violencia colonialista européia: "Contra o direito absoluto que ele [o povo dominador do 
mundo: Weltbeherrschende] tem por ser o portador atual do grau de desenvolvimento do Espirito 
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mundial, o espírito dos outros povos nao tem direito algum (rechtlos)" (Hegel, Rechtsphilosophie , § 347; 
Hegel, 1970, t. 7, p . 506). 

105. Esta é a tese fundamental de minha obra já citada (Dussel, 1993) cujo subtítulo é "Hacia el 
origen del mito de la modernidad". 

106. Em nossas obras distinguimos entre "uníversalidade concreta" (a imposta pela dominm;áo 
européia moderna no sistema-mundo, na periferia, portante) e a "mundialidade" ou a totalidade das 
culturas concretas existentes. Um projeto "transmoderno" propóe-se urna "mundialidade" nova com 
realizm;áo plena da hurnanidade futura, onde todas as culturas (náo só a européia ou norte-americana) 
possam afirmar a sua alteridade, e náo simplesmente urn processo de "modemizm, áo" onde !hes é 
imposta a cultura europeu-norte-americana do "centro" ou sua aparente abstrac,áo (urna "modemida
de" abstrata, que náo é mais do que a mesma modemidade europeu-norte-americana da qua! sáo 
tirados alguns trac,os particulares chocantes). 

107. Ver "Vers une phénoménologie de !'ego conquiro (je conquiers)", em Dussel, 1993, ed. franc., 
p . 39s: "Le Moi (Self}-conquistador est la proto-histoire de la constitution de !'ego cogito; on est arrivé a 
un moment décisif de sa constitution comme subjectivité, comme volonté de puissance ... La conquete, 
c'est l'affirmation pratique duJe conquiers et la négation de l'Autre en tant qu'Autrui" (p. 47). 

108. Ver a obra de Todorov, 1989. 

109. Taylor, 1989, p . 207. 

110. No texto citado Taylor dizque o colonialismo ou a dominac,áo da periferia tem só urn efeito 
posterior e quantitativo: "This has obviously had tremendous importance for the spread of these 
practices ... "; mas náo como momentos precedentes a sua constituic,áo. Taylor náo compreende o sentido 
eurocentrico de suas frases seguintes, reconhecendo que tudo isto "won't figure in any analysis, except 
at the boundaries" (ibid.) . Como Ginés de Sepúlveda, acredita que esse domínio da Europa sobre a 
periferia "has hada crucial effect on the development of both (!) European and non-European societies, 
and the prestige (!) of the sel! understandings associated with them has a fateful importance for the 
development of cultures" (ibid.) . De maneira que ainda <levemos interpretar todo esse processo como 
urn desenvolvimento cultural: e se fosse o desenvolvimento da violencia e da barbárie moderna com o 
escravismo, o colonialismo, o desenvolvimento estrutural de todas as culturas do Sul? Este tipo de 
conclusóes é fruto de urn método que só leva em conta "idéias" filosóficas (será que é isto que alguns 
denominam idealismo?) . 

11 l. Habermas, 1988. 

112. Ibid., ed. alemá, p . 351; ed. cast., p . 358. 

113. Ibid., p. 353; ed. cast. , p . 360. Taylor prolonga um pouco a modemidade: "Toda a era moderna, 
a partir do século XVII, é contemplada com freqüencia como o quadro temporal da decadencia" (Taylor, 
1992, p. ]). 

114. Ibid. , p. 424-425; ed. cast. , p . 432-433. 

115. O "entwicklungsideologische Fehlschluss" (developmentist falacy). 

116. As uníversidades, as cátedras, as bibliotecas, as publicac,óes de livros, etc., supóem urn 
desenvolvimento económico e urna acurnulac,áo de riqueza obtida no mundo periférico colonial, que 
sáo as condic,óes materiais do que Gramsci chamaría de "aparelhos materiais" da cultura (e da 
filosofia, naturalmente). 

117. Nasceu em Veracruz (México), morreu em Bolonha (Itália); é exilado do México em 1767 pela 
expulsáo borbónica. Além do castelhano, sabe grego, latim, o náhuatl (asteca) e rnixteco, que praticou 
na infancia. Foi professor no colégio de Sáo Gregório do México, em Puebla, Valladolid (Morelia, 
depois) e Guadalajara. Faz urna critica sistemática a Buffon e De Pauw, defendendo a dignidade do 
indio americano: "Nós nascemos de pais espanhóis e náo ternos nenhurna afinidade ou consangüini
dade comos indios nem podemos esperar de sua rniséria nenhurna recompensa. E assirn nenhurn outro 
motivo que o amor á verdade e o zelo pela humanidade nos faz abandonar a própria causa para 
defender a alheia [o outro] com menos perigo de errar" (Disertaciones , V, sobre "Constitución física y 
moral de los mexicanos", na obra de Clavijero, Historia antigua de México, que teve de traduzir do 
castelhano para o italiano para poder publicá-la em 1780, na ltália [Clavijero, 1976, p . 503-524]). 
Clavijero escreveu também urna Historia de la Antigua y Baja California, editada em Veneza em 1789. 
Ver também Clavijero, 1976b. Ver Miguel León-Portilla, 1974. Clavijero escolhe, entáo, urna linha 
histórica, hermeneutico-política, para reconstruir a particularidade regional periférica do México e por 
isso escreve urn folheto sobre a Virgem de Guadalupe (bandeira da emancipac,áo política mexicana 

84 



contra Espanha) e indica wn caminho positivo de reconstru~ao da Diferen~a do mexicano ante a 
universalidade abstrata da Ilustra~ao européia; wna verdadeira "filosofía positiva" como o Schelling 
da História da mitologia (cf. Dussel, 1974, '"Del Hegel definitivo al viejo Schelling", p. 116s). De fato, 
Clavijero escreve sobre estes temas uns quinze anos antes de Schelling publicar A positividade da 
religiáo cristá (1795-1796). 

118. Este é o sentido da hipótese de Augusto Salazar Bondy em sua obra Existe una filosofía en 
nuestra América?, 1968. 

119. Ver a obra de Todorov, 1989, já citada. 

120. É por isso que toda a obra de Clavijero no século XVIII, como a filosofía da liberta~ao no 
século XX, parte da afirma~ao de urna "identidade" (do mundo asteca negado pela conquista do 
homem moderno: Femando Cortes) que é nega~ao da "identidade" moderna como "moderniza~ao"; 
modemiza~ao que supóe a "nega~ao" da cultura periférica como outra, distinta, si-mesma. O "eu (self)" 
periférico parte da negatividade do "eu moderno hegemónico". Toda a análise de Taylor é só o primeiro 
capítulo do '"Making of the modem identity". É evidente que nao aparece toda a violencia irracional do 
"eu moderno" com respeito a periferia, violencia que é justificada em nome da civiliza~ao, que é o que 
chamo "o mito da modernidade". Este mito nao é descoberto nem analisado. Ver Dussel, 1993, 
conferencia 5: "Crítica do mito da modemidade", que é wna crítica tanto a Lyotard como a Habermas 
ou Taylor, a partir da disputa de Valladolid em 1550, onde Ginés de Sepúlveda (wn moderno 
racionalista argumentativo) opóe-se a Bartolomeu de las Casas (o fundador do "contradiscurso" 
explícito e filosófico na modernidade mundial como projeto de "transmodernidade", desde o outro, 
Amerindia, África e Ásia, a mulheroprimida pelo machismo, a Terra destnúda como "meio de prodU<;ao" 
capitalista, etc.). 

121. A maneira da "outra lace" de wna moeda, ou da "outra face" da lua que, embora nao a 
vemos, é parte constitutiva do satélite terrestre. 

122. Recordo a preocupa~ao dos presidentes da Federa~ao Internacional das Sociedades 
de Filosofía (FISP), Alwin Diemer (ver Diemer, 1981 e 1985) e Vincent Cauchy, pela temática do 
diálogo entre culturas. Tive ocasiao de expor a questao numa conferencia proferida na Univer
sidade de Düsseldorf, convidado pelo primeiro. Minhas viagens a África, desde 1972 (no 
Senegal, Gana, Zimbábue, Tanzania, Quenia, África do Su!) chamaram minha aten~ao para o 
tema. Por outro lado, minhas andan~as pela Ásia, desde 1977 (Índia, Tailandia, Sri Lanka, 
Hong-Kong, Filipinas, China), orientaram-me sobre a necessidade de urna reinterpreta~ao da 
história mundial. Minha estadía de dois anos entre Palestinos (1959-1961) (além de Israel, vivi 
no Egito, Siria, Líbano, Jordania, Marrocos) permitiram-me urna experiencia de vida cotidiana 
direta no mundo árabe. Por outro lado, oito anos na Europa (como estudante, de 1957 a 1966), 
na Espanha, Alemanha e Fran~a (percorrendo freqüentemente e ensinando posteriormente na 
Suí~a, Itália, Bélgica, Inglaterra, Áustria, países nórdicos, etc.; aos quais teria de sornar 
Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Rússia, etc.), deram-me urna certa visao da Europa . 
Minhas freqüentes estadas nos Estados Unidos (fui professor convidado durante semestres ou 
"quarters" em diversas universidades, tais como Notre Dame em South Bend, em Nova York, a 
California State University de Los Angeles, a de Vanderbild em Nashville, a Loyola University 
em Chicago), e minhas continuas viagens por todos os países latino-americanos e do Caribe, 
me sugeriram muitos temas que serao assumidos filosoficamente . 

123. A América Latina: a primeira periferia da modernidade, recebe o impacto da conquista antes 
que qualquer outra cultura. Suas universidades do México e Lima (as primeiras classes sao de 1553) 
sao os primeiros centros que ensinam filosofía "moderna" (da "primeira modernidade") no mundo 
periférico. Isto cria wna situa~ao própria: a filosofia pré-modema amerindia é muito incipiente (ver§ 
0.2), o que nao é o caso no mundo chines, hindu, mu~ulmano (a Ásia); mas, ao mesmo tempo, 450 anos 
de filosofía universitária situam a América Latina em outra situa~ao que a África bantu. Sobre o tema 
ver Dussel, 1996; Fornet-Betancourt, 1985; Dussel, 1977, cap. 1.2; e Zea, 1957 e 1974 (especialmente ''A 
filosofía latino-americana como filosofía da liberta~ao", p. 32s); Salazar Bondy, 1968 (obra que termina 
com as palavras: ''Ainda há possibilidade de liberta~ao ... A filosofía hispano-americana tem também 
pela frente esta op~ao da qua!, além disso, depende sua própria constitui~ao como pensamento 
autentico", p . 133); Roig, 1981 (especialmente "Da história das idéias a filosofía da liberta~ao", p . 35s); 
Miró Quesada, 1974 e 1981. O tema de urna "filosofía americana" [ler "latino-americana"] já foi 
levantado explicitamente pela "gera~ao argentina de 1837", com Alberdi, e renasceu na atualidade 
com o livro citado de Salazar Bondy e, no mesmo momento, com a problemática da filosofía da 
liberta~ao da qua! esta ética da libertm,ao é um momento. 
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124. É interessante anotar, para ver o perfil filosófico de algWJS países asiáticos (p.ex. a Índia}, 
que neles há urna reflexáo abundante em capítulos menos praticados na Europa ou nos Estados Unidos. 
Por exemplo, no Poona Report (ver Satchidananda Murty, 1985, p . 132s} vemos que dos 848 doutores ou 
mestres em filosofia da Índia, 283 se ocupam com metafísica, 157 com filosofia da religiáo (nas duas 
especialidades estáo mais de 50% do total}; só 83 com filosofia política e 79 com epistemología (10% 
cada urn}, com lógica 32 e com filosofía da ciencia 19 (5%}. 

125. Para urna rápida visáo da "filosofia africana" ver Nagl-Docekal, 1992, p . 7-14; e Wrredu, 1992. 
Para a África em geral, ver Oliver, 1969; Gann, 1969; Masolo, 1994. 

126. Ver, por exemplo, Olela, 1979; também Masolo, 1994, urna obra recente a se levar em conta. 
A!gWJS indicaram a importancia da visáo unitária do ser humano (sem alma/corpo} no pensamento 
bantu, mas náo nos é suficientemente lembrado que nisto consistiu igualmente a importancia do 
pensamento egípcio (exposto supra no§ 0.1). 

127. Sobre este aspecto náo Ji em nenhurn dos filósofos que citei a passagem da hegemonía no 
sistema-mundo das máos da Inglaterra para os Estados Unidos como causa do processo emancipatório 
africano (a "centralidade" no sistema-mundo dominado pela América do Norte náo necessita do 
"complicado" e "custoso" sistema colonial europeu: é fruto de urna nova "simplificm,áo" da razáo 
"gerencial" moderna}. 

128. A partir da obra de Placide Tempels, 1949. Críticas a essa tentativa podem ser vistas em 
Hountondji, 1977, p. ! Is; Eboussi Boulaga, 1977, p. 28s; Idem, 1968. Ver também Nothomb, 1969. 

129. Elungu, 1984, p. 31. 

130. Ver Kagame, 1956. Urna exposic;áo crítica em Elungu, 1984, p. 33s. 

131. Ver especialmente a obra de Odera Oruka, 1991. J.C. Scannone, na América Latina, tentou 
igualmente desenvolver urna "filosofia sapiencial" (ver Scannone, 1984, 1990 e 1993) a partir de Rodolfo 
Kusch (ver Kusch, 1970 e 1986). 

132. Ver Elungu, 1984, p . 55s; Odera Oruka, 1990, p . 17s. Especialmente Fanon, 1963; Nkrurnah, 
1971 ; Nyerere, 1967. 

133. Desde Burghardt Du Bois (1868-1963) de Atlanta, Marcus Garvey (1885-1940) da Jamaica, até 
o doutor Price-Mars (1876-1969) do Haití. Posteriormente será todo o "pan-africanismo", o "nacionalis
mo", a "negrítude" (de urn Senghor, ou de Aimé Césaire}, ou o "socialismo africano" (Nkrurnah}. Ver 
este tema ero Elungu, 1984, p . 55-112. Odera Oruka, 1991 b, dizque "complete freedom requires freedom 
both of the nation and their citizens" (p. 87). 

134. Esta filosofía universitária imitativa (como na Ásia e na América Latina} é só propedéutica 
do seguinte momento; nao é propriamente filosofia criativa, mas informativa. Gostaríamos de situar 
neste momento aqueles filósofos africanos que se opoem a toda filosofía africana e que opinam que 
a filosofía é simplesmente universal, mas sem referencia ao "mundo da vida (Lebenswelt)". Ver Odera 
Oruka, 1990, p . 18s ("Professional Philosophy", onde !he é dado urn sentido diferente do que indicamos 
aqui}, cujo antecedente mais distante seria Amo Guinea-Africanus (Amo-le-Guinéen}, autor de obras 
como: Dissertatio Inauguralis de jure Maurorum in Europa (1729), Dissertatio de humanae mentís 
apatheia (1734) e Tractatus de arte sobrie et accurate philosophandi (1738), expostas ero Halle (onde 
foi Privatdozent) e ero Jena, na Alemanha; outro contemporaneo de Kant coro origem na periferia (ver 
Hountondji, 1977, p . 139-170). Tratar-se-ia, analogicamente, do que Francisco Romero denominou, na 
América Latina (a partir de 19 15), a época dos "fundadores" ou a segunda "normalizac;áo filosófica" 
(já que a primeira normalizac;áo foi na época colonial, desde 1553, como dissemos acima}. De qualquer 
modo, haveria urna honesta filosofia profissional: ''.African philosophy, as distinct from African traditio
nal world-views, is the philosophy that is being produced by contemporary African philosophers. It is 
still in the making" (Wiredu, 1980, p . 36). 

135. Ver Elungu, 1984, p . 113s ("Les philosophies critiques"}; e mais adiante fala de "La philosophie 
africaine au sens strict" (p. 123-152). 

136. Eboussi Boulaga, 1977. Muntu significa, ero bantu, algo assim como "o ser humano" (como 
um Dasein heideggeriano, cuja existencia está Jangada no "mundo" africano periférico, colonial, 
desgarrado, contraditório}. A obra tero tres partes: l. Sistema do global; 2. A simbólica da dominac;ao; 
3. As conseqüéncias das crises. Na primeira, ataca a "etnofilosofia" como urna retórica que fracassa 
("A retórica fracassa porque náo há urna comunidade de discurso", p. 41 }. 

137. Por exemplo: "A ontología náo é semente permanente, é assassina: suprime os falsos-seres ... 
O fim justifica os meios, toma-os justos e santos, chama-se sacrificio" (o.e., p . 201 }. 
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138. !bid., p . 16. "Urna filosofía que náo sabe de onde falo nem para quem, além de ser opaca 
consigo mesma, desempenha a furn,áo do arbitrário, do irracional" (ibid., p . 23). 

139. O "ser-humano-africano" bantu. 

140. "O mundo é assimétrico ... Seu segredo é sua fori,a; o segredo de sua fori,a é a filosofía .. . 
ocidental" (ibid., p. 35). 

141. !bid., p. 19. 

142. !bid., p. 18. "Identificando-se como senhor, oMuntu quandose olha para si mesmo nega seu 
ser originário" (ibid., p . 21). Textos magníficos como os de Memmi, 1969, ou de Frantz Fanon, 1963. 

143. É dilaceradora a critica contra a etnología ("O fim da etnología": ''A essencia da etnología 
está ligada a expansáo hegemónica do Ocidente", p . 161 ): fim da pretensáo de substituir o outro como 
centro-sujeito de seu mundo para descreve-lo "a partir de foro". De certa maneira, Eboussi Boulaga 
invalida toda a critica de Jürgen Habermas no comei,o de sua famosa obra (Habermas, 1981, t. !, 
Introdui,áo, 2: ''Algumas características da compreensáo mítica e da compreensáo moderna do mundo": 
p . 72s; ed. casi., p . 69s) . Aquí se deveria dizer que Habermas sempre, quando quer indicar as 
características da racionalidade "moderna", a compara (mas se esquece da China, da Índia, do mundo 
mui,u!mano, da América Latina) com um utópico "homem primitivo", objeto da etnología. Seria muito 
útil que Wmch, Godolier, Lukes, Horton, Habermas e outros lessem e citassem com cuidado filósofos 
africanos (que falam em "primeira" pessoa e náo como "observadores externos") da estatura de Eboussi 
Boulaga. Já é tempo de comei,ar o táo proclamado diálogo convocando os "afetados" excluídos da 
"comunidade de filósofos hegemónicos" (europeu-norte-americanos). Mas levará muito tempo ainda, 
enguanto a soberba do bronco desprezar o ser humano (e sua filosofía) da periferia da modernidade. 

144. Ver o.e. de Eboussi Boulaga, p . 42-66. 

145. !bid., p. 50. 

146. Aquí Eboussi Boulaga escreve: ''A língua. É urna manifestai,áo da fori,a , do Poder originário; 
é urna kratofania ... Manifesta a fori,a que move as superficies. O dentro se expóe no foro, e o foro retorna 
ao dentro" (p. 43). Faz com que lembremos o Thoth egipcio (ver acima, § 0.1 ), pré-história do logos grego 
e da dabar semita. É urna experiencia primigenia bantu. 

147. "I.: ethnie, c 'est la nature humaine comme destin irnmuable, comme lot de nécessités qualita
tives et distinctives. r.: ethnie a la rigidité d 'une espéce, dans la perspective du fixisme" (p. 46). 

148. "I.: individu n'existe pos, s'il est une abstraction que l'on pense hors de l'éthnie" (p. 48). 

149. !bid. , p. 51 : "Por isso, ludo o que tem valor, que se irnpóe sem discussáo, diz-se que procede 
dos ancestrais, é qualificado como sagrado" (ibid.). "É seu fundamento, o que é ontológica e logica
mente anterior" (ibid.). 

150. !bid., p. 54. 

151. !bid., p. 56. Valeria a pena copiar todo o texto, mas nos alongariamos demais. É urna obra 
digna de ser !ida com a paciencia com que se le a Metafísica de Aristóteles, a Lógica de Hegel ou o 
Ser e tempo de Heidegger. 

152. !bid., p. 64. "La divination ... reproduit dans J'ordre symbolique afin de les éliminer et de 
déclarer les avoir supprimés du meme coup dans l'ordre de la réalité ... Le systéme du global est une 
magie du verbe" (ibid.). 

153. !bid., p. 66. 

154. !bid., p. 229. 

155. !bid., p. 83s; segunda parte do trabalho. 

156. !bid., p. 88. 

157. !bid., p. 120. 

158. !bid ., p. 132s. Nosso filósofo, penso, náo articula suficientemente a pragmática coma eco-
nómica. 

159. !bid., p. 187. 

160. !bid., p. 152s. 

161. !bid., p. 221. 
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162. Exatamente sobre este tema escreve Youssouph Mbargane Guissé (Mbargane Guissé, 1979): 
"Nous avons voulu, en montrant les sources africaines de la tradition philosophique, combattre sur le 
terrain meme de l'histoire l'européocentrisme" (p. 174). 

163. O pragmatismo norte-americano lutava, no comec;,o do século XX, como se pode ver nas 
conferencias de William James em Edimburgo - a que mais adiante !aremos referencia - , pelo 
reconhecirnento da comunidade filosófica européia. Quase um século depois, a filosofía latino-ameri
cana encontra-se numo situac;,ao semelhante de exigencia de reconhecirnenlo. Hoje a filosofía da 
libertac;,ao latino-americana encontra-se em situac;,ao semelhante, mas com urna diferenc;,a, porque é 
um discurso pensado desde o horizonte mundial, horizonte diferente do de W James, e isto porque os 
Estados Unidos entravam, no irúcio do século XX, no "centro" do já antigo sistema-mundo (o sistema 
moderno, desde 1492). América Latina, África e Ásia, por sua vez, tentam hoje participar da criac;,ao de 
umnovo sistema-mundo. É excec;,óo a obra recente de David Cooper, World Philosophies (Cooper, 1996). 
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Primeira Parte 

FUNDAMENTOS DA ÉTICA 





[56] N esta Prime ira Parte entraremos em cheio na exposi<;:áo dos funda
mentos1 da Ética de Libertrn;áo. Trata-se duma ética da vida, desde sua 
negac;áo na atualidade. A estratégia argumentativa será sempre analisar 
cada um dos momentos necessários, mas nao suficientes, até alcanc;ar um 
nível tal de complexidade onde pareceria dar-se a suficiencia, mas, como 
observaremos em seu lugar, a suficiencia total da validade ética da práxis, 
individual e comunitária, e suas conseqüencias últimas, institucionais e 
históricas, nunca pode ser plenamente alcanc;ada, já que compreende a 
totalidade das ac;óes humanas na história mundial inteira. 

Esquema 1.1 : REPRESENTA<;AO ESQUEMÁTICA DOS SEIS MOMENTOS DA ARQUITE
TÓNICA DE UMA ÉTICA DA LIBERTA<;AO 

<= formal crítico ===< 

11 i-<- formal -<--i 
5 2 2 5 

1! L factibilidade / J 1 

-ltf 3-:,:,:ad~:o->a < t=6=>b 
4 1 1 A 4 

l L>- material --> _J j 
>= material crítico ====>===te==="-' 

B 

Explicac;óes do esquema: Primeira parte: os fundamentos : 1: Aspecto ético-material; 2: As
pecto moral-formal; 3: factibilidade ético-procedimental; a : projeto ético vigente: o "bem". 
Segunda parte: Crítica ética, validade anti-hegemónica e práxis de libertac;ao: 4: aspecto 

ético-material crítico; A: o sistema ético vigente (mesmo o pós-convencional) aparece 
agora <liante da crítica como a "totalidade"; 5: aspecto moral-formal crítico 

anti-hegemónico; 6: factibilidade ético-crítica ou práxis de libertac;ao (construc;ao de 
nova eticidade); b: projeto de libertm;ao; B: novo sistema ético futuro. 
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Analisaremos os momentos necessários da ética, ou seja, o aspecto 
material ou de conteúdo (Esquema 1.1 : 1, que exporemos no capítulo 1), o 
aspecto formal ou procedimental (2, capítulo 2), a factibilidade ética como 
processo (3, capítulo 3) . Entáo teremos exposto os fundamentos. Na Segun
da parte chegaremos ao ponto de partida propriamente dita da ética da 
libertac;:áo: para a ética como crítica material o sistema, agora, aparece 
como dominador ( 4, capítulo 4); abre-se assirn a passagem para urna nova 
validade consensual anti-hegemónica desde a alteridade (5, capítulo 5). 
Tudo isto é rematado na transformac;:áo institucional ou construc;:áo de nova 
eticidade, factibilidade crítica, que, por necessidade e suficiencia, sempre 
será um processo de libertac;:áo (6, capítulo 6). 

NOTA 

l. "Fundamento" náo em sentido ontológico, mas mais radical ainda, como o "anterior" ao 
"ontológico"; mas também anterior ao momento metafísico ou ético de Lévinas (veja-se§ 4.4), já que 
em seu início (a vida humana) é o pré-ético: o aspecto material do ético. É o "modo de realidade" da 
vida humana, que Lévinas sup6e em sua análise fenomenológica. 

92 



Capítulo l 
O MOMENTO MATERIAL DA ÉTICA. A VERDADE PRÁTICA 

[57] Trata-se de urna ética da vida, isto é, a vida humana é o conteúdo 
da ética. Por isso desejamos aqui, desde o início, advertir o leitor sobre o 
sentido de urna ética de conteúdo ou material1

• O projeto de urna Ética da 
Libertac;áo entra em jogo de maneira própria a partir do exercício da critica 
ética (que exporemos no capítulo 4), onde se afirma a dignidade negada 
da vida da vítima, do oprimido ou excluído. Este capítulo 1 sobre o conteúdo 
material da ética certamente é mais difícil e despertará mais dúvidas. 
N áo se faz a exposic;áo porque se deseje fundamentar urna ética material 
darwinista ou naturalista2

, neo-aristotélica, comunitarista, axiológica ou 
de outro tipo. É em furn;:áo das vítimas, dos dominados ou excluídos que 
se necessita esclarecer o aspecto material da ética, para bem fundá-la e 
poder a partir dela dar o passo crítico (capítulo 4). Sabemos que poderemos 
ser criticados de "racionalistas" ou "fundamentalistas", de "vitalistas", 
"irracionalistas" ou "materialistas". Náo obstante, nossa posic;áo é diferen
te de todas elas. 

Neste capítulo tentaremos indicar alguns elementos, apenas alguns, de 
um princípio universal de toda ética, em especial das éticas criticas: o 
princípio da obrigac;áo de produzir, reproduzir e desenvolver a vida huma
na concreta de cada sujeito ético em comunidade. Este princípio tem a 
pretensáo de universalidade. Realiza-se através das culturas, motivando
as por dentro, assim como aos valores ou as diversas maneiras de cumprir 
a "vida boa", a felicidade, etc. Mas todas estas instancias nunca sáo o 
princípio universal da vida humana. O princípio penetra todas elas, inci
tando-as a sua auto-realizac;áo. As culturas, por exemplo, sáo modos 
particulares de vida, modos movidos pelo princípio universal da vida 
humana de cada sujeito em comunidade, a partir de dentro. Toda norma, 
ac;áo, microestrutura, instituic;áo ou eticidade cultural tem sempre e neces
sariamente como conteúdo último algum momento da produc;áo, reprodu
c;áo e desenvolvimento da vida humana em concreto. O ato-limite, o 
suicídio, que poderia parecer já náo ter por conteúdo a própria vida, náo é 
absolutamente urna excec;áo. O suicida, em primeiro lugar, náo poderá 
fundamentar eticamente sua autonegac;áo absoluta; também náo poderá 
fundar sobre o suicídio urna ac;áo ética posterior ou urna ordem social, já 

93 



que se nega como sujeito de toda ac;ao posterior. Porém mais ainda, se 
cansado, desmotivado ou sofrendo "deu um fim a própria vida", sempre a 
supóe, já que exatamente porque sua vida concreta perdeu o sentido é que 
tenta extingui-la: a vida nao vivível funda a possibilidade de negar a vida: 
o suicídio. Numa obra futura voltaremos a esta fundamentac;ao contra o 
cínico que pretende justificar a morte, cometendo urna contradic;ao perlorma
tiva. Por ora, queremos "situar" o lugar arquitetonico da questao. Mas esta 
fundamentac;ao "contra cínicos", quando se pretende justificar eticamente a 
morte, é necessária para 'mostrar, a partir da dignidade absoluta da vida 
humana, a injustic;a ou perversidade que determina a existencia negativa das 
vítimas. Nossa intenc;ao última é justificar a lutadas vítimas, dos oprimidos 
por sua libertac;ao, e nao pretender argumentar racionalmente para funda
mentar a razao por causa dela mesma: a razao é apenas a "astúcia da vida" 
do sujeito humano - e nao o inverso - e como tal a usamos e a defendemos 
diante de necrofilicos (amantes da morte das vítimas, dos oprimidos, dos 
empobrecidos, da mulher, das rac;as nao brancas, dos povos do Sul, dos 
judeus, dos velhos, das crianc;as de rua, das gerac;óes futuras, etc.). Recomen
damos por isso, para compreender a importancia e o sentido desta ética de 
conteúdo material, ler primeiramente o capítulo 4, que é o tema inicial crítico 
desta Ética da Llbertac;ao. De fato, neste capítulo 1 se fundamenta afirmati
vamente a possibilidade de negar o negado como a origem do processo crítico 
material da ética, que será descrita a partir da Segunda Parte: a crítica ética. 
Depois de lido o capítulo 4, poder-se-á compreender melhor a importancia da 
ética material positiva que passaremos a descrever. 

[58] Trata-se de fazer um longo caminho, mas a partir de seu correto 
"início" (o Anfang de Hegel ou Marx), neste caso por seus conteúdos. 
Exporemos o momento materiaP da ética que, contra o que opinava Kant, 
tem urna universalidade que mostraremos em seu momento. Kant escreve: 

Todos os princípios práticos que pressupoem um objeto (matéria4
) da 

faculdade apetitiva como fundamento determinante da vontade sáo em
píricos e náo podem dar leis práticas5

• 

As leis práticas sao universais e parece que a "faculdade apetitiva" é 
necessariamente particular, egoísta. E em outro texto anterior havia expres
sado ainda mais claramente: 

Conservar cada qual sua vida6 é um dever, e além disso todos ternos urna 
imediata inclinac;áo a faze-lo. Mas, por isso mesmo, o cuidado angustiante 
que a maior parte dos seres humanos coloca nisso7 náo tem valor anterior 
e a máxima que rege esse cuidado carece de um conteúdo moral8

• 

Trata-se exatamente da questao do critério e do princípio materiais da 
ética, tanto por seu conteúdo (a conservac;ao da vida humana), como pela 
inclinac;ao, pulsao ou afetividade que tendem a essa conservac;ao. Mostra
remos que a chamada "inclinac;ao (Neigung)", "faculdade apetitiva" ou o 
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"desejo" pode tender igualmente a universalidade9
• Mas além disso, e 

como veremos, o sistema afetivo-avaliativo humano se comporta cumprin
do o indicado princípio material da ética propriamente universal e neces
sário. Observaremos mais adiante que a mera dimensáo material (com "a" 
em alemáo) náo é suficiente para a realizm;áo de urna máxima, ato, ins
tituigáo ou sistema de eticidade "bons". Necessários sáo também outros 
critérios e princípios ético-morais para esta realizagáo, tais como os ambi
tos da consensualidade de validez moral ou a factibilidade das mediagóes, 
para alcangar o efetivamente "bom"10

• Trata-se da articulagáo de numero
sos critérios e princípios da ética, e da construgáo de muitas categorías que 
freqüentemente sáo definidas unilateralmente. 

Por outro lado, deverá ser superado o dualismo reducionista (de Des
cartes, Kant, ou da "Ilustragáo ") que situava numa hipotética "alma" o que 
a ética necessitava para expor seu tema e que, a partir de sua "antropologia 
metafísica", deformava desde o ínício toda possível análise posterior. Mas, 
além disso, tendo fixado toda a aten9áo na "consciencia", perdeu-se todo 
o nível dos processos auto-organizativos da vida e ainda auto-regulados 
da vida social, que nao sáo descobertos pela consciencia, urna vez que se 
trata de estruturas com efeitos náo intencionais. 

§ l. l. O sistema cognitivo e afetivo-avaliativo cerebral humano 

[59] A ética deve dar importancia aos processos auto-organizados ou 
auto-regulados da vida, já que um certo "consciencialismo" moderno 
exagerado e unilateral faz perder o sentido da corporalidade organica da 
existencia ética. A consciencia nao precisa intervir sempre, masé determi
nante na intervengáo "crítica" e corretiva dos efeitos perversos náo inten
cionais. Por isso faremos urna rápida incursáo propedeutica num tema de 
extrema atualidade e que, paradoxalmente, comegou só há pouco a 
despertar entre os filósofos a atengáo que merece11

• Trata-se dos estudos 
empíricos da biología cerebral que nos permitiráo, sem cair em reducionis
mos ou no naturalismo ou darwinismo ético12

, recuperar a dimensáo da 
corporalidade com processos organicos altamente auto-referenciais, táo 
deixada de lado pelas morais formais, e para demarcar mais estritamente 
as pretensóes nem sempre válidas das éticas materiais. Deve-se levar em 
conta a diferenga sempre existente, mesmo a longo prazo, entre o "fato" 
neurológico e o "fato" reflexivo da subjetividade13

, embora o segundo seja 
"portado" materialmente pelo primeiro. 

Humberto Maturana14 propóe tres graus de "unidades organicas" da vida: 

a) A unidade de primeiro grau se dá na célula viva. Toda a matéria 
física que constituí nossa corporalidade é táo antiga como o universo (mais 
de 18 bilhóes de anos) 15

. Todas as células vivas de nossa corporalidade, 
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que sáo produto de fraturas reprodutivas de células sempre vivas, sáo 
parte de um continuum que está vivo desde a origem da vida na terra (há 
uns 4 bilhóes de anos) 16

• Somos um momento da vida autopoiética: 

O reconhecer que o que caracteriza os seres vivos é sua organizac;áo 
autopoiética permite relacionar urna grande quantidade de dados em
píricos sobre o funcionamento celular ... A noc;áo de autopoiese náo está 
em contradic;áo com esse corpo de dados ( ... mas) enfatiza o fato de que 
os seres vivos sáo unidades autónomas 17

• 

O metabolismo de dina:mica interna (autopoiético e autónomo) da 
célula reage diante do entorno por mitocondrias ou membranas, limites, 
inaugurando um processo de ontogenia. 

b) A unidade de segundo grau se dá nos organismos metacelulares 
(pluricelulares, desde um cogumelo até os mamíferos superiores). A onto
genia metacelular é um processo de filog€mese celular. A evoluc;áo consiste 
em perturbac;óes que se conservam autopoieticamente por adaptac;áo18

• O 
aparecimento do sistema nervoso permite, por sua vez, "expandir o domínio 
de possíveis condutas ao dotar o organismo de urna estrutura tremenda
mente versátil e plástica"19

, o que outorga (pelo sistema de coordenac;áo 
sensório-motor) um maior movimento20

. 

c) A unidade de terceiro grau cumpre-se nos fenómenos sociais (desde 
urna colméia de abelhas até os primatas superiores). As formigas se 
"comunicam" passando-se urnas as outras continuamente substancias 
químicas alimentícias (trofolácticas). Os animais superiores usam compor
tamentos interativos de tipo gestual, postural ou tátil. A unidade de terceiro 
grau, que incluí comportamentos ontog€micos e filogenicos de maior com
plexidade, é o "domínio lingüístico entre organismos participantes"21

• Ve
jamos tudo isto mais minuciosamente. 

[60] Gerald Edelman22 descreve de urna maneira neurológico-científica 
o funcionamento do cérebro. O cérebro, momento interno da corporalidade 
humana, é um "sistema de reconhecimento por selec;áo (selective recogni
tion system)"23 que procede com base em grupos neuronais interconecta
dos. Em primeiro lugar, da própria maneira que o sistema imunológico ou 
o processo evolutivo das espécies, o sistema nervoso cerebral atua por 
selec_;:áo24, a partir de um critério universal de dar permanencia, reproduzir, 
desenvolver, fazer crescer a vida do sujeito humano, e isto desde o nível 
vegetativo até o cultural ou ético mais heróico ou sublime. Antonio Damasio 
nos diz, em Descartes' Error, que: 
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Transcorridas várias horas depois de haver comido, o nível de ac;úcar no 
sangue desee e os neuronios no hipotálamo detectam a mudanc;a; a 
ativac;áo dos padróes inatos pertinentes faz com que o cérebro altere o 
estado corporal para que a probabilidade de correc;áo possa aumentar; 
voce sente fome e realiza atos para satisfaze-la; voce come, e a ingestáo 



de comida corrige o a c;úcar no sangue25
; finalmente, o hipotálamo 

detecta de novo urna mudanc;a no ac;úcar no sangue, nesta ocasiáo um 
aumento, e os neur6nios adequados colocam o corpo no estado cuja 
experiencia constituí urna sensac;áo de saciedade26

• 

Como pode imaginar o leitor, isto é urna completa simplificrn;áo de um 
processo imensamente maior (trilhóes de vezes mais complexo). Seja como 
for, tudo isto é parte das func;óes cumpridas pelo cérebro - como fum;:óes 
da corporalidade ética das quais estamos nos ocupando. Isto é, o cérebro 
é o órgáo diretamente responsável pelo "continuar vivendo", _como repro
duc;:áo e desenvolvimento da vida humana do organismo, da corporalidade 
comunitária e histórica do sujeito ético. 

(61) Vejamos agora algumas func;:óes do cérebro, como processos 
auto-organizados e até mesmo auto-regulados náo intencionais da vida, 
que sempre funciona como um todo, embora algumas dessas func;:óes se 
refiram mais diretamente a alguns dos órgáos internos, que freqüentemen
te constituem "circuitos", onde as correntes de informac;:áo neuronal "en
tram", "saem", ou "retornam" em variadíssimos movimentos mutuamente 
co-implicantes. 

O estímulo (ou simplesmente a captac;:áo da realidade27
) do mundo 

externo (o 1 do Esquema 1.2, mais abaixo) se faz presente por um sinal que 
é captado pelo cérebro, por mediac;:óes neurológicas receptoras e transmis
soras especializadas, que produz como resultado, depois de outros mo
mentos, urna" categorizac;:áo perceptual" (3)28

, por reconhecimento seletivo, 
adaptativo a reproduc;:áo da vida do organismo, como dissemos. Assim se 
váo formando "mapas (maps)"29 ou estruturas de grupos de neuronios que 
reagiráo no futuro de maneira semelhcinte, nunca exatamente igual, diante 
de urna "lernbranc;:a" ou urna "nova chamada (recall)". Urna vez que se tem 
um número suficiente de "mapas", o cérebro pode comec;:ar urna func;:áo 
mais complexa que é denominada "processo global de rastreamento ou 
mapeamento (global mapping)": 

Um rastreamento ou mapeamento globa.1 (global mapping) é urna estru
tura que contém múltiplos mapas locais com entradas e saídas (tanto 
motoras como sensoriais) que podem interagir com partes do cé rebro 
náo mapeadas (non mappedJ3° . 

(62) O mais importante para os fins de urna ética é que este processo 
percorre um "carninho" que incluí nao só a regiáo talé'unico-cortical (de recente 
formac;:áo na evoluc;:áo das espécies e própria por seu desenvolvimento 
cerebral descomunal do horno), mas tarnbém o sistema lírnbico e a base do 
cérebro (o mais antigo, e já existente nos insetos ou répteis, por exemplo): 

A categorizac;áo sempre se apresenta em relac;áo a critérios de valor 
(criteria oí value) internos e .. . esta referencia define sua propriedade . 



Esses critérios de valor31 náo determinam categorizag6es específicas 
mas restringem o domínio sobo qual se apresentam ... O fundamento dos 
sistemas de valor nos animais de urna determinada espécie foi fixado 
pela selegáo evolutiva32

. 

Em outras palavras, o processo de categorizm;:áo exige, para constituir 
seu objeto"33

, urna "passagem" pelo sistema "avaliativo-afetivo" (constituí
do essencialmente pelo sistema límbico e a base do cérebro como já 
dissemos; sendo alguns de seus órgáos o hipotálamo, a amígdala, o 
hipocampo e o tálamo), que dá "luz verde" (ou "luz vermelha") ao conse
qüente processo categorizador. Qual é a causa de se ter que fazer esse 
"rodeio" pelo sistema afetivo-avaliativo (o momento 2 do esquema 1,2)? 
Trata-se nada menos que de "determinar", "constatar", "julgar" a maneira 
ou o como o categorizado "permite" ou "se opóe" a consecuc;áo e cresci
mento da vida do organismo, da corporalidade como totalidade e da qual 
o próprio cérebro é apenas urna parte funcional. O cérebro humano possui 
este critério como "critério de verdade" fundamental. Quando um inseto ou 
um mamífero percebe por estímulo outro animal, por exemplo, deve "cap
tó-lo avaliando-o" como "perigoso" ou como "mediac;áo" para a sobrevi
vencia do organismo em questáo (deve captar a diferenc;a entre um 
"inirnigo" ou um "alimento", por ex. ). Se náo tivesse esta capacidade 
avaliativa morreria o individuo, e se todos a tivessem perdido desaparece
riam como espécie. É questáo de vida ou morte34

. Positivamente "valioso" 
(a norma ou máxima que é julgada - por um juízo de fato35 

- ) é o que 
permite a reproduc;áo da vida. O "valor"36 (aqui o avaliado pelo juízo já 
indicado que compatibiliza o atuar a partir do critério de verdade) náo é mais 
que o fato de que a dita mediac;áo (o objeto ou enunciado em questáo) permite 
a sobrevivencia, o que é "guardado" pela memória no repertório das expe
riencias passadas em certos grupos de neur6nios, que pode ser "chamado de 
novo (recall)" , "recordado" para aceitar ou náo (de maneira intuitiva, sem juízo 
explícito e menos ainda sintático-lingüístico, nas espécies náo humanas37

) o 
que estimula. Se esta "memória" neur6nica se equivocasse em sua recorda
c;áo da avaliac;áo-afetiva, o organismo (o inseto ou mamífero) poderia ser 
destruído, como já vimos, por coisas, organismos ou outros momentos reais 
de cuja "periculosidade" náo se deu canta a tempo 38

• 

[63] Estamos diante de urna novidade importante: o exercício do sistema 
afetivo-avaliativo (2 ou 5) (um avaliar anterior ao próprio "juízo de valor" 
explícito e abstrato, e ainda ao próprio sujeito ou predicado do "juízo de fato" 
da razáo instrumental) é um momento constitutivo originário do próprio ato 
da captac;áo teórico-prática e empírica por excelencia do categorizar: 
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Nenhum sistema baseado na selegáo a tua sem referencia ao valor 
(value-free). Os valores sáo restrig6es necessárias ao processo de adap
tagáo das espécies... Sem dúvida, estes sistemas de valor também 
subsumem as construg6es de ordem superior que conformam as metas 



e objetivos individuais. Categorizamos combase no valor39 
••• A ciencia 

acabou sendo eminentemente ¡rática, como deve ser, visto que está a 
servir;o da verdade verificável4 

• 

Coma "matéria" da categorizac;áo perceptual (momento 5), o cérebro 
humano efetua urna segunda func;áo: a "categorizac;áo conceitual": 

As áreas do cérebro encarregadas da formaqao de conceitos contem 
estruturas que categorizam, discriminam e recombinam as diferentes 
atividade cerebrais que acontecem em diferentes classes de rastreamen
tos ou mapeamentos ... Devem representar um mapeamento segundo os 
tipos de mapas ... O córtex frontal é um excelente exemplo de um centro 
conceitual no cérebro 41 

•. • O córtex cerebral, devido as suas conexóes com 
os ganglios basais e o sistema límbico, incluindo o hipocampo, também 
estabelece relaqóes que ajudam a categorizaqao de valor e das próprias 
experiencias sensoriais. Desta maneira, as memórias conceituais ·se 
veem afetadas porvalores42 -urna característica importante para aumen
tar a sobrevivencia43

. 

Assim como o sistema af etivo-avaliativo constitui um momento do pro
cesso de categorizac;áo, da mesma forma a categorizac;áo conceitual 
reorganiza o sistema de valores 44

, ordenando-os, por sua vez, também com 
base no critério da reproduc;áo e desenvolvimento da vida do sujeito 
organice humano (para simultaneamente ser subsumido em critérios lin
güístico-culturais) (momento 8). 

[64) Por sua vez, a "consciencia primária" de algo (no nível 6) se 
alcanc;a, ao menos, pelo grau de evoluc;áo dos mamíferos superiores que 
contam com um sistema límbico e com urna memória conceitual suficiente, 
e com urna conexáo neuronal que comunica o córtex com o tálamo, 
permitindo o "retomo (reentry)" dos sinais a partir da "memória com 
categorías de valores e os mapeamentos globais encarregados da catego
rizac;áo perceptual no tempo real"45

. "Ter consciencia" de que isto é um 
"alimento" (ou um "veneno") supóe poder captar a diferenc;a do "si mesmo 
(self)" (ainda náo de um "eu") e do "náo-si mesmo (nonself)", e ter a 
capacidade para confrontar o que enfrenta o organismo com a memória 
disso mesmo recordado (o "remembered present" de Edelman). O mais 
relevante para a filosofia é a explicac;áo neurobiológica da autoconscien
cia, tal como a propóe Edelman. 

De fato, a autoconsciencia (nível 12) - que hoje parece ser um 
fenómeno inicialmente presente, de alguma maneira, em algumas espé
cies superiores - supóe por suq: vez a língua (nível 11 do esquema 1.2) -
situada principalmente nas regióes corticais denominadas Broca e Wer
nicke -, que náo se identifica com a func;áo de categorizac;áo conceitual 
e que a supóe. 
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Esquema 1.2: ALGUNS MOMENTOS OU FUN<;:óES SUPERIORES DO CÉREBRO 

Realida de Estím ulo A<;óes e xte rnas 
externa 
(nonself) 

1 4 t 

1 1 1 

1 
1 

~ ~ 'il ~ 
a) Sistem a Emotes < > Emo<;óes <--> ~';Ijl_~~ento geral afetivo, 

avaliativo prim rias secundárias 
aletivo 2 t t 7 t t 13 t t 

1 1 
1 1 l 

~ .!, ~ 
b) Sistema Avalia<;á o < > Valores" < - - > Léxico 

memorativo e experiéncias e conceitos re-cardado 
re-cordadas t t 8 9 
5 t 

1 1 1 
1 1 1 

~ .!, .!, ~ ~ ~ 
c) S is te m a Categoriza<;á o < - > Categoriza<;áo <- > Categoriza<;áo 

categorizador perceptua l conceitual f~t;~~~~~?encia) 3 (consciente) 
6 r 12 r 

1 1 

d) Sistema 10 .!, .!, 11 .!, 
lingüístico Fonético, s e mantico. sintático, pragmático 

e) Sistema corpora l a uto-organizado nao intencionalmente, q ue constitui internamente o s sistem a s a -d. 

Explicac;óes do esquema: a) Situa-se no cérebro principalmente no sistema límbico e na 
base do cérebro (os órgáos mais antigos no processo evolutivo do cérebro). b) Em diver
sas regióes cerebrais (especialmente em regióes com "mapas"). c) Principalmente na re
giáo tálamo-cortical (frontal, parietal, temporal). d) Na regiáo cortical mais recente, em 

especial nas áreas Broca e Wernicke . e) A corporalidade auto-organizada. Os momentos 
do 9 ao 13 desenvolvem-se no final do processo evolutivo das espécies superiores . 

A posic;áo ereta do primata superior47 permitiu ao Australopithecus, que 
culminará coma espécie homo, acelerar o processo evolutivo. Em primeiro 
lugar, desenvolvem-se as regióes cerebrais da capacidade fonética, fruto 
epigenético da aprendizagem memorativa, que permite acrescentar e 
recordar um léxico com significado, um processo sema:ntico de conteúdo 
perceptivo-conceitual: 

O significado surge da intera~áo da memória para categorizar valores 
[8] coro a atividade combinada de áreas conceituais [6] e áreas de 
linguagem [ 1 O] 48

• 

Para Humberto Maturana, a linguagem náo é um modo primário de 
operar do sistema nervoso49

• Pelo contrário, é um subsistema ad hoc 
originado filogeneticamente pela espécie homo (que foi desenvolvendo o 
córtex cerebral pela evoluc;áo), a fim de nomear e comunicar um mundo 
perceptivo global que, sem a língua, náo permitía um manejo dos "objetos" 
de maneira distinta ou analítica. 
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[65] A "unidade de terceiro grau" humana - de Maturana - dá-se entáo 
pela linguagem, sendo esta, como dissemos, náo só um momento neurológico 
ou genético, mas também um produto cultural50

. Os hominídeos, aos quais 
pertencemos, tem mais de quinze milhóes de anos; há uns quatro milhóes 
existe o horno habilis. Nesse tempo foi se desenvolvendo a "cooperac;;áo e 
coordenm;:áo de conduta aprendida" através da linguagem, que propiciou 
recursos para acumular criativamente urna indefinida quantidade de novas 
distinc;;óes de "objetos" que sem a linguagem náo teriam podido ser maneja
dos - em prirneiro lugar a distinc;;áo entre entorno e linguagem: 

Encontramo-nos a nós mesmos neste acoplamento, náo como a origem 
de urna referencia nem em referencia a urna origem, mas como um modo 
de contínua transformac;éi:o no devir do mundo lingüístico que construí
mos comos outros seres humanos51

. 

A sintaxe, náo só genética, assim como o processo de categorizac;;áo 
conceitual, vai produzindo complexas estruturas de relac;;óes de grupos 
neuronais que estabelecem suas regras a partir de urna prática fonética, 
falacia (muito antes que como escrita; penso agora em Jacques Derrida52

). 

[66] A autoconsciencia só pode dar-se quando a corporalidade, pelas 
func;;óes superiores do cérebro, a chamada "mente (mind)", se compreende 
e pode nomear-se (e agora de maneira mais radical que na mera "cons
ciencia") como "eu (self)"53 (ou um "nós") claramente distinto do "náo-eu 
(nonself)" e do "tu", "ele", "ela", "vós". Assirn surge a possibilidade da 
reflexáo ou auto-referencia do sujeito (do "eu") sobre si mesmo (o "si 
mesmo"), tomando consciencia do estar conhecendo como um sujeito 
consciente e de pertencer a urna comunidade dos falantes, distinta de urna 
mera realidade dada "por si mesma", a partir do horizonte do passado 
recordado lexicalmente enquanto recurso de urna língua de urna comuni
dade, voltando-se ao futuro em projetos históricos: 

A autoconsciencia, ou consciencia de mais alto nível, articula o eu 
socialmente construído com a imagem da individualidade b iológica. 
A autonomía de algumas partes do pensamento consciente das restri
c;óes do presente imediato e a riqueza em aumento da comunicac;áo 
social possibilitam antecipar o futuro e o comportamento planejado. 
Junto com esta capacidade vem a habilidade de modelar o mundo, de 
fazer comparac;óes explícitas e sopesar os resultados: grac;as a essas 
comparac;óes dá-se a possibilidade de reorganizar os planos54

. 

[67] Neste momento desejamos tocar num tema muito importante para 
a ética. Trata-se do já indicado sistema cerebral avaliativo-afetivo. Com 
efeito, é um subsistema cerebral complexo, estudado pelas teorías de 
James-Lange, Cannon-Bard (proposta em 1929), e descrito como o "circuito 
de Papez" (desde 1937)55

. Nele queremos distir¡guir as meras "sensrn;óes" 
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(como a de "dor" ou "prazer")56
, das "emo9óes primárias" e "secundárias", 

como as denomina Damasio. 

Em primeiro lugar, o estímulo pode causar "dor" ou "prazer"57
. É 

necessário lembrar que estas sensa9óes nao sao emo9óes; elas sao 
produtos de estímulos que irritam ou ferem, que acalmam ou produzem 
estados agradáveis, isto é, sensibilizam as células receptoras, seja de urna 
maneira traumática ou prazenteira. Certas substancias, por exemplo a 
endorfina (endorphin), podem inibir a sensa9ao de dor; outras, como a 
cafeína, podem desinibir a sensibilidade em geral. Em princípio (isto é, 
como estado objetivo fundamental), produz prazer o que leva a reprodu9ao 
da vida; a dor como sistema de alarme anuncia, em última análise, a morte. 
Para fundamentar a validade ética deste critério, e também das exce9óes 
ou conflitos que se apresentam na aplica9ao de seu princípio correspon
dente, que Kant entende simplesmente como a expressao exclusiva de 
egoísmo ( egoísmo que se confunde com a própria natureza das inclina9ó
es), será necessário recorrer a outros critérios ou princípios, como expore
mos a partir do capítulo 2. Perceber o estado corporal efeito do prazer ou 
da dor constituí o fenómeno mais complexo das emo9óes. 

Ao perceber um estímulo, pode-se produzir, por exemplo, a "emo9ao" 
de "medo" - nível 2 do esquema 1.2 - (por causa da avalia9ao de algum 
possível momento "perigoso" do referido estímulo), ao qual pode-se seguir 
urna a9áo (nível 4) por aptidao inata (como a crian9a abra9ar-se fortemente 
ao corpo de sua máe, que lembra o primata agarrado ao pelo da progeni
tora) ou fruto de aprendizagem (como preparar-se para a defesa da vida): 

Estas características, individual ou conjuntamente, passam por um pro
cesso de preparac;áo e depois sáo detectadas por um componente do 
sistema límbico do cérebro, isto é, a amíidala; os núcleos de neuronios 
possuem urna disposic;áo representativa 8 que gera um estado corporal 
característico da emoc;áo do medo59

• 

Estes "estados corporais (body states)" repercutem em toda a estrutura 
da corporalidade (no nível endócrino, químico, neurológico, muscular, 
psicológico, etc.), constituindo o "mecanismo básico" da emo9ao primária. 
Trata-se da "subjetividade" e do "psiquismo" de Lévinas que náo sáo 
momentos cognitivos, representativos ou eidéticos. 

[68] A "emo9áo secundária" (nível 7 do esquema) é urna "experiencia 
reflexa da emo9ao primária" que pode produzir acelera9áo do ritmo do 
cora9áo, a pele pode ruborizar-se, os músculos podem ficar tensos, as 
glemdulas endócrinas se ativam, o sistema imunológico se modifica. Neste 
caso há atualiza9áo (por diversos "mappings") do que estimula; é subme
tido a urna avalia9áo interna- que nem sempre "passa" pela regiáo cortical 
da consciencia - produzindo um efeito corporal: 
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A emo<;áo é a combina<;áo de um processo mental avaliativo, simples o 
complexo, com disposi<;óes as respostas desse processo, em geral, que 
se dirige ao próprio corpo e que produz um estado corporal emocional 
mas também se dirige ao próprio cérebro, dando como resultado mudan
<;as mentais adicionais60

. 

Como se pode observar, as emoc;óes secundárias incorporam o processo 
de categorizac;áo e ordenac;áo das próprias emoc;óes, avaliando-as. Trata-se 
de urna das func;oes superiores do cérebro, que denominamos "mentais".61 

Além disso, pode-se "sentir as emoc;óes (íeelings oí emotions)" (nível 13 
do esquema 1.2) num "processo contínuo de monitorac;áo (process oí 
continuous monitoring)" dos efeitos causados por estados corporais nas 
vísceras, músculos e outras partes do corpo, fruto de um "mapeamento 
(mapping)" efetuado pelo subcórtex e pelo córtex cerebral. O "sentir" é urna 
reflexáo sobre a "emoc;áo" (seu objeto). Desta maneira: 

A natureza da tristeza ou da felicidade é a percep<;áo combinada de 
certos estados corporais com qualquer pensamento com que se arti
culem, complementada por mudan<;as no modo e eficácia do processo 
de pensamento62

. 

Emoc;óes como a alegria, a tristeza, o temor ou o desgosto correspon
dem a "estados corporais" que podem, por sua vez, ser "sentidos (feeJ)" 
como gozo ou angústia, e que se conectam a emoc;óes pelos "sinais" que 
emanam do corpo, assim como a euforia, a melancolía ou o panico63. 

[69] Por último, podemos falar ainda de um "sentir fundamental (back-
ground feeling)" ainda mais radical64: 

Chamo-o sen timen to fundamental (background feeling) - escreve Dama
sio - porque se origina num estado corporal fundamental mais do que 
em estados emocionais .. . O sentimento da própria vida ... Um sentimen
to-base corresponde ao estado corporal prevalecente entre as emo<;óes65

. 

Quando se nos pergunta: "Como vai voce? Como se sente?", responde
mos com um genérico "vou bem!" A que corresponde exatamente dizer que 
"vamos" ou "nos sentirnos" muito bem? Trata-se de um sentir geral reflexo 
sobre a corporalidade como totalidade, já que "the background state of the 
bod¡ is monitored continuously"66. Por exemplo, denomina-se anosogno
sia6 quando alguém está "desprovido da possibilidade de sentir estados 
corporais atuais, especialmente no que se refere ao sentimento fundamen
tal"68. Um estado geral de satisfac;áo ("sentirnento fundamental [back
ground íeeling])" deve entáo distinguir-se da emoc;áo de alegria ou gozo e 
da sensac;ao de prazer. Tudo isto está relacionado com o firn conjunto da 
corporalidade em seus diversos níveis, com referencia a permanencia, 
reproduc;áo ou desenvolvimento da vida do sujeito humano. Se a isto 
acrescentássemos as "avaliac;óes" culturais (as de um egípcio diferentes 
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das de um grego, de um asteca diferentes das de um espanhol ou europeu 
moderno, etc.), teríamos um novo "sentir avaliativo geral reflexo" (a cons
ciencia moral ou ética)69

, que "monitora" (subsume) toda a existencia náo 
só no nível visceral da corporalidade, mas no nível cultural-histórico da 
própria corporalidade num estado autoconsciente e lingüístico como ator 
social dos valores culturais (incorporado cerebralmente nas áreas mais 
desenvolvidas e recentes dos lóbulos corticais lingüísticos, perfeitamente 
articulados como sistema límbico e a base do cérebro, produzindo urna 
unidade complexa das diversas ordens avaliativo-afetivas70

) . Nosso neuró
logo conclui: 

Náo considero as em0<;óes e os sentimentos como as qualidades intan
gíveis e vaporosas que muitos asseguram que sáo. Seu objeto é concreto 
e podem relacionar-se com sistemas específicos do corpo e do cérebro, 
nao menos que a visao ou a linguagem . A base do cérebro e o córtex 
cerebral operam conjuntamente para construir emo<;óes e sentimentos, 

. . - 71 ass1m como a visao . 

[70) Pode-se agora considerar novamente a proposta de Kant. Falando 
do "fundamento determinante (Bestimmungsgrund)" do arbítrio, nega que 
possa ser afetivo ou empírico. Por outro lado, Kant reduz toda a afetividade 
ao "prazer (Lust)", pelo que conclui: 

Um princípio que só se funda na condi<;áo subjetiva (leia-se: afetiva) 
da receptividade de um prazer (Empfanglichkeit einer Lust) ou dor ... 
pode servir sem dúvida de máxima para o sujeito que a possui, mas 
nao de lei para ela mesma (porque carece de necessidade objetiva que 
d h 'd . _)72 eva ser recon ec1 a a pnon . 

Quer dizer, o sistema avaliativo-afetivo cerebral (nível a do esquema 
1.2) náo teria nenhuma "necessidade objetiva" para Kant. Mas tem, ao 
contrário, na descric;áo atual neurobiológica do sistema de categorizac;áo 
prático-teórico (nível c). De um ponto de vista cerebral, ambos os sistemas 
tem a mesma necessidade objetiva: respondem, em primeiro lugar, as 
exigencias da vida humana (necessidade objetiva primeira); em segundo 
lugar, articulam-se como nível lingüístico-cultural e histórico; e, em terceiro 
lugar, como veremos, respondem as exigencias superiores e culturais uni
versais de urna ética crítica (integrada as func;óes do sistema lírnbico ou 
base do cérebro, junto ao lóbulo frontal do córtex). O dualismo e o forma
lismo kantiano (como o cartesiano e de tantos outros sistemas éticos 
modernos puramente formais) causaram muito dano a ética. A negac;áo do 
"corpo" em favor de urna "alma" descorporalizada (desde os gregos até as 
éticas modernas) nos fala de urna tradic;áo bem determinada (a outra, 
seguindo a via mítica da ressurreic;áo da carne como Osíris egípcio, ou 
com a tradic;áo semita ou muc;ulmana, desemboca nas ciencias neuroce
rebrais que nos permitem recuperar a unidade da corporalidade, dentro 
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das quais as fun~óes superiores do cérebro exigem que descartemos 
definitivamente a simplifica~áo sumamente ambígua em ética de um.a 
"alma" substancial independente7

\ 

[71] A Ética da Liberta~áo necessita de urna compreensáo unitária do 
ser humano. John Searle 4 indica que é necessário evadir-se de falsas 
alternativas, pois nem o monismo ingenuamente materialista nem o dua
lismo sáo aceitáveis. A afirma~áo unitária da corporalidade, negada pelo 
dualismo, também pode ser negada pelo materialismo behaviorista ou 
fisicalista. A solu~áo deve ser distinta das tradicionais, urna vez que o 
cérebro se situa num estrato sui generis da realidade. Maurice Merleau
Ponty escrevia: 

Seria melhor neste caso dizer que o funcionamento corporal foi sub
sumido num nível superior da vida e que o carpo se transformou em 
carpo humano 75

. 

As fun~óes mais complexas do cérebro humano (as emo~óes secundá
rias, a felicidade, a categoriza~áo conceitual, a competencia lingüística e 
a autoconsciencia, que permitem a autonornia, a liberdade e a responsa
bilidade do sujeito ético-cultural e histórico) subsumem as meras fun~óes 
físico-vitais dos cérebros menos desenvolvidos dos animais pré-humanos. 

Da mesma maneira, Xavier Zubiri, numa descri~áo da "inteligencia-que
sente" ou do "sentido-inteligente", em explícita referencia ao funcionamento 
cerebral e para evitar dualismos, quando trata dos "sentirnentos", escreve: 

O homem tem sentimentos, sentindo-se ele na realidade. Por isso o animal 
tem certamente afeir:;óes, modificrn;oes de seu tono vital, mas nenhum 
animal tem sentimentos ... Isso náo quer dizer que no homem haja, por um 
lado, apetites sensíveis e, por outro, apetite racional, mas simplesmente náo 
há mais que um estado sentimental, que é a tonica da realidade76

. 

Por sua vez, Heidegger, que pode ser acusado de muitas coisas, náo 
caiu no dualismo, embora náo tenha analisado suficientemente o "ante
rior" e "posterior" do mundo (como o mostrará Lévinas). O "ser-no-mun
do" do "ser aí" (Dasein) - o sujeito humano ontológico - abre-se a este 
mundo como "com-preensáo (Verstehen)"77

, ato que náo pode ser confun
dido nem coma razáo pura de Kant, nem coma razáo dialética de Hegel. 
É um "modo" de captar a totalidade das experiencias existenciais da 
vida humana em seu conjunto: "meu mundo", "nosso mundo". A partir 
da totalidade das "experiencias" do cérebro como capacidade cognitiva, 
pode-se categorizar o que se apresenta a considera~áo atual (o que 
Heidegger denominava "interpreta~áo [Auslegung]) " . N áo queremos for~ar 
semelhan~as, mas simplesmente indicar que o dualismo foi evitado pelo 
filósofo de Freiburg78

• 
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[72] Para concluir queremos retomar algumas reflexóes de Maturana. 
De fato, para este neurólogo, o nível último do desenvolvimento pode ser 
denominado ético. É a relac;áo dada no meio lingüístico entre organismos 
em comunidade que alcanc;aram, pela consciencia reflexiva, expresso re
conhecimento da autonomía e liberdade <liante do Outro (experimentado 
como outro sujeito trans-sistemico), como outro sujeito ético: 

Por isso, tuda que dissemos aquí, este saber que sabemos, implica numa 
ética que é inescapável e que nao podemos eludir ... A aceita~áo do 
Outro ... na convivencia, é o fundamento biológico do fenómeno social... 
Qualquer coisa que destrua ou limite a aceita~áo do Outro .. . , desde a 
competencia [do mercado] até a posse da verdade [dogmaticamente], 
passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o fato de se dar o 
fenómeno social, e portante humano, porque destrói o processo biológico 
que o gera79

. 

Teríamos passado de urna mera natureza biológica ou social pré-lin
güística a ética: será que se trata de mais um caso da "falácia naturalista"? 
George E. Moore critica o evolucionismo, por exemplo o de Spencer80

, 

porque este pretendería "passar" a partir de dentro do processo evolutivo 
ao ético como tal, o que significa que da evoluc;áo biológica "segue-se o 
corolário de que a conduta adquire caráter ético"81

. Nós, ao contrário, com 
a neurobiología atual, afirmamos que, de fato, a evoluc;áo produz as 
condic;óes cerebrais para que possa haver a possibilidade de fundamentar 
dialética e materialmente o fenómeno ético (que se estabelece no nível das 
func;óes "mentais superiores" do cérebro, em processos lingüísticos e 
culturais bem determinados e a partir de um principio material universal 
que para G. Moore resulta impossível descobrir, a partir de seu intuicionis-

. 1, . s2) mo roa.o og1co . 

[73] Para terminar este parágrafo, queremos "apresentar urna prática 
argumentativa", partindo dos estudos neurológicos: trata-se da chamada 
"falácia naturalista". Esta falácia, reinterpretada dentro da tradic;a:o fre
geana-russelliana, como exercício da razáo formal, abstrata e instrumen
tal, indica com razáo que nao é possível deduzir de juízos de fatos, por 
derivac;áo lógico-analítica, juízos normativos. Penso que a objec;áo agora 
perde sua evidencia, e tomar-se-ia urna falácia redutiva, caso se tentasse 
a "passagem" por fundamentac;áo material (de conteúdo) de um juízo de 
fato a um juízo normativo, num plano concreto, sob o exercício do que 
denominaremos razáo prático-material83

; neste caso já nao há dedw;áo 
analítica mas fundamentac;áo dialética por conteúdos, e exige o desenvol
vimento de outros aspectos lógicos materiais em geral mal estudados84

. 

Com efeito, sendo o sistema avaliativo-afetivo um momento constitutivo do 
funcionamento cerebral, sistema que cumpre com as exigencias da repro
duc;áo e desenvolvimento da vida do sujeito humano, este sistema realiza 
continuamente a "passagem" de juízos de constatac;áo, descritivos ou de 

106 



fato ("Isto é veneno") para juízos de "dever-ser" (Náo devo comer · oi. 
como medim;;:óes necessárias e obrigatórias para o "ser" vivente, sob pena 
de suicidar-se culpavelmente (porque aqui estamos sempre falando do 
"ser" humano). Da mesma maneira, se falo: "tenho sede", trata-se de um 
enunciado descritivo. O ser humano, como vivente, precisa beber líquidos 
potáveis para viver; se náo conseguisse beber nenhum líquido, morreria. 
O sistema avaliativo cerebral, como sistema de alarme, julga a situac;;:áo 
de "sede" como de "perigo" para a existencia da vida, e enuncia: "Eu devo 85 

beber líquidos" para sobreviver. Enquanto exigencia subsumida num 
sistema avaliativo, que é também e sempre racional, ético-cultural, o 
enunciado descritivo vital humano se torna normativo: é um dever86

• 

Em outras palavras: o sistema límbico, a base do cérebro e a área 
frontal do córtex cumprem func;;:óes cerebrais, func;;:óes reguladoras da 
sobrevivencia, da reproduc;;:áo e do desenvolvimento da vida do ser huma
no. Sua atividade consiste em determinar a própria hierarquizac;;:áo avalia
tiva e em aplicar o que "deve-ser" feito para a reproduc;;áo e desenvol
vimento do sujeito ético. Trata-se de um estrito "dever-ser" normativo 
"ético" (que náo é mais que o outro lado da descric;;:áo do "ser" ou da 
realidade do vivente humano) . O sistema límbico aplica prescric;;:óes 
universais e náo fixistas (náo puramente vegetativas ou meramente 
estimuladoras animais, mas também estritamente éticas: autoconscien
tes, lingüísticas, livres, responsáveis, culturais, históricas) que consti
tuem intrínsecamente o processo de categorizac;;:áo conceitual e a 
possibilidade de formac;;áo e ordenac;;:áo valorada (ordenada por compa
tibilidade das mediac;;:óes a partir do critério de sobrevivencia, da repro
duc;;:áo e desenvolvimento da vida humana) de um léxico (anterior ao 
próprio enunciado descritivo teórico), como momento lingüístico comu
nitário. Este" dever-ser" tem urna estrutura estritamente ética (por ser um 
sistema avaliativo cerebral humano), já que foi formado coma partici
pac;;áo simultanea das func;;:óes "mentais" superiores, que subsumiu o 
sistema avaliativo puramente "animal" (estimulador ou instintivo espe
cífico) no sistema humano em geral, e, em concreto, de valores87 ético
culturais em particular, que estáo a base das emoc;;óes, sentimentos, 
consciencia moral e volic;;óes autoconscientes, lingüísticas e responsá
veis (sem deixar de ter sempre urna implantac;;áo cerebral). A realidade 
da vida humana do sujeito ético-cerebral tem, em seus sistemas avalia
tivo-afetivos neuronais urna permanente vigilancia de exigencias, obri
gac;;óes, um "dever-ser" que incorpora internamente os motivos, e que se 
integra constitutivamente em todas as atividades dos níveis prático e 
teórico de toda conduta possível88

. Mas com isso náo queremos sugerir 
que a consciencia ética auto-responsável pudesse suprir os complexos 
mecanismos auto-organizados da vida da corporalidade humano-cere
bral, mas que deverá atuar corretivamente em momentos críticos. Quer 
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dizer, náo se deve esquecer que a vida humana incluí sempre, também, 
como urna de suas dimensóes para a sobrevivemcia, a razáo como sua 
"astúcia". 

§ 1.2. O utilitarismo 

[7 4] Seguindo com o nosso argumento, tentaremos transitar pelo discurso 
de urna ética material unilateral. Vejamos, por isso, alguns aspectos da 
tradic;:áo ética material anglo-saxá. A partir do final do século XVII, a Inglaterra 
vence militarmente a Holanda e, ernbora a Franc;:a se transforme no poder 
continental89

, Londres, Glasgow, Manchester ou Edirnburgo substituem Ams
terdá como "centro hegemónico" mercantil do sistema-mundo. O mundo 
anglo-saxáo terá a capacidade de "gerir (to manage)", respaldado pela 
Europa continental, as respectivas periferias latino-americana, asiática, afri
cana e da Europa oriental. Agora a "reduc;:áo" (simplificac;:áo que racionaliza 
os complexos aspectos da realidade e privilegia alguns excluindo outros) 
considera o sujeito náo mais como um "ego" imaterial (próprio do racionalis
mo "continental"), mas como urna corporalidade reduzida a ser urna mera 
subjetividade empírica orientada pelo cálculo meio-fim ao controle de urna 
felicidade, assegurada pelas "pulsóes reprodutivas", como efeito do consumo 
das preferencias do comprador no mercado 9°. 

A filosofía "empirista" criticará o racionalismo continental, descartan
do-o como "metafísico"91 (próprio de Descartes ou Spinoza até Leibniz ou 
Wolff), e proporá urna ética utilitarista. Esta corrente ética nos interessa 
especialmente por urna reflexáo que contém urna certa recuperac;:áo da 
corporalidade. Bentham escrevia: "The question is not, can they reason? 
nor, can they talk?, but can they suffer?"92 Hoje, na periferia mundial, a 
maioria da humanidade "sofre" em suas "membranas" (na mucosa esto
macal a fome, na pele o frío, etc.) o efeito traumático de urna estrutura náo 
intencional ético-económica injusta. Esta "passagem" do nível da sensibi
lidade para o da objetividade económica através de urna considerac;:áo 
ética, pode parecer atrevida. Trata-se, entretanto, do modo táo pertinente 
de como os utilitaristas se ocupam do tema. 

[75] De fato, poderia parecer que a ética tem algo a ver com a 
"felicidade" ou a "infelicidade", tal como já o percebeu um jovem de 
dezessete anos em Tréveris, em 1835: "A experiencia demonstra que o 
homem mais feliz (Glücklichsten) é aquele que soube fazer feliz os demais 
(die meisten glücklich)"93

. Tema que voltará a ser tratado no final do tomo 
I de O capital, quando o jovem, já adulto, em Londres ("centro" do sistema- . 
mundo), for- mula a leí da acumulac;:áo tal como é expressa na ciencia 
económica crítica, acerca da contradic;:áo fundamental nos tempos finais 
da modemidade: "A acumulac:;áo de riqueza num pólo é ao mesmo tempo 
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acumulac;ao de miséria, tormentos de trabalho, escravidáo, ignoranci 
embrutecimento e degradac;áo moral no pólo oposto"94. Por isso, a "infe ·_ 
cidade" (miséria, tormento, embrutecimento) da vítima, do oprimido, do 
excluído, será um dos temas centrais da Ética da Libertac;ao. 

As origens do utilitarismo95 podem ser rastreadas em Richard Cumber
land, Anthony Shaftesbury ou Francis Hutcheson, e mais recentemente em 
Addm Smith (na Escócia presbiteriana, mercantil e industrial96

). Toda a 
análise parte de certas abstrac;óes ou reduc;óes claras, tais como a posse 
de bens como propriedade privada (que estabiliza a sociedade em paz, e 
permite a institucionalidade do desfrutar feliz), o amor a si mesmo (self love) 
a partir de urna compreensáo individualista (que abandonou a comunida
de), a simpatía do moral sense (que sacraliza sem consciencia o statu quo) 
e, por último, a benevolencia altruísta. 

[76] O utilitarismo consiste num neo-estoicismo (e até num hedonismo 
neo-epicurista)97 que reduz o manejo da pura subjetividade individual ao 
controle dos meios dirigidos a um fim, a partir de um cálculo instrumental 
que situa a experiencia ética em referencia as paixóes como última instan
cia. Isto permitiría urna certa racionalizac;áo empírica disciplinada das 
decisóes, ac;óes e de suas conseqüencias. Este neo-estoicismo conseqüen
cialista98 é a atitude própria de um tipo ainda mais coerente que o holandes 
de urna burguesía metropolitana. Simplifica-se ao máximo a ordem ética 
para poder controlar racionalmente a estratégia militar, o business econó
mico e político, internos e coloniais. O "eu (Self)"99 objetiviza o sistema e se 
"distancia (disengagement)" dele para poder dominá-lo com maior eficá
cia. Trata-se de um exercício abstrato da razáo instrumental. O empirista 
solipsista controla universalmente seu objeto, já que considera só o sujeito 
enquanto "sente" a mediac;áo "assegurada" para um fim (a felicidade) que 
"afasta" a dor; decisáo "manejável" (manageable) que ocupará o lugar do 
ato prudencialmente justo dos clássicos100

• 

[77] John Locke fez urna "demolic;áo (demolition)" em regra do edifício 
racionalista continental. Sua simplificac;áo é ainda mais radical. A subje
tividade individual possessiva101 só tem idéias e náo há idéias inatas: tudo 
depende da experiencia, da sensac;áo, da reflexáo sobre elas. Em última 
instancia, no tema que nos ocupa, escreve em sua obra Um ensaio sobre o 
entendimento humano: "O bem e o mal... náo sáo outra coisa senáo o prazer 
ou a dor, ou aquilo que nos provoca prazer ou dor"102

• 

A corporalidade puramente subjetiva - sem parametros objetivos, ra
cionais nem comunitários - mede todos os objetos. Todavía, para toda esta 
tradic;áo filosófica - incluindo o observador transcendental que concebe a 
"harmonía" da "máo de Deus" que regula o mercado da oferta e da 
demanda de Adam Smith - a "divina providencia" continuava sendo urna 
certa referencia externa a ordem moral que conciliava eficazmente a con-
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duta individual egoísta e o bem comum, social. A autonomia do sujeito 
empírico, entretanto, ainda náo era plena. Mandeville já se havia pergun
tado sobre este problema: se os juízos morais eram expressáo do senti
mento (felicidade), como poderiam ser algo mais que a mera expressáo 
de egoísmo? Por sua vez, Hutcheson havia afirmado que "a melhor nac;:áo 
é aquela que proporciona mais felicidade ao maior número, e a pior é 
aquela que ocasiona miséria de forma semelhante"103

• 

(78] David Hume 1°4, que nega a providencia divina a fim de alcanc;:ar na 
pura subjetividade secularizada o fundamento da validada ética da ac;:áo, 
afirma ~e o juízo moral náo pode fundar-se sobre alguma argumentac;:áo da 
razáo10

, mas só a partir do sentimento106
• Partir!do desse dualismo radical e 

redutivo de ambas as partes, a subjetividade é eticamente determir!ada com 
exclusividade pelo prazer ou felicidade (fim da ac;:áo), pelas paixóes ou 
sentimentos ( como meios), sem nenhuma irltervenc;:áo da razáo, da autoridade 
política ou da religiao107

• A afetividade é o fundamento da nova moral. Hume 
tenta, por outro lado e para fechar o círculo, distirlguir entre o "é" descritivo e 
o "dever-ser" prescritivo, que permanecerá na história da ética - embora 
reirlterpretada em extrema reduc;:ao lógico-formal por um Frege ou Russell -
como a crítica a "falácia naturalista". Assim o enuncia: 

Surpreende-me que, em vez das cópulas ou proposic;óes normais é (is) e 
náo é, náo encentro nenhuma proposic;áo que náo esteja conectada com 
um deveria (ought) ou náo deveria'. Embora essa mudanc;a seja imper
ceptível, náo deixa de ser a última conseqüencia. Já que este deveria ou 
náo deveria expressa urna relac;áo ou afirmac;áo nova ... pelo que parece 
de todo inconcebível como esta nova relac;áo possa ser urna deduc;áo de 
outras, que sáo completamente diferentes dela108

. 

(79] Levando em conta a sugestao de William Paley, chegamos assim 
a Jeremy Bentham, que ir!icia explicitamente a corrente utilitarista. A tese 
é a seguinte: 

O axioma fundamental é: a maior felicidade do maior número é a medida 
do bem ou do mal 1°

9
• 

Retenhamos ainda de Bentham outra formulac;:ao do "axioma": 

A natureza colocou a humanidade sob o govemo de dois senhores sobera
nos, a dar e o prazer. Semente a eles cabe dizer-nos o que deveríamos fazer 

d t . f 110 e e ermmar o que aremos . 

Trata-se do "princípio de utilidade ... "111
• O prazer e a dor sao a última 

instancia "de todos os nossos juízos e de todas as determinac;óes da 
vida"112

. Por isso, "subordina todo o princípio da utilidade a estes dois 
móbeis"113

. Anos depois, John Stuart Mill reformula a tese: 
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A crenc;a que aceita como fundamento da moral a utilidad e ou o princípio 
de maior felicidade afirma que as ac;óes sáo boas proporcionalmente a 

d • · f 1· ·¿ d 114 sua ten encia a promover a e 1c1 a e . 

Diante das objec;óes115
, Mili volta atrás em suas posic;óes e reduz o 

significado de sua descric;áo: 

Náo obstante, <leve-se admitir que os prazeres mentais 116 sáo em sua 
. . 117 d . , . t t ma10na e ma1or permanencia, seguranc;a, menos cus osos, e c., que 

. t d d , t . t , 11s os corpora1s ... a en en o a sua na ureza m rmseca . 

Seja como for, o que o utilitarismo se propóe é definir um "único e 
primeiro critério ou princípio universal ético" que, desde Aristóteles ou 
R ·d , · d t , 111 9 t d . . . , . 120 e1 , e m emons rave , como o os os pnme1ros pnnc1p1os : 

É algo comum a todos os primeiros princípios, as primeiras premissas de 
nosso conhecimento, assim como as de nossa conduta, o fato de náo se 
poder demonstrá-los mediante a razáo121

. 

Trata-se, entáo, de um "critério de moralidade (criteria oí morality)"122
• 

Mili mostra o tipo de prova (náo de demonstrac;áo apodítica, mas dialética, 
diria Aristóteles) que deve ser aduzida para poder fundamentar um tal 
princípio ou critério universal 123

• É neste nível que a "felicidade" é proposta 
como um fim universal: 

A felicidade é o único fim da ac;áo humana e seu impulso é a prova 
mediante a qual se julga toda conduta humana; disto se deduz necessa
riamente que ela <leve ser o critério de moralidade 124

. 

Trata-se, entretanto, de um "critério" determinado por urna felicidade 
alcanc;ada como cumprimento das preferencias de consumo, por opc;áo da 
utilidade (determinada pelo "desejo" do comprador), dentro do mercado 

·t 1· t 125 cap1 a 1s a, como veremos . 

O utilitarismo é sumamente complexo e contém pelo menos quatro 
dimensóes: a) um momento do prazer, como critério de cumprimento de 
necessidades (subjetivo, pulsional); b) ummomento dautilidade ou critério 
de eficácia da ac;áo como boa enquanto cumprimento de um meio para um 
fim (a felicidade) (determinada pela racionalidade instrumental); c) um 
momento conseqüencialista: a ac;áo é boa considerando sempre suas 
conseqüencias (como ética da responsabilidade); d) um efeito social, pela 
realizac;áo da felicidade nas maiorias. No comec;o do século apareceu a 
primeira objec;áo contra o utilitarismo, como já vimos, a partir do intuicio
nismo analítico de George Moore126

• Por sua vez, John Rawls enfrentará o 
utilitarismo por exigencias de sua própria argumentac;ao formalista e 
liberal127

• Urna exposic;áo e crítica suficiente nos levaria longe demais. 
Vamos destacar apenas alguns aspectos relevantes para nossa exposic;áo. 
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[80] Urna primeira dificuldade consiste na ambigüidade do significado 
hedonista do conceito de felicidade que, quando se exige precisáo, nem 
Bentham nem tampouco J.S. Mill podem esclarecer seu conteúdo de um 
ponto de vista qualitativo (se é corporal ou mental, egoísta ou comunitária; 
ma:is ainda quando se apresentam conflitos ou contradic_;:óes em sua 
aplicm;áo, etc.). Um segundo problema se apresenta diante da impossibi
lidade empírica de um estrito cálculo hedonista, agora quantitativamente 
(por sua durac_;:áo, intensidade, pureza, proximidade ou afastamento, efi
cácia, segundo as preferencias de um indivíduo, e até que ponto é idéntico 
ou náo aos outros, etc.). Empíricamente é impossível efetuar este cálculo 
com para:metros objetivos precisos. Um terceiro problema se apresenta 
diante da passagem da ordem individual a ordem coletiva. Será que o que 
é bom (felicidade) para um também o é para todos? O que é causa de 
felicidade coletiva também o é para cada um? Poderia haver urna socie
dad e sumamente desenvolvida (feliz?) em regime escravista, sob urna 
ditadura militar, ou sob o regime estalinista de socialismos reais, onde se 
pretendería haver alcanc_;:ado um alto estado de bem-estar, sem respeito a 
livre participac_;:áo dos afetados e sem reconhecer-lhes a cada um a digni
dade como seres humanos? 

Urna última dificuldade: a felicidade, que é o fim visado pelo cálculo 
da razáo instrumental, é alcanc_;:ada pelo consumo ou satisfac_;:áo das 
preferencias do comprador do mercado, grac_;:as a distribuic_;:áo capitalista 
- sempre pressuposta nos utilitaristas - dos bens. Existe entáo um círculo 
abstrato e perverso: o capital é condic_;:áo a priori absoluta do cumprimento 
do fim ético (a felicidade). Náo se analisa suficientemente o horizonte a 
partir do qual o critério de felicidade cobra sentido. Para o utilitarismo, a 
felicidade (ou o prazer) náo tem relac_;:áo com um critério universal objetivo 
e material de produc_;:áo, reproduc_;:áo e desenvolvimento da vida de cada 
sujeito humano. As mediac_;:óes objetivas possuídas para o uso (urna casa) 
ou o consumo (um pedac;;o de páo) sáo condic_;:óes de possibilidade do 
cumprimento das preferencias subjetivas (felicidade). Mas a existencia 
destas mediac_;:óes, enquanto sáo "mercadorias", tem urna lógica que o 
utilitarismo ignora. Isto fica claro no fato de que a ética utilitarista 
sempre canta com urna economía distribucionista, onde o "valor"128 do 
produto (mercadoria) é exclusivamente constituído pelo "desejo" ou 
pelas "preferencias"129 do comprador (potencial consumidor, se é solven
te), esquecendo-se sempre que o "produto" já foi produzido por um 
"produtor" (o operário) cuja "felicidade" (ou "in-felicidade", que interessa 
particularmente a Ética da Libertac;;áo como alienac_;:áo empírica e como 
origem da consciencia ético-crítica) significa cumprimento de "necessida
des" (relativamente ao "valor de uso" do produto), náo só "preferencias" 
que nunca puderam ser descobertas pelo utilitarismo 130

. Isto é, o utilitaris
mo se move num círculo abstrato da razáo instrumental, onde o fim é a 
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felicidade e onde os meios para alcanc_;:á-la sáo calculados formalmen e, 
mas sempre dentro do mercado capitalista como horizonte. Náo se deseo-• 
bre ainda um princípio material da ética, mas a mera felicidade subjetiva 
(embora material) do consumidor. 

[81] Deve-se reconhecer que o utilitarismo, com urna intenc_;:áo progres
sista, estende o critério da "dor" ou da "infelicidade" as conseqüencias 
injustas produzidas pelas instituic_;:óes economicas - também a periferia do 
sistema-mundo moderno e com alguma referencia a classe operária em 
geral. Dor ou infelicidade (quando sáo efeito de urna injusta distribuic_;:áo) 
seriam indicadores para descobrir nos "fatos" exigencias éticas131

• 

Devemos levar em conta que o critério material subjetivo do utilitarismo 
também pode ser pensado como um "modelo de impossibilidade"132

, que 
se formularia como um imperativo, mais ou menos da seguinte maneira: 
"Promove as instituic_;:óes economicas necessárias para que a felicidade seja 
o efeito na totalidade 133 da populac_;:áo de um país". Isto seria urna utopia-a 
utopia utilitarista ampliada-que, ao tentar urna efetiva factibilidade empírica, 
cairia no que denominaremos "ilusáo utópica". De fato, é impossível (impos
sibilidade náo lógica mas empírica) que a totalidade da populac_;:áo seja real 
e completamente feliz distributivamente dentro do atual sistema economico. 
No capitalismo se acumula riqueza objetiva (conseguindo os proprietários do 
capital felicidade subjetiva) em máos de goucos, e aumenta a "pobreza" da 
maioria (isto é, a "dor" e a "infelicidade") 34

• 

O critério "a maior felicidade para o maior número (the greatest happi
ness oí the greatest number)", pensado a partir do horizonte da economia 
política capitalista, refere-se exclusivamente, como já sugerimos, ao mo
mento da "distribuic_;:áo" economica a partir do mercado135 (já que náo 
podiam descobrir a importancia da "produc_;:áo" ou do su jeito produtor como 
o "infeliz", dado o horizonte capitalista do qual partiam). Neste caso as 
maiorias (que sáo os "infelizes", os operários assalariados, os pobres) 
deveriam receber igual quantidade e qualidade de bens (3ue produzem 
"felicidade") que os dominadores, que sáo os "felizes"13 

• Mas isto é 
impossível na sociedade capitalista. O utilitarismo náo descobre a contra
dic_;:áo de sua utopia porque náo conhece a essencia do capital. Mas, pelo 
menos, é sensível ao indicar a relac_;:áo entre ética e economia. 

[82) Com efeito, um ano crucial para observar a passagem da "ética" 
a "economia", que é a dimensáo ética objetivo-institucional em sua deter
minac_;:áo propriamente material137 (que nos interessa de modo especial), é 
o ano de 1764, quando Adam Smith, o moralista escoces, visita a Franc_;:a e 
descobre a nascente ciencia economica francesa. Sabemos que a ciencia 
economica nasceu a partir do horizonte da ética (como desenvolvimento 
do "tratado de justic_;:a" da Ética a Nicómaco, de Aristóteles, ou dos livros 
escolásticos De jure et justitia). O filósofo de Edimburgo, em sua obra sobre 
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A teoria dos sentimentos morais, de 1759, havia escrito, sempre inspirado 
nos princípios éticos anglo-saxóes e neo-estóicos, partindo da compaixáo 
subjetivista pelador dos outros, a "simpatía (sympathy)", em sua reflexáo 
sobre a "benevolencia": 

Esta benevolencia universal, por mais nobre e generosa que seja, nao 
pode ser a fonte de urna felicidade sólida para nenhum ser humano que 
nao esteja plenamente convencido de que todos os habitantes do univer
so, tanto os piares como os mais admiráveis, estao sob o cuidado e 
prote~ao imediatos dessa grande benevol€mcia e do Ser Onisciente que 
dirige todo o movimento da natureza; e que está determinado, por sua 
própria perfei~ao inalterável, ~ara dar-lhe, em todo momento, o maior 
quinháo de felicidade possível 38

. 

Assim se expressava o ético. O economista de 1776 escrevia: 

Náo é a benevolencia do a~ougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que nos 
fomece o alimento, mas a considera~ao de seu próprio interesse. Nao 
invocamos seus sentimentos humanitários, mas seu egoísmo; nao fala
mos de nossas necessidades, mas de suas vantagens 9

. 

De fato, trata-se de superar a contradic;áo enunciada por Mandeville: 
o egoísmo de cada um - grac;as ao mercado como lugar de reconciliac;áo 
- promove vantagens comuns. Esse egoísmo se exercia no "estado de 
natureza", quando todo produto pertencia ao produtor; mas a partir do 
"estado segundo de natureza" (o do capitalismo ingles elevado a modelo 
natural intemporal) comec;a a aparecer a desigualdade entre os agentes 
da produc;áo de bens (há ricos que compram o trabalho dos pobres), que 
sáo os que produzem o "prazer" e a "felicidade" nos consumidores, também 
de maneira desigual140. Smith náo adverte que o egoísmo é a formulac;áo 
como modelo ideal exigido pela competic;áo no mercado, daí que, na 
realidade, a única coisa que fez foi projetar como modelo o próprio 
capitalismo vigente, como se fosse "natural". 

Nesse exato momento, como se pode ver, passa-se do nível dos princí
pios em geral da ética para o das instituic;óes economicas e políticas em 
concreto, pois, se "a moral em geral- diz-nos Bentham - é a arte de dirigir 
as ac;óes dos homens de modo que produzam a maior soma possível de 
felicidade" 141 , por isso mesmo a "felicidade deve ser o objeto do legisla
dor"142. Quando se le com mais atenc;áo a crítica dos principios do ascetis
mo e da simpatía, e as respostas as objec;óes 1_ue sáo feítas a Bentham 
(sobre as diferentes espécies de prazeres e dores 43, estas últimas conside
radas como sanc;óes, as circunstancias que determinam a sensibilidade 
dos atores, etc.), chega-se a conclusáo de que a "idéia de felicidade" dos 
utilitaristas é um "critério material-subjetivo" para determinar a "bondade 
(goodness)" ética náo só das ac;óes, mas também das instituic;óes, espe
cialmente as económicas. Isto é, o utilitarismo pretende chegar a possibi-
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lidade real ou "factível"144 de aplicar diretamente as institui9óes concretas 
o critério da "felicidade" para determinar sua "bondade" em geral (porque 
gera felicidade). 

[83] Cabe observar que este princípio utilitarista era, de um certo ponto 
de vista, progressista145

, e talvez isto tenha transformado Bentham num 
autor cuja doutrina foi urna referencia freqüente na boca dos emancipado
res latino-americanos, no come90 do século XIX - o próprio Bentham 
pensou em passar seus últimos dias no México, para poder levar a cabo 
seus princípios de legisla9áo. Sua amizade com Bemardino Rivadavia, do 
Rio da Prata, com Francisco de Paula Santander, da Grá-Colombia, e o fato 
de que José del Valle na Guatemala usara seus princípios para a legisla9áo 
de 1825146

, náo é de estranhar quando sabemos que Bentham achava que 
"as colonias só beneficiavam os ruling few ( a mino ria dirigente) em prejuízo 
da maioria subjugada, os subject many, tanto na península como no 
ultramar"147

• Só a democracia social, com urna legisla9áo económica 
adequada, podia permitir a satisfa9áo dos interesses (a "felicidade") da 
maioria. O próprio J.S. Mill também tinha consciencia destas questóes 148

• 

Aquí é fácil perceber por que o utilitarismo, em máos dos emancipadores 
da periferia, pode transformar-se numa teoria da emancipa9áo neocolo
nial 149. Isto é, foi apenas urna "emancipa9áo" da Espanha ou de Portugal 
para cair numa nova dependencia neocolonial em rela9áo a Inglaterra de 
Bentham (e posteriormente aos Estados Unidos dos intuicionistas, emoti
vistas, analíticos, comunitaristas, etc.). O utilitarismo indica a importan
cia de um aspecto do critério material subjetivo: a felicidade (momento 
que as morais formais atuais negam sem nuan9as); mas náo chegou a 
definir um critério (que será para nós a "vida humana" concreta) capaz 
de subsumir os outros aspectos materiais (tais como os valores, a lógica 
das pulsóes, etc.) e que possa fundar-se ou desenvolver-se como um 
princípio ético universal. 

§ 1.3. O comunitarismo 

[84] Desde 1945, os Estados Unidos passam a ser a potencia hegemó
nico-central do mundo capitalista. Desde 1989, em face do desmoronamen
to da Uniáo Soviética, ocupa agora urna domina9áo militar mundial sem 
equivalente. A tradi9áo da filosofia analítica ou o emotivismo ético cam
peavam hegemonicamente. Diante dela, diante do liberalismo da filosofia 
política, ou diante do racionalismo universalista (em particular da segunda 
Escola de Frankfurt), e sempre como crítica a modemidade, inicia-se nos 
Estados Unidos e no Canadá um retomo a reconstru9áo histórica da 
"tradi9áo cultural" (neste caso europeu norte-americana), isto é, a partir da 
"eticidade" concreta (inspirando-se em conceitos como o ethos de Aristóte
les ou a Sittlichkeit hegeliana). 
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Para entender o movimento "comunitarista" é necessário situá-lo como 
urna rem;áo no interior da tradic;áo da filosofía anglo-saxá norte-america
na150. Náo é compreensível na América Latina ou em outros horizontes 
culturais, onde, por outro lado, urna escola aristotélica tradicional náo 
deixou de ter presenc;a. O mesmo poder-se-ia dizer do pensamento árabe, 
onde Aristóteles continua presente na releitura dos grandes filósofos do 
passado muc;ulmano, desde Al-Kindi até Ibn Rushd ou Ibn Arabi. 

O reclamo dos comunitaristas se apóia - e é um aspecto recuperável 
para urna Ética da Libertaqáo em face do generalizado desconhecimento da 
dignidade das eticidades periféricas nas filosofías do "centro" - na necessi
dade de levar em considerac;áo outro momento material ou de" conteúdo" que 
é considerado pelos utilitaristas: a história das tradiqóes culturais, para assim 
poder compreender por que os formalistas (quer analíticos, emotivistas, li
berais ou racionalistas neokantianos) "viciaram" de conteúdo ético sua 
análise formal e caíram numa crise irreversível de "sentido" ético concreto, 
urna vez que passaram "muito cedo" a um nível abstrato sem analisar as 
condic;óes de seu ponto de partida. Ao recuperar a história da eticidade, 
alguns comunitaristas náo deixam por isso de cair em certos extremos opostos: 
o de afirmar a incomensurabilidade de cada "mundo da vida"; o de ignorar 
um princípio material universal, ou o de náo estar atentos ao momento 
material ao qual os utilitaristas haviam feíto referencia151 . Os comunitaristas 
propóem duas teses fundamentais. A primeira é esta: 

Náo pode haver nenhum debate racional entre as tradi~óes, em qualquer 
nível fundamental, mas antes no interior delas 152

. 

E a segunda: 

Dado que cada tradi~áo desenvolve seu ~róprio ponto de vista nos termos 
de seus pressupostos idiossincráticos1 3

, e dado que náo é possível 
nenhuma corre~áo fundamental a este esquema conceitual a partir de 
um ponto de vista externo, parece que cada tradi~áo deve desenvolver 
seu próprio esquema de maneira que náo resulte factível inclusive a 
tradu~áo de urna tradi~áo a outra154. 

[85] Veremos como urna Ética da Libertac;áo pode aceitar que todo 
debate, conflito ou luta, parte de urna determinada tradic;áo - e náo pode 
ser de outra maneira; o próprio Kant ou Habermas também tem que partir 
de sua própria tradiqáo (mesmo que seja pós-convencional). Náo obstante, 
náo pode partilhar a conclusáo a que chegam os comunitaristas, porque 
pode haver, a partir do princípio material universal da reproduc;áo e do 
desenvolvimento da vida de cada sujeito humano em comunidade, e dadas 
as condiqóes formais adequadas, um diálogo entre tradic;óes, que podem 
ser corrigidas a partir de interpelac;óes "externas" (é todo o tema da 
exterioridade critica) e "internas" (a partir do indicado princípio material). 
Chega-se a estas conclusóes depois de passar de um momento necessário 
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(o partir da história redutivamente particularista de urna tradir;áo) sem 
compreender que isto nao é suficiente para situar ou excluir o diálogo 
intercultural e critico. 

Além disso, mesmo sem interessar-lhe primeiramente o nível económico 
da reprodur;áo da vida do sujeito humano (embora indicando a importan
cia desta sobrevivencia na dimensáo dos símbolos e valores lingüístico
culturais), o comunitarismo se estabelece aceitando de fato e entrando de 
cheio no horizonte político-económico do capitalismo tardio, de seu ethos 
histórico cultural. E o f ará reinterpretando o ainda vigente de Aristóteles 
(Maclntyre), a partir da posir;áo da "eticidade" hegeliana (Taylor), ou 
recorrendo a princípios materiais de diversas "esferas" institucionais para 
esclarecer os problemas de justir;a (Walzer). Os comunitaristas ocupam 
entáo um lugar próprio no panorama contemporaneo norte-americano das 
éticas de conteúdo, que a filosofia latino-americana, a africana ou a 
asiática podem estudar com simpatia - dada a necessidade de indicar a 
legítima hegemonia do ethos eurocentrico com pretensáo de universalida
de155 - mas que, ao mesmo tempo, devem ser superadas a partir de um 
princípio material universal156, e a partir de um diálogo intercultural náo 
eurocentricamente redefinido. 

a. Alasdair Maclntyre 

(86] Nosso filósofo já expóe sua posir;áo em sua História da ética157. 
Protesta, com razáo, porque: 

A ética freqüentemente é escrita como se a história do tema só tivesse 
urna importancia secundária e incidental. Esta atitude parece resultar 
da crenc;a de que os conceitos morais podem ser examinados e com
preendidos independentemente de sua história ... Os conceitos morais 
estao encarnados nas (e sao parcialmente constitutivos das) formas 
de vida social158. 

Toda a sua critica as morais formais anglo-saxás (e posteriormente as 
alemás) funda-se entáo no seguinte argumento: 

A sociedade européia tradicional [Locke, Hume, Moore, Stevenson .. .] 
herdou dos gregos159 e do cristianismo um vocabulário moral. [. .. Poste
riormente pela] ruptura das formas tradicionais da vida social provocada 
pelo surgimento do individualismo ... e do capitalismo, fez com que a 
realidade da vida social divergisse tanto das normas implicadas no 
vocabulário tradicional que todos os vínculos entre o dever e a felicidade 
se dissolvessem gradualmente 160

• 

Enfim, Maclntyre insiste em que as morais analítico-emotivistas "só 
poderiam ter exito se os conceitos morais fossem intemporais e a-históri-

,,1s 1 . 1 . cos , e por 1sso conc m: 
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Urna das virtudes da história da filosofia moral é mostrar-nos que isto é 
verdade e que os próprios conceitos morais tem urna história. Compreen
der isto é libertar-se de toda falsa pretensáo absolutista 162

. 

[87] Em Alter Virtue. A Study in Moral Theory continua com o mesmo 
tema e faz novamente urna crítica frontal contra a perda de sentido (como 
a descreve Max Weber) da modernidade. Para isso náo faz nenhuma 
destruic_;:áo em sentido heideggeriano, nem urna reconstruc_;:áo habermasia
na, mas urna verdadeira demolic_;:áo das éticas do presente a partir do 
passado. Em primeiro lugar, mostra as falácias do emotivismo (principalmen
te de Stevenson) 163

, e de sua origem ( o intuicionismo de Moore) 16 
• Em segundo 

lugar, interroga-se pelas causas do fracasso do projeto do Iluminismo (Enligh
tenment) 165, que o leva a estudar o momento de sua fratura original: 

Urna tese central deste livro é que a ruptura deste projeto proporcionou 
os antecedentes históricos contra as premissas pelos quais nossa própria 
cultura possa ser compreensível. Para justificar esta tese é necessário 
fazer um estudo detalhado da história do projeto e sua ruptura 166

• 

Todo o projeto ilustrado (inclusive principalmente Kant) flutuava sobre 
urna compreensáo da existencia teleológica e teológica que dava sentido 
a partir de baiJco (sem ser percebida) 167 ao projeto da moral formal; isto é , 
ainda bebia de um ethos que lhe permitia pensar redutivamente sem perder 
o sentido da existencia ética cotidiana. O utilitarismo 168 já náo conta com 
esse pressuposto e mostra sua definitiva inconsistencia na posic_;:áo de 
Gewirth169

• Tudo acabará por reduzir-se a um "controle de eficácia (mana
gerial effectiveness)"170

; tendo comec_;:ado por urna concepc_;:áo estreita de 
"experiencia" 171

, culmina numa falta de "capacidade interpretativa" das 
ciencias sociais172

• A ética atual teria perdido seu sentido: 

U m momento-chave de minha tese consistiu em que a expressáo e prática 
da moral moderna só pode ser entendida como urna série de tradi<;óes 
fragmentadas do passado173

. 

Chegando a esse ponto, Madntyre náo acha que, como Nietzsche (ou 
Weber), teria que submergir no niilismo, mas antes comec_;:ar urna recons
truc_;:áo. Para isso propóe um programa de lon10 alcance que deveria ser 
iniciado como estudo do próprio Aristóteles17

, com sua noc_;:áo de héxis, 
caráter, virtude (conteúdo material subjetivo da ética), a partir da "eu zén 
(good life forman)", o telos, a eudaimonia175

• Mostra como o retorno aos 
estóicos, que observamos na tradic_;:áo anglo-saxá, significa que "as virtu
des náo devem agora ser praticadas em honra de algum bem diferente ou 
maior que a prática da virtude por si mesma. [. .. Trata-seda] virtude estóica 
do domínio de si que nos permite controlar nossas paiJcóes quando nos 

f t d · a • d •rt d ul76 a as am as exigencias a vi u e . 
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Concluí indicando que a visáo fragmentada da vida da modemidade 
- segundo a interpretm:;:áo weberiana - é necessário opor-lhe urna expe
riencia unificada da existencia na tradic_;áo 177

. Mas, qual tradic_;áo? Será a 
tradic_;áo da justic_;a liberal (a la Rawls ou Nozick)?178 Aquí novamente 
estamos diante da necessidade de saber sobre o conteúdo daquilo de que 
estamos falando. 

[88] Isto explica o título de sua segunda obra: Whose Justice? Which 
Rationality?179

, cujo oponente é agora, como anunciado, o liberalismo 
norte-americano. Como no caso de Taylor180, a visáo eurocentrica de 
Mac-Intyre percorre o caminho de quatro sucessivas tradic_;óes: a de Homero 
a Aristóteles, a dos árabes e judeus a té Tomás de Aquino, a da tradic_;áo 
calvinista aristotélica escocesa até Hume, e por último o liberalismo norte
americano181. Se na obra anterior se havia confrontado especialmente com 
o emotivismo ou a filosofía analítica (hegemónica nos anos 70), agora é a 
vez de confrontar-se como liberalismo (em especial pela ressonancia que 
teve a Teoría da justic;a de Rawls nos anos 80). Sua argumentac_;áo comec;a 
com urna indicac_;áo válida: 

Os paralelismos entre esta compreensáo da relac;áo dos seres humanos 
no ambito político e social e a instituic;áo do mercado, instituic;áo 
dominante na economia liberal, sáo claros182. 

O que interessa ao liberal náo é o conteúdo da "vida boa (good lile)" 
do cidadáo. Interessa-lhe um marco formal com "eqüidade (íairness)" que 
permita a cada um exercer suas preferencias. A pergunta é: "What are my 
wants? And how are they ordered?"183. Macintyre, com razáo, mostra que 
se trata, de fato, de uma tradic_;áo histórica que conta com cidadáos que 
tem iguais preferencias dentro de um horizonte bem determinado: 

O liberalismo, como todas as demais tradic;óes morais, intelectuais e 
sociais de qualquer complexidade, tem sua própria problemática 
interna, seu próprio jogo de perguntas que se compromete a resolver 

. d , . 1a4 por me10 e suas proprias normas . 

Aquí, como já vimos acima, nosso filósofo tira a conclusáo de que existe 
entretanto urna "logical incompatibility and incommensurability"185 entre 
as tradic_;óes. Isto é : 

Toda tradic;áo, em cada etapa de seu desenvolvimento, é capaz de propor
cionar justificac;áo racional as suas teses centrais em seus próprios termos, 
usando conceitos e normas mediante os quais se define a si mesma, mas 
náo existe um jogo de normas independentes de justificac;áo racional ao 
qual apelar para decidir os conflitos entre diferentes tradic;6es186. 

Esta conclusáo, que pode ser interpretada como sendo de um relativista 187, 
náo pode satisfazer-nos, já que mostra apenas um aspecto da questáo. 
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b. Charles Taylor 

[89] O projeto do filósofo canadense188 é semelhante ao de Macintyre, 
embora havendo estudado profundamente Hegel189 dependerá de certa 
maneira dele em seu projeto. Mais adiante exporemos algumas das críticas 
de Hegel a Kant que é, por antecipac;áo, a crítica da ética material (numa 
de suas vertentes) a moral formal. 

Taylor expóe urna ética material 190, num "estilo" axiológico universalis
ta191. A intenc;áo histórica de The Sources of the Self é mostrar a origem, o 
conteúdo e a crise de identidade do "eu (Self)" moderno. Masé impossível 
esta autocompreensáo a partir de urna mera moral abstrata. Para isso deve 
ser feíta, em primeiro lugar, urna certa descric;áo da vida ética em geral, já 
que esta só pode ser reconstruída a partir de um horizonte orientado por 
"intuic;óes (intuitions)" para o "bem", para "hiperbens (hypergoods)" que 
supóem urna "ontología moral (moral ontology)" baseada, em última 
instancia, no "respeito pela vida (respect far life)"192

• Há "avaliac;óes fortes 
(strong evaluations)" que estáo a base do "respeito pelos outros (respect far 
others)" e do "sentido da própria dignidade". Taylor faz assim urna certa 
análise abstrata da estrutura ética - a Ética da Libertac;áo trará, por sua 
vez, e além de Taylor, fortes argumentos para defender a universalidade 
da ética material, mas tentará integrar também a moral formal como 
procedimento de aplicac;áo do princípio material universal 193. 

Taylor argumenta que tudo que foi indicado náo foi levado em conta 
pela modernidade, por ter caído no "desencanto (disenchantment)", como 
"dissipac;áo de nosso sentido do cosmos (dissipation of our sens of the 
cosmos)". Daí que, em concreto, haja urna "busca" (quest, no dizer de 
Macintyre) de "rearticulac;áo (articulation)" da existencia a "vida ordinária 
(ordinary life)". A redescoberta da "identidade do eu (identity of Self)" 
moderno suporia o reconhecimento e afirmac;áo das "fontes morais (moral 
sources)" históricas da modernidade, implícitas mas ainda operantes: o 
deísmo do Deus cristáo, a auto-responsabilidade da pessoa como sujeito, 
e a crenc;a romantica na bondade da natureza. Mas como se desconhecem 
ou se esqueceram essas "fontes", a modernidade está em crise. Para poder 
despertar urna "motivac;áo" ética operante, seria necessário um impulso 
estético. N áo é o argumento racional que pode mover a realizac;áo de urna 
vida boa, mas a narrativa estética, expressa na tradic;áo de um pathos tal 
como o de Schiller, Nietzsche ou Benjamín. Em conclusáo: 

120 

A inten~áo deste trabalho foi de recuperm;áo, urna tentativa por descobrir 
bens enterrados através da rearticulm;áo - e, portanto, de voltar a dar 
for~a a essas fontes, de restituir o ar aos pulm6es um tanto exaustos do 
espírito ... Há um grande elemento de esperan~a. É a esperan~a que veio 
implícita no deísmo judeu-cristáo ... , e em sua promessa central de urna 

f. _ d. . d h 194 a irmm;ao 1vina o umano . 



(90) Em The Ethics of Authenticity, o tema é aprofundado, chegando-se 
a novos resultados. Os tres "mal-estares (malaises)" da modemidade (o 
individualismo, a primazia da razáo instrumental ou do capitalismo tecno
lógico e o despotismo do sistema195

) provocam urna "perda do sentido da 
vida (loss of meaning)", um "eclipse dos fins (eclipse of ends)" e urna "falta 
de liberdade (loss of freedom)" na sociedade burocratizado. Mas no meio 
de tanta" desarticula<;;áo" abre-se um "ideal de autenticidade". A originária 
"fonte da autenticidade (source of Authenticity)", nascida de um "raciona
lismo des-comprometido (disengaged)" de um "eu (Self)" que deve pensar 
reflexivamente a partir de si mesmo, filho do período romóntico, como um 
"atomismo (atomism) da comunidade"196

, é a "interioridade (inwardness)" 
de urna autodeterminada e autónoma vontade que tenta "ser verdadeira 
para si mesma (to being true to myself)"197

• Esta autenticidade é "dialógi-
"1 98 rt· d " t 1 t ( . ·¡· t th )"199 d f. ca , a pa ir os ou ros re evan es s1grn 1can o ers , on e se a 1rma 

tanto a "identidade" como a "diferen<;;a" diante deles. Esta "diferen<;;a" 
surge de um "horizonte" comum. "Nossa identidade requer o reconhecimen
to dos outros (our identity requires recognition by others)"200

• E por isso 
"negar o reconhecimento pode ser urna forma de opressáo"20 1

• Isso permite 
a Taylor fazer urna bela descri<;;áo da aµtenticidade como o direito a 
cria<;;áo, a descoberta, a originalidade, a oposi<;;áo as normas vigentes na 
sociedade202

• Como conclusáo: 

Urna sociedade fragmentada é aquela na qual é cada vez mais difícil 
aos seus membros identificar-se com sua sociedade política como comu
nidade. Esta falta de identificm;ao pode refletir urna perspectiva atomís
tica, conforme a qual o cidada:o chega a ver a sociedade de forma 
meramente instrumental 203

• 

O tema do "universal reconhecimento da diferen<;;a (universal re :::,gni
tion of difference) "204 é agora o objeto do trabalho intitulado: "The poli tics 
of recognition"205

, onde vemos esbo<;;ar-se urna problemática política mais 
concreta. Taylor amplia o horizonte da modernidade206

• Além disso trata-se 
de "um contínuo diálogo e Juta com os outros relevantes (a continuing 
dialogue and struggle with significant others)"207

• E agora o filósofo do 
"centro" - mas de urna regiáo "periférica" como Quebec-exclama: 

Há outras culturas!. .. que articularam seu sentido do bem, do santo, do 
admirável... Seria urna suprema arrogancia descartar sua possibilidade 
a priori. Esta conclusao exige de nós nao um peremptório e inautentico 
outorgar-lhes igual valor (ao da nossa cultura), mas estar abertos a um 
estudo comparativo das culturas. Isto exige ademais admitir que estamos 
bem longe de ter um horizonte último comum que nos permita descobrir 
o valor das diferentes culturas2º8

. 

De fato, náo há "um horizonte último comum" cultural, mas há um 
princípio material universal interno a cada urna e a todas as culturas, e isto 
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Taylor nao ve. Nao é um "horizonte"; é um modo de realidade: a própria 
vida humana. 

Partindo dessas preocupac;óes que tanto nos interessam, Taylor critica 
a filosofia de Habermas, por sua pretensao de construir um formalismo 
universalista vazio, que de fato se apóia num horizonte histórico-concreto 
(material) de orientac;ao a bens, numa "vida boa" europeu-modema, com 
conteúdos substantivos: 

Poderia parecer que é motivado por ideais morais fortes, tais como a 
liberdade, o altruísmo e o universalismo. Sao essas as aspirm;óes morais 
centrais da cultura moderna; sao os hiper be ns que lhe sao distintivos ... 
Eles [os formalistas do tipo de Habermas] sao incapazes de esclarecer 
as fontes mais profundas de seus próprios pensamentos209

. 

De alguma maneira, é a "repetic;ao (Wiederholung)" da crítica de Hegel 
e Heidegger contra Kant: o su jeito já está sempre existindo numa "eticida
de" (a Sittlichkeit de Hegel) ou num "mundo" (Heidegger). Taylor só em 
parte tem razao, pois nao descobre um princípio material universal. Em 
todo caso, nao devemos esquecer que estas análises históricas sao neces
sárias mas náo suficientes, como veremos. 

c. Michael Walzer 

[91] Por sua vez, o filósofo judeu, em sua obra central2 rn, adota clara
mente a posic;ao das éticas materiais, mas agora mostrando o momento 
histórico sócio-institucional: 

O melhor tratamento da justic;a distributiva é um ocupar-se de suas partes: 
os bens sociais e as esferas de distribuic;ao ... Urna determinada sociedade 
é justa se sua vida substantiva for vivida de certa maneira - isto é, de uma 
maneira fiel aos acordos compartilhados por seus membros 211

. 

Como no caso dos utilitaristas, economistas marginalistas e tantos 
outros movimentos éticos norte-americanos, trata-se de urna ética da justic;a 
"distributiva", dando por suposta a ''produc;áo capitalista"212

• Isto se faz ver 
também porque o "ocupar-se de suas partes (an account of its parts)" 
impede que se possa ter urna posic;ao crítica diante da "totalidade" do 
sistema distributivo como tal213

• Walzer desenvolve urna crítica ética pro
gressista a partir do horizonte do sistema económico e político norte-ame
ricano aceito como ,Ponto de partida e nao colocado em questao como 
"totalidade" - urna Etica da Libertac;ao nao poderá partir desse horizonte 
"dominador", para falar como o faz o próprio Walzer -, já que suas 
aplicac;óes concretas em cada esfera nao teriam muito sentido numa 
sociedade periférica do capitalismo globalizado (no nível do mercado 
distributivo de bens) e excludente (a nível da produc;ao, do emprego e do 
consumo das grandes maiorias empobrecidas). 
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[92] Se "o objetivo do igualitarismo político é urna sociedade livre de 
dominac;::áo (free from domination)" - que como idéia reguladora pode ser 
compartilhada pela Ética da Libertac;::áo - "meu propósito neste livro é 
descrever urna sociedade onde nenhum bem social sirva ou possa servir 
como meio de dominac;::áo"214

• A partir deste horizonte pode criticar ainda 
os utilitaristas, porque "os planejadores" da distribuic;::áo dos bens que 
geram a felicidade teriam um poder" dominante"215

• Como superar este tipo 
de dominac;::óes? Um texto de Pascal serve de ponto de partida: ''A tirania 
consiste em desejar a dominac;::áo, universal e fora de sua ordem (La 
tyrannie consiste au désir de domination, universel et hors de son ordre)"216

. 

Desta maneira Walzer determinará algumas "ordens" ou "esferas" de 
distribuic;::áo, de ac;::óes e instituic;::óes em cujo horizonte se exercem tipos 
analógicos de justic;::a217

, com relac;::áo a específicos "bens sociais"21 
• A 

"igualdade complexa" consiste em que náo se devem impar a outras 
esferas os bens dominantes (como "monopólio" ou como "domínio (domi
nance)" de urna delas219

• Walzer discute em onze capítulos diversos temas. 
Nos capítulos II (''A pertenc;::a"), V ("O cargo") e XI ("O reconhecimento") 
aborda problemas de inclusáo, hierarquizac;::áo ou exclusáo-creio que a Ética 
da Libertac;::áo, comas categorias de alteridade, exterioridade ou exclusáo, 
chega a horizontes mais críticos, embora receba aqui sugestóes importantes 
que levaremos em canta. No capítulo VIII (''A educac;::áo") mostra as condic;::óes 
éticas concretas e pedagógicas de poder integrar-se as diversas esferas -
longe das intuic;::óes critico-libertadoras de um Paulo Freire. Nos capítulos III 
("Seguranc;::a e bem-estar") e VII ("O tempo livre") analisa aspectos de apro
priac;::áo subjetivos dos bens - embora sem enfrentar a realidade da miséria 
e da pobreza. Nos capítulos IV ("Dinheiro e mercadoria") e VI ("Trabalho 
duro"), sumamente críticos em muitos aspectos do capitalismo, parece no 
entanto náo superar este horizonte220

. Por último, expóe tres esferas propria
mente ditas: a familia (capítulo IX: "Parentesco e amor"), as igrejas (X: ''A 
grac;::a divina"), o Estado (XII: "O poder político"). Como se pode observar, 
a descric;::áo de Walzer náo tenta qualquer sistematicidade e se mantém no 
nível de sugestóes de urna ética material: 

Somos criaturas (todos nós) que criam cultura: fazemos e povoamos 
mundos cheios de sentido. Urna vez que nao há maneira de classificar e 
ordenar esses mundos no que diz respeito as suas noc;óes dos bens 
sociais, fazemos justic:a as mullieres e aos homens reais respeitando suas 

. - rt· 1 2'21 cnac;oes pa 1cu ares . 

[93] Desta maneira se havia afirmado um pluralismo na "igualdade 
complexa": 

Urna concepc;ao mais ampla da justic;a exige nao que os cidadaos 
mandem e sejam por sua vez mandados, mas que mandem numa esfera 
e sejam mandados em outras - onde mandar nao significa exercer poder 
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mas desfrutar de uma porqáo maior que outros indivíduos, seja qual for 
o bem distribuído222

• 

Isso parecerla admitir que a justic;a deve aceitar "esferas" onde alguns 
podem "desfrutar de urna porc;áo maior ( de bens) do que outros indivíduos"; 
quer dizer, a dominac;áo é inevitável, mas é apenas setorial e náo geral, 
compensando-se mutuamente, porque o dominado numa "esfera" pode ser 
dominador em outra. Nao seria contradizer a intenc;áo inicial de alcanc;ar 
urna ordem "sem dorninac;áo", para concluir que a dominac;áo é inevitável, 
e por isso é preciso distribuí-la em diversas ordens plurais para que se 
oponha reciprocamente? É bem diferente afirmar (como o faz a Ética da 
Libertac;áo) que de fato há sempre algum tipo de dominac;áo-que deveria 
ser superada no momento em que for descoberta, como veremos a partir 
do capítulo 4 - do que afirmar que, como a dominac;áo é inevitável, deve-se 
"manejá-la" o melhor possível - é esta a opiniáo de Walzer, isto é, a 
dominac;áo deveria ser compensada com outras dominac;óes compartilha
das e igualizadoras no conjunto de todas as esferas. 

Como pudemos observar, os comunitaristas estudam a questáo ética 
defendendo a importancia de aspectos materiais: a história, o bem concreto 
a partir de urna determinada cultura, as diversas esferas de justic;a, dentro 
das quais o bem ético deve ser situado autenticamente por seu conteúdo 
(materialmente). Tudo isso é necessário, mas por ser necessário náo é 
materialmente suficiente223

, nem é excludente do formal. Em sua defesa 
expressamos que náo é descartável, porque, como dissemos, é um momen
to material constitutivo da eticidade do bem em geral, do conteúdo de um 
bem, de um ato, de urna instituic;áo, etc. 

§ 1.4. Algumas éticas de conteúdo ou materiais 

[94] Antes de refletir sobre o princípio material universal da ética, 
veremos ainda, só indicativamente, algumas éticas materiais224

• 

Aristóteles propóe urna teoria da eudaimonia grega (que náo é simples
mente a felicidade utilitarista ou a teleológica em sentido weberiano) que 
deve ser considerada como típica da ética ontológica material: 

A eudaimonia está entre as coisas dignas de honra e perfeitas (teleion). 
Se é assim, é porque é também um princípio (arkhé), pois, em virtude 
dela, fazemos [o que fazemos], e o princípio (arkhén) e a causa (aítion) 
dos bens (agathón) é algo digno de honra e divino (theion)225

• 

A Ética a Nicómaco náo é um mero tratado de ética em sentido vulgar; 
é um capítulo da ontologia fundamental. O modo peculiar de obrar-se do 
ser humano no mundo (náo se esquec;a que "obra" é érgon, donde procede 
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enérgeia, que é a atualidade do obrar-se do ser humano) se dá pela praxis, 
mas para ser "cumprida" (perfeita) deve adequar-se a virtude: 

O bem humano (to anthrópinon agathón) é a atualidade alcarn;ada 
segundo o modo habitual de viver autenticamente no mundo (psykhes 

, . k t ' t ' )22s energe1a a are en . 

A eudaimonia ou o "bem humano" nao se produz (tecnicamente), nem 
se representa (teoricamente), nem se elege (por deliberm;ao). É o a priori 
ontológico como "dever-ser"; é o próprio horizonte constitutivo da com
preensáo do ser, a partir do qual (princípio prático) se abrem as possibili
dades e se escolhe alguma. A última referencia é a "vida", a "vida boa" 
por excelencia do ser humano: 

Reina acordo quase unanime, pois tanto a maioria como os espíritos 
cultos ... supoem que o viver bem (eu zen) e o obrar bem sao a mesma 

. f 1· ( d . , )227 c01sa que ser e 1z eu mmonem . 

Entretanto, deve-se aceitar que Aristóteles nao pode superar o condi
cionamento histórico e, sobretudo, falta-lhe urna consciencia crítica quanto 
ao seu helenocentrismo. Seria necessário repetir aqui tuda que foi dito no 
§ 0.3 (sobre as "eticidades" indo-européias), já que Aristóteles, a partir de 
um ethos escravista, analisa em última análise a eudaimonia como con
templac_;áo divina no "ócio (skholé)": 

Se a eudaimonia é a atividade conforme a virtude, é razoável pensar que 
há de se -lo conforme a virtude mais elevada .. . Em todo caso, a atividade 
(enérgeia) desta parte ajustada a virtude que lhes é própria será a 
perfeita (teleia) eudaimonia. E já dissemos antes que esta atividade é a 
contemplativa (theoretiké) 228

. 

Esta suprema "vida boa" só podia ser vivida na polis grega, porque os 
bárbaros, os asiáticos ou os escravos nao eram humanos em sentido estrito. 
É urna ética material ontológica (com elementos formais, como veremos 
mais adiante), mas ainda regional, particular. Define urna vida boa com 
pretensáo de universalidade, mas cai num particularismo convencional 
que deverá ser superado. 

[95] Da mesma maneira, para Tomás de Aquino, cuja ética material é 
comunitária, o ser humano alcanc;a sua "plena realizac;áo (beatitudo)" no 
bemcomum: 

Nao se <leve deixar de considerar que o bem comum (bonum commune), 
segundo a adequada compreensao, é p referível ao mero bem próprio, já 
que qualquer parte se ordena por instinto ao bem do todo (bonum 
totius). É um sinal, por exe mplo, que a mao se exponha para deter o 
golpe, conservando assim a vida do corm;ao e da cabec;a; da mesma 
maneira cada hornero <leve ser considerado como parte ... e tende como 
último bem ao bem do todo ... em que consiste toda beatitudo229

• 
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Quem deseja algo, deseja-o em razáo do bem comum (bonum commune), 
porque é seu ~róprio bem, já que é o bem de todo o universo (bonum 
totius universi) 30

. , 

Para os filósofos medievais a beatitudo (a eudaimonia aristotélica) 
consistía objetivamente em bens (em última análise no próprio Deus como 
pessoa, como a quilo de que se participa no Reino de Deus). É a riqueza; 
formal ou subjetivamente em sua posse ou uso (distributivamente obtidos): 
o gozo. Todos os filósofos muc_;:ulmanos ·ou cristáos praticaram urna ética 
material - com elementos formais monológicos, pré-críticos. Seja como for, 
o universalismo medieval da cristandade germano-latina (como antes a do 
mundo romano-bizantino ou o muc_;:ulmano correspondente) náo passa de 
um particularismo da Europa, secundária e periférica (como vimos no§ 
0.4), que, náo obstante, pretendía urna universalidade efetiva. Isso é 
específico das éticas materiais ingenuas, náo críticas, regionalistas, que 
ainda caem na falácia particularista. 

[96] Por sua vez, Hegel é o primeiro filósofo moderno que se propóe 
conscientemente subsumir a moral formal (kantiana) numa eticidade (Sit
tlichkeit) de conteúdos, em última análise, mundial (que entretanto termína 
negando-se num idealismo absoluto, que de certa maneira é urna auto
consciencia que se pensa a si mesma sem conteúdo real, segundo a crítica 
de Schelling). Esse autor deveria ser tratado depois de Kant, mas por 
motivos sistemicos analisaremos agora sua posi~áo ética. Com efeito, a 
primeira crítica de Hegel a Kant é urna crítica ética2 1

. Hegel havia estudado 
urna teología fria e escolástica em Tubinga, e, por isso, sofreu o impacto de 
urna rebeliáo pedagógica do jovem Schiller, que em 1795 publica A 
educac_;:áo estética do ser humano. De Kant havia lido A religiáo exclusiva
mente dentro dos limites da razáo e a Crítica da razáo prática. Hegel 
inspira-se em Schiller para entender a "razáo (Vernunft)" como a faculdade 
vital de síntese; ao passo que o "entendimento (Verstand)" fixa seu objeto, 
o separa, o mata. Em O destino do cristianismo escreve: 

Neste Reino do Céu mostra ele [Jesus] a eles [seus discípulos] náo a 
supressáo das leis, mas que eles devem cumpri-las, grac;as a outra 
justificac;áo, na qual se realize mais perfeitamente a justic;a, e náo só 
como mera fidelidade do dever [kantiano] 232

. 

Para esse Hegel, ainda teólogo, Kant é o Antigo Testamento da lei formal 
(a "moralidade (Moralitat)"); Jesus é o Novo Testamento, a "subsunc;:áo (Auf
hebung)" do unilateral no pléroma (a futura "eticidade [Sittlichkeit]"). Náo há 

· só lei formal universal, mas também inclinac;:áo, amor, "síntese (Synthese)": 
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O princípio mais compreensivo pode ser chamado urna tendencia a fazer 
o que as leis ordenam, unidade de inclinac;áo (Neigung) e lei, grac;as a 
qual esta perde sua forma de lei; este acorde com a inclinac;áo é o 



pléroma da lei .... Assim também esta tendencia, urna virtude (Tugend), é 
síntese na qual a lei perde sua universalidade (em virtude da qual Kant 
sempre a nomeou como objetiva), o sujeito sua particularidade, e ambos 
sua contradic;áo (Entgegensetzung) 233

• 

Neste texto de 1797 já ternos o Hegel definitivo (e nele, de alguma 
maneira, as intui<;óes de Taylor ou Madntyre). A lei objetiva que obriga a 
partir de lora é subsumida pela síntese do su jeito-objeto ( como comunidade 

t ) ,, d tu ,,z34 O ,, ou povo concre o, e agora como segun a na reza . que na mora-
lidade" obriga, na "eticidade (Sittlichkeit)" se opera por amor, por tendem
cia, por ethos: "o acordo (Übereinstimmung) é a vida, e enquanto rela<;áo 
d d .f t "235 I t ' " R . d D ' ºd d os 1 eren es: amor . s o e, o emo e eus ... e urna comun1 a e 
vivente2361237, e náo um individuo separado, exigido por urna lei objetiva que 
mata. Caberia destacar muitos aspectos, especialmente a critica hegeliana 
da impossibilidade da universaliza<;áo efetiva da máxima sem contradi
<;óes23 e a impossibilidade empírica da "aplica<;áo"239 ade3uada dos 
princípios, mas o que dissemos é suficiente para sugerir o tema2 0

• Em todo 
caso, sabemos que o Hegel maduro da "eticidade (Sittlichkeit)" se fará 
presente, depois, na Fenomenologia do Espírito (em sua Parte VI), especial- · 
mente na Filosofia do Direito (nos§§ 142 e seguintes), na Enciclopédia (nos 
§§ 513 e seguintes), e em todas as suas Li<;óes (de filosofía da história 
mundial, de filosofía da religiáo, de estética, de história da filosofía), nas 
quais aborda diferentes aspectos materiais da história mundial (onde 
considera geneticamente os "conteúdos" culturais). Hegel propóe um con
ceito de ethos cultural-histórico ao qual todas as éticas materiais atuais 
náo podem deixar de referir-se241 . A diferen<;a dos filósofos pré-modemos, 
Hegel tem clara consciencia da história mundial, mas a interpreta eurocen
tricamente (a pretensa universalidade náo é mais que a imposi<;áo domi
nadora da particularidade européia; trata-se de urna péssima solu<;áo do 
universalismo material emética). Por isso, no final, o "Espírito do Mundo 
(Weltgeist)" representa a universalidade concreta, tomando cada vez só um 
povo ou Estado (para abandoná-lo quando houver cumprido sua fun<;áo 
instrumental) como o "portador (Trager)" da realiza<;áo desse Espírito 
"deste mundo"242. É urna ética material da domina<;áo eurocentrica: 

O povo que recebe tal elemento como principio natural tem por missáo 
traze-lo no processo de autoconsciencia do Espirito do Mundo. Esse 
pavo é o dominador (herrschende) da história mundial só em sua 
época. Contra seu direito absoluto, senda o portador do grau atual do 
desenvolvimento do Espírito do Mundo, os outros povos náo tem direito 
algum (rechtJos)243

. 

Seja como for, é a Hegel que <levemos a tentativa de recuperar a história 
das eticidades como o lugar onde se vive de fato a vida prática. É um 
horizonte necessário, mas náo suficiente. 
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[97] A axiologia, por sua vez, lernbra-nos outro aspecto de urna ética 
material, também necessário. De fato, a escola de Baden se inspira na 
Crítica da razéi-o prática, de Kant, desenvolvendo a vertente dos valo
res244. Alguns de seus representantes foram Windelband, Rickert e Lask. 
O próprio Franz Brentano245 ocupou-se de ética, donde seu discípulo 
Edmund Husserl elaborará toda urna ética axiológica246. Por sua vez, um 
Dietrich von Hildebrand247, e principalmente Max Scheler248, exporiam 
tratados completos de ética axiológica segundo o método fenomenoló
gico. Nicolai Hartmann, seguindo urna linha ontológica própria, escre
verá também urna ética axiológica monumental249. Francisco Romero e 
Roberto Hartman250 serao representantes conhecidos da axiologia na 
América Latina. 

Kant escreveu que os meios tem um "valor condicionado (einen beding
ten Wert)" a pessoa, que é o único "valor absoluto (absolute Wert)"2 1

• 

Heidegger, comentando Nietzsche, afirma gue "o valor é condic;ao de 
aumento de vida (Steigerung des Lebens)"25 . A mediac;ao tem valor en
quanto possibilidade atual para a vida253; isto é, os valores sao as condi
c;óes do domínio que a vida tem sobre o devir254. É evidente que nao há 
valores255 sem intersubjetividade cultural, e por isso mesmo constituem 
parte essencial do "conteúdo" da "eticidade" histórico-concreta256. 

Max Scheler confrontou-se com Kant tentando fundamentar urna ética 
material dos valores, que nao partia do factum formal da lei que obriga, 
mas de urna "intenc;ao emotivo-intuitiva (Fühlen )" que capta valores. Per
gunta-se: Nao há por acaso intuic;óes éticas materiais (materiale ethische 
I t ·t· )"?257 d n w 10nen . , ao que respon e : 

Designamos como a priori aquelas unidades ideais significativas (Idea
len Bedeutungseinheiten [ == valores] e proposi<;óes que, prescindindo de 
todo tipo de posi<;cí:o dos sujeitos que as pensam e de sua real configu
ra<;cí:o natural... chegam a ser dadas por si mesmas (Selbstgegebe
nheit) 258 e mediante o conteúdo de urna intui<;cí:o imediata ... Urna intui<;cí:o 
de tal índole é intui<;cí:o de essencia ou também intui<;cí:o fenomenológica 

. . . f 1, . 259 ou experiencia enomeno og1ca . 

[98] Para Scheler, "a identificac;ao do a priori e do formal é um erro 
básico da doutrina kantiana"260. Scheler introduz urna cunha entre o 
mundus intelligibilis e o mundus sensibilis (o dualismo kantiano, sem 
superó-lo), e é a "intenc;ao sentimental (intentionale Fühlen)". No final nao 
poderá "situar" este horizonte dentro da realidade, tendendo a um certo 
platonismo dos valores. Sem estender-nos sobre o particular, podemos hoje 
afirmar que neuro-biologicamente os valores tem urna implantac;ao cere
bral clara nos centros avaliativos (como já mostramos repetidamente), e, 
por isso mesmo, na intersubjetividade histórico-cultural dos povos. Hojea 
Ética da Libertac;ao pode subsumir a axiologia como urna estrutura mate-
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rial (a priori em relac;áo ao indivíduo que se educa ontogeneticamente na 
intersubjetividade filogenética de povos históricos concretos), onde se 
hierarquizam as mediac;óes do critério e princípio ético material da repro
duc;áo e desenvolvimento da vida de cada sujeito em comunidade (vida 
biológico-cultural e ética). Os valores náo fundam em último grau as ac;oes 
ou instituic;oes; tem "valor" as mediac;óes (normas, instituic;óes, etc.) que 
possibilitam den- tro de plexos práticos (inclusive a comunicac;áo discursi
va) a reproduc;áo e o desenvolvimento da vida do sujeito humano (que é o 
fundamento material universal dos valores ético-culturais). 

Da mesma maneira, a hermeneutica dos símbolos ou mitos éticos, tais 
como a efetuada por Paul Ricoeur emA simbólica do mal26 1

, é outro caminho 
material da ética, enquanto descobre a estrutura concreta, histórica e 
narrativa da eticidade intersubjetiva das culturas - por exemplo, grega ou 
semita. De alguma maneira, seguindo Freud, Jung propóe também a 
hermeneutica dos símbolos e mitos históricos dos povos como um incons
ciente coletivo - um outro aspecto da ética material. 

A própria analítica existenciária de Martin Heidegger constitui o que 
poderíamos chamar "ética ontológico-material"; seu "conteúdo" último é a 
"com-preensáo do ser (Seinsverstandnis)"262

• O "ser-no-mundo" a partir do 
"pro-jeto (Entwurft)" como "poder-ser" ("dever-ser")263 indica exatamente a 
facticidade concreta do ser humano sempre já submerso na eticidade histó
rica de um povo. A indicada "compreensáo do ser" é prática; é a de um 
horizonte que se desdobra dialeticamente, implantado a partir do passado, 
que abre (a "abertura") a partir do futuro as possibilidades presentes264

. 

[99] Para concluir, leíamos ainda algumas propostas de Xavier Zubiri265 

que - como López Aranguren266 
- defende radicalmente urna ética material 

ou da realidade em sentido forte. Como nenhum outro filósofo que tenhamos 
estudado até agora, Zubiri parte de urna clara doutrina neurobiológica: 

O homem tem cerebralmente urna abertura intelectiva ao estímulo como 
realidade ... O cerebral e o intelectivo náo constituem senáo urna única e 
mesma atividade267

. 

O filósofo madrilenho parte da matéria elementar e remonta a matéria 
corporal e biológica, até chegar a "matéria viva org6:nica"268

• A partir da 
organicidade cerebral, o vivente pode: a) meramente sentir por estímulo, 
ou b) no próprio estímulo, ao atualizar pela intelecc;áo a coisa, um prius 
remete a sua realidade (o "próprio" da coisa, ratificada como anterior a 
intelecc;áo). Em Zubiri <leve-se distinguir entre o mero sentir por estímulo 
(que chamarei de categorizac;áo estimuladora-perceptiva) e o sentir-inteli-

t ( ' t 1• A ' • t 269) gen e ou ame 1gencia-sens1en e : 

O que primeiramente apreendemos sáo justamente estímulos ... O que 
esquenta náo consiste em estar-esquentando [o estímulo como estímulo], 
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mas em ser-quente ... Nao está apreendido estimulicamente, mas está 
apreendido realmente. É estímulo, mas permanece em minha apreensao 
como sendo quente. Este modo de permaneceré a nova formalidade: nao 
é formalidade de estímulrn;ao, mas formalidade de realidade270. 

O animal pode "sentir o calor do sol", como sinal, o que o liga instintiva e 
imediatamente com urna resposta. O ser humano também "sente o calor do 
sol", mas é capaz de atualizar neste estímulo de apreensáo "o sol-quente": 

Isto é, o calor estímulante permanece em minha apreensao como algo que 
já é quente ... Este momento do já expressa que o estimulante permanece 
na apreensao como algo que é estimulante, antes de estar estimulando 
e precisamente para poder estimular. É o que costumo chamar de 

t d . 271 momen o o pnus . 

A passagem da mera categorizm;áo estimulante a categorizm;áo con
ceitual inicia-se por esta inteleci;:áo-sensiente. A coisa real atualmente 
presente, atualizada por milhóes de grupos neuronais, é retro-referida 
(como urna rememorai;:áo, o "remembered present") como: "sol-quente", 
como ámbito a partir do qual o "sinto-o-calor-do-sol" diz urna referencia 
constitutiva: o "calor-do-sol" pertence ao sol enquanto real, "como próprio", 
e o "sentir" que sinto (o que já incluí náo só urna consciencia do sol, mas 
urna autoconsciéncia do estar sentindo-o eu mesmo) náo "dispara" ime
diatamente urna resposta (como no estímulo animal), masé "sustentado" 
sem resposta ainda: 

A inteligencia aparece, pois, em sua furn;ao apreensora de realidade, 
precisa e formalmente, pela suspenséio do puro sentir, e no momento 
desta suspensao do caráter estimulante do estímulo272. 

Esta "suspensáo" de resposta meramente estimúlica, a partir da 
apreensáo do "antes" ou do prius do real ("sol-quente")273, funda todo o 
processo das funi;:óes cerebrais superiores posteriores. O próprio ser hu
mano apreende sua própria realidade "no ato de viver, definido como 
autopossessáo da própria realidade"274. A resposta as "possibilidades" -
náo meros estímulos - é fruto de decisóes. A mera substantividade (dos 
seres vivos) se transforma em "supra-stáncia": "a realidade se lhe apresen
ta (ao ser humano) nesta formalidade que chamamos bem"275. Esse bem 
humano náo é meramente "real", é fruto de um processo de "auto-realiza
i;:áo"276. E enquanto efetuo esse processo sobre mim mesmo, "o pertencer
me é um momento formal e positivo de minha realidade. E precisamente 
por sé-lo sou pessoa"277. Zubiri afirmará por último que o "cumprimento" 
(de "cumular": beo em latim, beatitudo: cumulado) pleno da realidade 
humana é a felicidade278: 
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O homem, por ser animal de realidades, é constitutivamente animal 
moral; por ser animal moral, o homem é animal de bens, e o bem 



último e radical do homem dentro de suas linhas é justamente sua 
, . f 1· .d d 279 propna e 1c1 a e . 

Poderíamos estender-nos muito mais sobre o tema, pois os filósofos que 
se fundam no aspecto material da ética sáo numerosíssimos. O que apre
sentamos é, porém, suficiente como sugestáo de aspectos materiais da 
ética que, agora, ternos que subsumir a partir de um princípio material 
universal muito mais radical. 

§ 1.5. O critério e o princípio material universal da ética 

[100] Certamente é este o parágrafo mais complexo e difícil desta 
ética, mas isto náo quer dizer gue seja o mais relevante ou o mais 
indicativo da especificidade da Etica da Libertac;áo. Além disso, neste 
parágrafo iniciamos um processo argumentativo que será desenvolvido 

' . ' t 1 280 nos proximos cap1 u os . 

Vamos refletir aqui sobre o critério de verdade prática ou do marco de 
referencia para determinar as mediac;óes adequadas para a produc;áo, 
reproduc;áo e desenvolvimento da vida de cada sujeito humano em comu
nidade. O ser humano acede a realidade que enfrenta dia a dia a partir 
do ambito de sua própria vida. A vida humana náo é um fim nem um mero 
horizonte mundano-ontológico. A vida humana é o modo de realidade do 
sujeito ético (que náo é o de urna pedro, de um animal irracional ou da 
"alma" angélica de Descartes), que dá o conteúdo a todas as suas ac;óes, 
que determina a ordem racional e também o nível das necessidades, 
pulsóes e desejos, que constituí o marco dentro do qua! se fixam fins. Os 
"fins" (relativamente a razáo instrumental formal weberiana) sáo "coloca
dos" a partir das exigencias da vida humana. Isto é , o ser humano enquanto 
vivente constituí a realidade como objetiva (quer para a razáo prática ou 
teórica) na medida exata em que a determina como mediac;áo da vida 
humana. Se se defronta com algo, de fato, empírica e cotidianamente, é 
sempre e necessariamente como aquilo que de alguma maneira é recorta
do do "meio" que constitui nosso entorno como conducente a vida do su jeito 
ético. A vida do sujeito o delimita dentro de certos marcos férreos que náo 
podem ser ultrapassados sob pena de morrer. A vida sobrenada, em sua 
precisa vulnerabilidade, dentro de certos limites e exigindo certos conteúdos: 
se a temperatura da Terra sobe, marremos de calor; se náo podemos beber 
devido a um processo de seca - como acontece aos pavos subsaarianos -
marremos de sede; se náo podemos alimentar-nos, marremos de fome; se 
nossa comunidade é invadida por outra comunidade mais poderosa, somos 
dominados (vivemos, mas em graus de alienac;áo que váo desde urna vida 
quase animal até a própria extinc;áo, como no caso dos povos indígenas 
depois da conquista da América). A vida humana irnpóe limites, fundamenta 
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normativamente urna ordem, tem exigencias próprias. Impóe também 
conteúdos: há necessidade de alimentos, casa, seguran~a, liberdade e sobe
rania, valores e identidade cultural, plenitude espiritual (fun~óes superiores 
do ser humano em que consistem os conteúdos mais relevantes da vida 
humana). A vida humana é o modo de realidade do ser ético. 

Neste último parágrafo do capítulo I vamos expor tres questóes: a) o 
critério de verdade prática ou do conteúdo de toda ética; b) o princípio 
material e universal da ética; c) a problemática da "aplica~áo" do princípio 
ético material. 

a. O critério material universal de verdade prática 

[1 O 1] Queremos desenvolver esta questáo tomando como fio condutor, 
por ora, o discurso de Marx. Com efeito, o jovem Marx de 1844 tem "in
tui~óes" que náo sáo ainda as futuras "categorías" do Marx maduro dos 
Grundrisse281

, mas sáo "intui~óes" fortes, claras, definitivas para urna ética 
de conteúdo. De fato, Marx opóe o material282 ao meramente formal 283 em 
Hegel. Para Hegel, o único movimento que interessa é o da autoconsciencia 
como "ciencia do sujeito", que vai subsumindo urna e outra forma ou 
"objeto" da "experiencia" até chegar ao Saber Absoluto: 

Portanto, por um lado, o ente (Dasein) que Hegel subsume (aufhebt) na 
filosofía náo é a religiáo, o Estado ou a naturezareais (wirkliche), mas a 
própria religiáo já como objeto do saber, isto é, a dogmática, e assim 
também a jurisprudencia, a ciencia do Estado, a ciencia natural 284

. 

A "realidade" ~ara Hegel é "o sujeito que se conhece como autocons
ciencia absoluta" 85

. Sáo magníficas páginas que náo perderam sua 
atualidade e que mostram o conhecimento que Marx tinha de Hegel. Diante 
desta consciencia absoluta do pensar que se pensa a si mesmo, como vazio 
absoluto, como "o aborrecimento [e] a nostalgia de um conteúdo (In
halt)"286, Marx lhe opóe: 

O ser humano real (wirkliche) , corporal (leibliche), de pé no cháo ... O ser 
humano é imediatamente ser natural. Como ser natural, e como ser 
natural vivo (lebendiges), é, por um lado, dotado de forc;as naturais, de 
for<;as vitais (Lebenskra:ften) ... como impulsos (Triebe); por outro lado, 
como ser natural, com corporalidade, sensível, objetivo, é, como o animal 
e a planta, um ser vulnerável (leidendes) , condicionado e limitado; isto 
, bº t d . 1 . t f ( ) d 1 28712ss e, os o ¡e os e seus 1mpu sos ex1s em ora ausser e e . 

Perante Hegel, Marx trata de recuperar o "real", porém o real humano 
que interessa a Marx é a realidade "material" (material, com "a"), de 
"conteúdo"289

. Para isso deve recuperar um sentido antrofsológico forte 
perdido pelo dualismo moderno (desde Descartes até Kant 90

), de um ser 
humano definido em primeiro lugar a partir de sua corporalidade como um 
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ser "vivo", vulnerável, e por isso transido de "necessidades (needs)". Marx 
descreve esta questao em duas primorosas páginas: 

Fisicamente o ser humano vive (Jebt) 291 semente de produtos naturais, 
quer apare~am sob a forma de alimentos, calefa~ao, vestido, moradia, 
etc. A universalidade do ser humano aparece na práxis justamente na 
universalidade que faz da natureza seu corpo inorgé'mico, tanto por ser 
( 1) um meio de subsistencia imediata, como por ser (2) a matéria 
(Materie), o objeto e o instrumento de sua atividade vital (Lebenstéitig
keit) ... Que o homem vive (lebt) na natureza quer dizer que a natureza 
é sua corporalidade (Leib), coma qual há de manter-se em processo 
contínuo para nao morrer292 

... Aatividade vital, a própria vida produtiva, 
aparece <liante do ser humano só como meio para a satisfa~ao de urna 
necessidade ... A vida produtiva é, nao obstante, vida genérica. É a vida 

.d 2s3 quegeraav1 a . 

[ 102] Contra Hegel, para o qual o ato humano supremo é o pensar que 
gera o pensar que se pensa (formalmente), agora a vida humana real, a 
partir de sua corporalidade com necessidades, gera a própria vida humana 
com autoconsciencia; nao acontece o mesmo entre os animais: 

O animal é imediatamente uno com sua atividade vital 294
. Nao se distin

gue dela. É ela. O ser humano faz de sua própria atividade vital objeto 
de sua vontade e de sua consciencia295

. Tem atividade vital consciente. 
Nao é urna determina~ao coma qual o homem se funda imediatamente. 
A atividade vital consciente distingue imediatamente o homem da ativi
dade vital animal 2961297

. 

Marx está muito longe de um materialismo (físico) simplista (o materiell 
com "e"). Pelo contrário, ªffs1ilo de que se trata é que o ser humano reproduz 
suavida física e espiritual2 8

, cultural, em seu "conteúdo" (o material com "a"): 

O animal cría unicamente segundo a necessidade e a medida da espécie 
a que pertence, enguanto o ser humano sabe criar segundo a medida de 
qualquer espécie e sabe sempre impor ao objeto a medida que lhe é 
inerente; por isso o ser humano cría também segundo as leis da beleza299

. 

Esse critério material sobre o qual se funda a ética, a reprodw;áo e 
o desenvolvimento da vida humana, é universal, e além disso náo é 
solipsista, mas comunitário. Trata-se de urna "comunidade de vida 
(Lebensgemeinschaft )": 

O caráter social300 é pois o caráter geral de todo o movimento ... A 
atividade e o gozo também sao sociais, tanto em seu modo de existencia 
(Existenzweise) como em seu conteúdo (Inhalt) : atividade e gozo social... 
Só assim existe para o ser humano como vínculo como outro301

, como 
existencia sua para o outro (für den andren) e do outro para ele (des 
andren für ihn), como elemento vital (Lebenselement) da realidade hu
mana (menschlichen Wirklichkeit); só assim existe como fundamento 
(Grundlage) de sua própria existencia humana ... Nao só o material302 de 
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minha atividade (como a língua, grac;as a qual opera o pensador)303 me 
é dado como produto social, mas minha própria existencia é atividade 
social, porque o que eu fac;o, fac;o-o para a sociedade e com consciencia 
de ser um ente social. Minha consciencia geral é apenas a forma 
teórica304 daquela cuja forma viva é a comunidade real, o ser social, ao 
passo que hoje em dia a consciencia geral é urna abstrac;áo da vida real 
e como talé enfrentada305

. 

Ou como Moses Hess expressa em seu esquecido artigo Sobre a 
essencia do dinheiro: 

A vida é intercambio de vitalidade produtiva306
. Cada pessoa indivi

dual se comporta aqui como consciente e como indivíduo prático 
consciente no ambito do intercambio de sua vida social (gesellschaft
lichen Lebens) ... Ela se comporta como carpo social (Gesellschaftkór
per) como um membro singular ... Elas morrem quando se isolam urnas 
das outras. Sua vida real consiste somente no intercambio mútuo de 
sua vitalidade produtiva, só em mútua interac;áo, só na conexáo com 

. 1307 o carpo socia . 

A vida é o referente supremo, entretanto pode ser entregue como ho
locausto pela própria vida em comunidade: 

A pessoa oferece em sacrifício com consciencia sua vida individual pela 
vida comunitária, se houver urna contradic;áo entre ambas308 

... O amor é 
. d . ~ mms po eroso que o eg01smo . 

Poderíamos, por estes e muitos outros textos que achamos excessivo 
citar, concluir que o critério material universal com o qual Marx teria 
desenvolvido urna ética poderia ser enunciado da seffuinte maneira, de 
modo aproximativo: Aquele que atua humanamente3 0 sempre e neces
sariamente tem como conteúdo de seu ato alguma medim;áo para a 
produc;áo, reproduc;áo ou desenvolvimento auto-responsável311 da vida 
de cada sujeito humano numa comunidade de vida, como cumprimento 
material312 das necessidades de sua corporalidade cultural (a primeira 
de todas o desejo do outro su jeito humano)313

, tendo por referencia última 
toda a humanidade. 

(103) Este critério material é, ao mesmo tempo, um critério de verdade 
prática e teórica314

• Estamos num nível de enunciados ou juízos descritivos, 
juízos de fato, mas com urna consistencia própria: 
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Os juízos de fato cuja critério de verdade é a vida e a morte315 sáo ao 
mesmo tempo os juízos constituintes da realidade objetiva ... A realidade 
objetiva náo é algo independentemente da vida do homem. É a vida do 
homem, ao conseguir evitar a marte, que mantém a realidade como 
realidade objetiva. Por isso no suicídio se dissolve a realidade316

, e no 
suicidio coletivo da humanidade a realidade se dissolve definitivamen-



te ... A objetividade da realidade nao antecede a vida humana, mas é 
317 tanto seu produto como seu pressuposto . 

Deve-se, em primeiro lugar, comec;ar por distinguir certos momentos e 
diversos tipos de racionalidade, de enunciados, para poder fazer distin9oes 
que precisaremos ter presentes na exposic;áo posterior de toda esta Etica 
da Libertac;áo. 

Esquema 1.3: DIVERSOS NÍVEIS A SEREM CONSIDERADOS 

1. O real, ambito da 2. Mundo das culturas 3. Horizonte dos 
vida do sujeito ético e da interculturalidade meios-fins 

Razáo prático-material Razáo hermeneutica, Razáo instrumental, 
ou ético-originária ( o ontológica estratégica, científica 
Outro como igual) 

Enunciados ou juízos Enunciados norma- Juízos de fato 
de fato, juízos éticos tivos, valorativos 
materiais, normativos 

Verdade prática Validade, validade Eficácia dos meios-fins 
cultural, valores 

Explicm,éio do esquema: l. Ordem da realidade da vida humana do sujeito (universal). 
2. Ordem ontológico-cultural (mate rialme nte particular) . 3. Ordem das media<,óes 

(razáo instrume ntal). 

[ 104) Por ora, queremos apenas indicar a diferenc;a entre o modo de 
realidade da "vida humana" (o nível 1)318 e o horizonte ontológico-herme
neutico iue se desdobra como ambito da particularidade de urna cultura 
(nível 2) 9

. Tanto em Maclntyre como em Taylor, tomando dais exemplos 
concretos, o ambito material é exclusivamente situado no nível 2 (do 
esquema 1.3). Taylor náo mostra claramente como cada cultura (nível 2) é 
um modo de concretizar a "vida humana em geral" (ordem 1); só considera 
a ''particularidade" de cada cultura, sem descobrir o ambito universal da 
vida humana a partir do qual todas as culturas sáo concrec;oes particulares, 
conformadas por dentro pelo referido critério universal material da neces
sidade de produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana como tal (em 
toda a humanidade e sempre). Quer dizer, Taylor só descobre urna razáo 
ontológico-cultural particular (razáo hermeneutico-valorativa). De nossa 
parte, afirmamos a importancia da racionalidade material, mas como 
dimensáo da realidade da vida concreta de cada ser humano (nível 1 do 
esquema). É a partir da constituic;áo de ssu modo peculiar de realidade, 
como "vida humana", que o su jeito acede a realidade objetiva pela "razáo 
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prático-material" (e também pela "razáo ético-originária"), pressuposta no 
pensar de Marx ou Freud, e de tantos outros críticos. 

No aspecto material da ética, os enunciados descritivos tem pretensáo 
de verdade prática (com relac;ao a realidade da produc;ao e reproduc;áo da 
vida do sujeito humano enquanto humano) e teórica (com relac;ao a 
realidade em geral, como abstrac;ao ou segundo momento da verdade que, 
mediatamente, se referem em última instancia a essa vida) . Voltaremos no 
§ 2.5 a esse tema, ao abordar a pretensao de validade como tal, na moral 
formal, e ao distingui-la ali da pretensao de verdade prática, náo só de 
retidao, dos enunciados. 

[105] Max Weber acostumou-nos a urna certa classificac;ao dos atos 
sociais, em quatro níveis: 

A m;ao social, como toda ac;ao, pode ser: 1) racional, ordenada a fins .. . 
utilizando essas expectativas como condic;oes ou meios para conseguir 
fins próprios racionalmente julgados e perseguidos320

; 2) racional, orde
nada a valores ... éticos, estéticos, religiosos ... simplesmente no mérito 
desse valor; 3) afetiva, especialmente emotiva, determinada por afetos e 
estados sentimentais atuais; e 4) tradicional: determinada por um costu-

. d 32 1 mearrmga o . 

Os atos que operam meios com "ordenac;áo a fins" tema ver com "juízos 
de fato" (nível 3 do esquema 1.3), que sao formalmente um exercício da 
razao instrumental e em certos casos científica. Os "juízos de valor" para 
Weber sao meros enunciados subjetivos, fundados em valores: valores que 
sao culturalmente dados, sem possibilidade de fundamentac;ao racional. 
Em Weber a ética nao se desenvolve a partir de "juízos de fato" e nao pode 
ter consistencia racional, e por isso científica. 

A Ética da Libertm;áo justifica que se possam enunciar "juízos de fato" 
em relac;áo a vida ou morte do sujeito ético. Nao nos referimos a juízos de 
fato da razao instrumental que procedem do cálculo meio-fim, formais, mas 
sim juízos referentes a produc;ao, reproduc;ao ou desenvolvimento da vida 
humana, materiais (mas nao materialidade no sentido weberiano) e a partir 
de cujo ambito podem ser julgados criticamente os fins e valores. Quando, 
por exemplo, se enuncia descritivamente: 

1. Joao está comendo. 

Trata-se de um enunciado descritivo, um "juízo de fato" como exercício 
da "razáo prático-material". Ao chamá-lo de '1oao"322

, nome próprio de um 
sujeito humano, nós o estamos distinguindo no conjunto do real das coisas 
inanimadas e dos animais. Por tratar-se de um nome próprio, nós o estamos 
reconhecendo como um sujeito concreto, com urna identidade própria, única 
e exclusiva desse sujeito. Além disso, descobre-se sua realidade (ato da 
"razao prático-material) como realidade vivente ('Joao come para viver") e 
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realidade vivente humana (isto é, como sujeito autoconsciente, autónom • 
livre): 

2. Joáo, que é um sujeito humano vivente, auto-responsável, está 
comendo. 

[106) Como se pode ver, um certo tipo de "reconhecimento" está a 
base de cada um dos critérios ou condic;;óes de possibilidade que 
enunciaremos nesta Ética. Axel Honneth estudou a questáo do reconhe
cimento em Hegel. Pode-se considerar a complexidade do que estamos 
expando no seguinte esquema: 

Esquema 1.4: RECONHECIMENTO DO SUJEITO ÉTIC0323 

Objeto Indivíduo Pessoa Sujeito 
Conhecimento (necessidades (autonomía (particularidad e 
modo concretas) formal) individual) 

Intui<;áo (afetiva) Familia (amor) 

Conceito (cognitivo) Sociedade civil 
(direito) 

Intuic;:áo intelectual Estado 
(solidariedade) 

"J oáo" é reconhecido 324 como membro de urna família, de urna socie
dad e civil, de um Estado. O "comer" <leste sujeito (familiar, pessoal, 
cidadáo) é urna mediac;;áo para a vida em geral, mas especificamente de 
sua vida como sujeito humano. Náo é o "deglutir" animal, mas um ato 
cultural gastronómico. Este sujeito come "algo" que comprou, autoproduziu 
ou roubou. De modo que posso considerá-lo um mero ato de comer lícito 
de um comensal num restaurante, o comer de um campones, ou comer de 
alguém que adquiriu ilicitamente o alimento e, portante, com consciencia 
culpável. Tudo isto está incluído sempre e inevitavelmente no "juízo de fato" 
(sobre o ser humano como sujeito que precisa reproduzir sua vida comen
do), que náo é apenas um cálculo abstrato de meio para um fim da razáo 
instrumental, mas também urna reflexáo sobre o sujeito do ato 325

, e por isso 
um momento de urna razáo prático-material, quanto a vida (ou da razáo 
ético-originária com relac;;áo ao re-conhecimento do Outro como igual) que 
atualiza a realidade "<leste sujeito humano que está comendo" a partir de 
um horizonte mais radical. Trata-se de um "juízo de fato" náo meramente 
instrumental nem formal, mas de um "juízo" ou enunciado de realidade, 
material, e, como tal, um enunciado sobre um sujeito vivente como humano. 
Mas além disso a razáo prático-material (ou ético-originária, simultanea-
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mente) pode subsumir ou determinar se um fim, um juízo de fato da razao 
instrumental ou de valor cultural, se "refere" ou nao a possibilidade da 
produc;ao, reproduc;ao ou desenvolvimento da vida deste sujeito humano 
em comunidade. Hinkelammert escreve: 

A vida é a possibilidade de ter fins, mas nao é um fim ... Nenhuma a~ao 
calculada de racionalidade meio-fim é racional se eliminar, em sua 
conseqüencia, o sujeito que sustenta esta a~ao. Podemos chamar este 
círculo de racionalidade reprodutiva326 do su jeito. Refere-se as condi~óes 
de possibilidade da vida humana. Esta racionalidade fundamental se 
nos impóe como necessária, porque o cálculo meio-fim como tal nao 
revela o efeito de um fim realizado sobre estas condi~óes de possibilida
de da vida humana. A luz da racionalidade meio-fim, algo pode parecer 
perfeitamente racional; entretanto, a luz da racionalidade reprodutiva 
do sujeito pode ser perfeitamente irracional 327. 

E acrescenta pouco depois: 

Portanto, trata-se de um juízo de compatibilidade entre duas racionali
dades328, no qual a racionalidade reprodutiva julga sobre a racionalida
de meio-fim. Seu critério de verdad e nao pode ser senao de vida ou morte. 
O problema é saber se a realiza~ao de a~óes de orienta~ao meio-fim sao 
compatíveis com a reprodu~ao da vida dos sujeitos da vida. O que se 
constata como verdade é a compatibilidade e o que se constata como 
erro é urna contradi~ao performativa entre ambas as racionalidades329. 

Demos um passo a frente. 

b . O princípio ético-material universal 

[107] Trata-se agora de indicar - nao de expor exaustivamente - a 
"passagem" dos enunciados descritivos aos normativos. É toda a proble
mática da possível fundamentm;áo dialético-material, nao de "deduc;ao" 
formal, de "juízos normativos" a partir de "juízos de fato" sobre a vida. 
Devemos entáo novamente mostrar que a chamada "falácia naturalista", 
assinalada por Hume num famoso texto já citado330, se situa num nível 
lógico-formal, abstrato. Nossa descric;ao, ao contrário, se situará num nível 
material (da razao prático-material), o que exige novos desenvolvimentos 
lógicos. Será que é possível material e concretamente, a partir de enuncia
dos descritivos, fundamentar enunciados normativos? 

O critério material que expusemos no parágrafo anterior se refere a um 
aspecto puramente descritivo. Agora necessitamos de um principio mate
rial estritamente ético, de obrigac;ao ou dever-ser, que sirva como mediac;ao 
entre o critério descritivo e sua aplicac;ao crítica. É todo o problema da 
possibilidade de fundamentar a partir do critério material (da produc;ao, 
reproduc;ao e desenvolvimento da vida humana) urna exigencia, urna 
obrigac;ao ou um dever-ser propriamente éticos. Trata-se da "passagem" 
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do mero critério descritivo (o "ser" em sentido concreto e material, como 
vida humana) ao propriamente dito princípio ético material normativo (o 
"dever-ser"), que náo se situa logicamente no mesmo nível abstrato ou 
formal da chamada "falácia naturalista", porque, neste caso, seria urna 
deduc;;áo impossível ou indevida. De fato, a chamada falácia naturalista 
define como erróneo o deduzir de um critério formal meio-fim descritivo 
(que seria para Weber, e tantos outros, o único tipo de "juízo de fato") urna 
exigencia ouprincípio material normativo da ética (que seria um "juízo de 
valor"). Esse tipo de dedu~áo é impossível logicamente. Nós, como já 
mostramos freqüentemente acima, nos situaremos no ambito de um tipo 
particular de juízos de fato (referentes a vida humana em concreto e como 
exercício da razáo prático-material). Ternos que dar essas explicac;óes para 
deixar livre todo o desenvolvimento teórico que possa permitir reconstruir 
a ética material e crítica (que a metaética analítica, positiva, do liberalismo 
filosófico, a Ética do Discurso ou a economía formal neoliberal de E Hayek 
negaram por diversas razóes). 

[108] No empirismo de Hume, o nível do "é", o enunciado descritivo 
{"juízo de fato"), consistía em "idéias", e estava completamente desconec
tado do "dever-ser" ético, que só podia ser objeto de um sentimento 
(irracional, portante). Era o "juízo de valor" de Weber. A reinterpretac;áo 
posterior, fregeano-russelliana, situa a impossibilidade dessa deduc;áo 
num plano exclusivamente lógico-formal. Nosso argumento, por sua vez, 
transcorre em outro nível (o concreto, material). Ninguém poderia negar 
que deve ser considerado como puramente descritivo todo enunciado que 
se refira a fatos do servivente humano enquanto "vivente" e "humano", tais 
como comer ou beber como necessidade e como expressáo de arte culiná
ria, correr como deslocar-se e como esparte, vestir-se para conservar o calor 
e como moda, morar para proteger-se das intempéries e como arquitetura, 
pensar, falar, pintar, simbolizar, etc., tudo isto como vivente e humanamen
te. Por outro lado, ninguém pode pretender negar que o "ser" humano como 
su jeito, em primeiro lugar, tema sua vida, embora transcorra na maior parte 
do tempo em instancias auto-organizadamente, sob um certo controle 
autoconsciente (como func;áo superior neurocerebral). A responsabilida de 
sobre seus atos, sobre sua vida, é urna conseqüéncia náo só da conscien
cia, mas da autoconsciéncia. Em segundo lugar, o vivente humano é 
constituído originariamente por urna intersubjetividade que constitui o 
próprio ser humano como sujeito comunicativo (numa comunidade de vida 
e de comunica~áo lingüística). A corresponsabilidade é outra conseqüén
cia. E, em terceiro lugar, como outra dimensáo do que indicamos, o vivente 
humano é um sujeito que desde sua origem participa num mundo cultural 
(de símbolos, valores, mas também de normas, prescric;óes, etc.). Tudo isto 
quer dizer relac;áo necessária ao modo humano de ser vivente, isto é, de 
produzir, reproduzir e desenvolver a própria vida como um su jeito individual 
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humano. Poderia parecer entáo que todo enunciado descritivo de momen
tos constitutivos do ser vivente humano como humano inclui sempre, 
necessariamente (por ser um sujeito humano e náo outra coisa) e a partir 
de sua origem, urna auto-reflexáo responsável que "entrega" sua própria 
vida a exigencia de conservá-la- e mais se considerarmos que a motivm;:áo 
do puro instinto específico se transformou em exigencias de valores cultu
rais. Estas exigencias, obrigac;óes ou dever-ser éticos se explicitam em 
enunciados normativos, já que o ser humano perdeu certos momentos 
instintivos (bem presentes nos animais) como efeito de seu comporta
mento histórico-cultural. Com efeito, a conduta comunitária lingüística, 
com costumes regulados por valores, impediu evoluir instintivamente, 
porque o fez culturalmente. A normatividade ética vem substituir o 
comportamento da espécie animal, a história suplanta e supera muitos 
momentos genéticos. A espontaneidade livre e auto-reflexiva humana 
abre um imenso horizonte as decisóes náo estimúlicas, mas, entre a 
"seguranc;a" do instinto e a pura "arbitrariedade" de urna liberdade sem 
limites, a ética "delimita" urna conduta regulada por deveres, obrigm;;:óes, 
exigencias racionais (que tem como para:metro material a fronteira que 
divide a vida da morte). 

[ 109] A obrigatoriedade náo é identica a necessidade das leis físicas 
ou instintos animais, mas define-se socialmente a partir de um marco 
delimitado por tendencias aproximadamente constante de atos náo-inten
cionais (trataremos disso futuramente em outras obras), ou monológica ou 
intersubjetivamente por exigencias próprias do ser humano, livre e náo 
obstante socioculturalmente regulado, porque todo ato humano, como 
humano, tem como um momento constitutivo específico o exercício da 
autoconsciencia. A partir desta abre-se a possibilidade da auto-responsa
bilidade331 aut6noma; responsabilidade pela qual o ser humano "toma a 
seu cargo" (ou pode intervir "corretivamente" - infelizmente também des
trutivamente - com plena ou explícita "consciencia") as mediac;óes, possi
bilidades ou ac;óes como exigencias da realizac;áo da própria vida 
humana, comunitariamente, e, como horizonte último implícito, de toda a 
humanidade. A vida está sob sua responsabilidade. É o próprio e exclusivo 
do modo de realidade da vida humana: manter-se sob sua própria respon
sabilidade. É o único vivente auto-responsável. Por isso é a única vida que 

. se vive eticamente. A eticidade de sua vida é a auto-responsabilidade sobre 
sua permanencia em vida. Nisto consiste o constituir-se como sujeito 
(sub-jedo: o "eu" lanc;ado "de baixo ", a partir da reflexáo "sobre" si mesmo) 
humano como humano, sem por isso negar todos os momentos da auto-or
ganizac;áo vital ou auto-regulac;áo social. Esta "reflexáo" (da vida humana 
sobre sua própria vida, e o tomá-la "a seu cargo" como sujeito332) autocons
ciente, auto-referente, é, exatamente, o momento em que a vida humana é 
entregue a responsabilidade do próprio sujeito humano: ante festum, como 
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urna condic;áo absoluta a priori, porque a vida já está aí desde sempre 
(para o sujeito), para constituir-se pela auto-responsabilidade como ac;áo 
e projeto ético; in festum: porque náo podemos deixar de haver-nos com 
ela, inevitavelmente, e no reconhecer-se a si mesmo e reconhecer o outro 
su jeito como o alter ego vivente; post festum: como memória do que fizemos 
como desenvolvimento ou destruic;áo de nossa(s) vida(s) ou como pro-jeto 
futuro. Ser su-jeito significa exatamente que meu (nosso) próprio "ser", 
minha (nossa) vida, é entregue a mim mesmo (nós mesmos) a partir da 
responsabilidade solidária como um "dever-ser", e isto de maneira neces
sária e simultanea. 

De maneira que o enunciado 2, explicitado mais acima, pode funda
mentar, materialmente, como exercício da razáo prático-material, o juízo 
normativo seguinte: 

3. Joáo, que é um ser vivente autoconsciente, deve continuar 
comendo. 

Se náo comesse, morreria e, por ser auto-responsável por sua vida, esta 
decisáo de náo comer deveria ser julgada como suicida. Mas isto é 
eticamente injustificável. 

[ 11 O] Isto é, a produc;áo, reproduc;áo e desenvolvimento da vida de cada 
su jeito humano é ela mesma um fato (sobre o qual podem ser feítos "juízos 
de fato" ou "enunciados descritivos"; náo meramente da razáo analítico
formal ou instrumental), que se "impóe" a própria vontade (a ordem 
pulsional da humanidade como genero, da comunidade e a cada sujeito 
ético) por sua inevitável constituic;áo auto-reflexiva. A vida humana náo só 
se dá espontaneamente, mas nos é imposta a nós mesmos como urna 
"obrigac;áo" sua conservac;áo e desenvolvimento. Quer dizer, sobre o "há 
vida humana" pode-se "fundamentar" (racional, prático-material e reflexi
vamente) o dever-ser ético (que pode ser emitido como "enunciado norma
tivo" ou "juízos éticos de realidade"333

), com pretensáo de verdade, como 
exigencias deonticas de produzir, reproduzir e desenvolver a própria vida 
do sujeito ético. A partir do ser-vivente do sujeito humano pode-se funda
mentar a exigencia do dever-ser da própria vida, e isto porque a vida humana 
é reflexiva e auto-responsável, contando com sua vontade autónoma e soli
dária para poder sobreviver. Eis aqui a fragilidade, mas ao mesmo tempo a 
necessidade da ética, em seu nível deóntico, como normativa! Se a humani
dade perdesse esta consciencia - e parece que está perdendo, como se pode 
verificar na insensibilidade <liante do assassinato do Outro, <liante da miséria 
da maioria de seus membros no Sul do planeta Terra - poderia precipitar-se 
num suicídio coletivo 334

. O viver transforma-se assim de um critério de verdade 
prática numa exigencia ética: no dever-viver. 
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Em outras palavras, a passagem do juízo de fato material ao juízo 
normativo é feíta pela razáo prático-material que fundamenta a "obri
gac;áo" ética na "necessidade" biológico-cultural. A "obrigac;a:o" é a 
auto-ligac;á:0335 responsável que a vontade (do "isto" através do "eu") 
exerce sobre o sujeito (o "si mesmo") a partir da "necessidade" do viver. 
O "isto-eu" coage eticamente o "si mesmo" vivente, dado, para impedí-lo 
de morrer, para impelí-lo a sobreviver: ao "si mesmo" impóe-lhe o "isto" 
(a pulsá:o, a afetividade, a própria vida como motor) por intermédio do 
"eu" esta autodecisá:o, além disso, como urna "vontade de viver" (ob-li
gac;á:o) ou, do contrário, o eu se desintegraría e perdería o "sentido" da 
vida: permanecería em posic;a:o de anomia, de pé'mico <liante do vacuum, 
de suicídio. Por tudo isto, o princípio material da ética se fundamenta 
sobre o critério material universal já analisado; 

Se voltarmos ao exemplo argumentativo já enunciado, podemos repe-
tí-lo e desenvolve-lo da seguinte maneira: 

2a. Joá:o, que é um sujeito vivente humano auto-responsável, está 
comendo. 

2b. Para viver, é necessário comer. 

2c. Se Joá:o deixasse de comer, morreria; suicidar-se-ia. 

3a. Como auto-responsável por sua vida náo deve deixar-se mor
rer, ou seria um suicida. Ergo 

3b. Joá:o deve continuar comendo. 

O momento decisivo é a "passagem" do enunciado 2c ("necessidade" 
biológico-cultural) ao 3a ("obrigac;a:o" ética). É urna "passagem" dialética 
por fundamentac;a:o material (do fundamento descritivo ao fundado deem
tico) efetuada pela razá:o prático-material que pode compreender ou captar 
racionalmente a relac;á:o necessária entre a exigencia natural do comer
para-viver e a responsabilidade ética do sujeito que está abrigado ou 
"deve" comer-para-ná:o-morrer. Este "deve" se fundamenta como exigencia 
material e ética (enquanto a vida é dada como encargo ao próprio sujeito 
ético, racional e pulsional, dentro das exigencias do critério de verdade, e 
também, embora como mediac;á:o, concretamente a partir dos valores da 
cultura, etc. - e ná:o por um instinto da espécie, certamente enfraquecido 
pela civilizac;á:o, de sobrevivencia puramente animal). Aqui o "dever" ético, 
como norma auto-responsável que liga ou abriga, vem subsumir as exigen
cias ou leis ir;l.stintivo':."naturais"336 dos outros seres vivos ná:o humanos. A 
ética nao trata apenas (embora também) nem fundamentalmente (mas 
derivadamente) dos ambitos valorativos de juízos subjetivos (ou intersub
jetivos culturais) de valor. A ética cumpre a exigencia urgente da sobrevi
vencia de um ser humano autoconsciente, cultural, auto-responsável. A 
crise ecológica é o melhor exemplo: a espécie humana decidirá "corrigir" 
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ética ou auto-responsavelmente os efeitos negativos náo-intencionais do 
capitalismo tecnológico devastador ou a espécie como totalidade continua
rá seu caminho rumo ao suicídio coletivo. A consciencia ética da humani
dade transformar-se-á, a curto prazo, na última instancia de urna espécie 
em risco de extirn;:áo, já que os controles auto-organizados de sua corpo
ralidade ou passam pela corre<;áo de urna responsabilidade autoconscien
te (e crítica, do "dever ser") ou já náo teráo outros recursos, porque, como 
dissemos, o instintivo animal náo poderá evitar o suicídio coletivo. 

Por tudo isto, pro pomos a seguinte descri<;áo inicial do que chamaremos 
princípio material universal da ética, princípio da corporalidade como 
"sensibilidade" que contém a ordem pulsional, cultural-valorativa (herme
neutico-simbólica), de toda norma, ato, micro física estrutural, institui<;áo ou 
sistema de eticidade, a partir do critério da vida humana em geral: Aquele 
que atua eticamente337 deve (como obriga<;áo) produzir, reproduzir e de
senvolver auto-responsavelmente a vida concreta de cada su jeito humano, 
numa comunidad e de vida, a partir de urna "vida boa" cultural e histórica338 

(seu modo de conceber a felicidade, com urna certa referencia aos valores 
e a urna maneira fundamental de compreender o ser como dever-ser, por 
isso também com pretenséío de retidéío) que se compartilha pulsional e 
solidariamente, tendo como referencia última toda a humanidade, isto é, é 
um enunciado normativo com pretenséío de verdade prática e, em além 
d . t - d . Jºd d 339 1sso, compre ensao e universa 1 a e . 

[ 111] Este princípio material da ética incluí o ponto de partida e contém 
a "matéria" (Inhalt) de todos os momentos posteriores (formal-procedimen
tal, de factibilidade, crítico ou de liberta<;áo). Este ó:mbito constituí o 
conteúdo ético de toda práxis e de todo projeto de desenvolvimento futuro: 
náo pode ser negado, superado ou deixado de lado em nenhum caso. 
Trata-se do ó:rnbito a partir do qual se implanta a factibilidade do mundo 
cotidiano ético como tal. Náo é um mero horizonte particular ou "patológi
co" que possa ser abandonado para poder elevar-se a um horizonte a priori 
de princípios transcendentais - como no caso de Kant ou Apel. Tampouco 
consiste exclusivamente no horizonte histórico-cultural - como para os 
comunitaristas - ou incomensurável - como para os pós-modemos. Mas, 
além disso, embora seja o ponto de partida necessário que já se pressupóe 
sempre em toda ética ou moral, nao se deve esquecer que náo é um 
horizonte suficiente, já que, para a validade, factibilidade ou crítica ética, 
será necessário lan<;ar máo de outros princípios de co-determina<;áo. 

Ademais, seria necessário acrescentar sempre que tudo que expuse
mos está situado num horizonte histórico e cultural concreto. Mas isto nos 
leva a náo aceitar que a questáo de fundo seja: qual é o conteúdo concreto 
de urna "vida boa"? Ou seja, qual é a maneira de interpretar o conteúdo 
da felicidade, a avalia<;áo total da estrutura dos valores, ou, em última 



análise, a "compreensao do ser" em concreto e historicamente? A questao 
ineludível e eticamente relevante é, pelo contrário, que ninguém (nem 
sequer um membro de urna sociedade do capitalismo tardío pós-conven
cional) pode agir sem ter em vista urna maneira cultural-lingüística concre
ta (é a posic;ao de Taylor contra Habermas) de institucionalizar a obrigac;ao 
ética da produc;ao, reproduc;ao e desenvolvimento da vida humana em 
geral. Esta pretensao ou exigencia é absolutamente universal (e agora 
contrapomos nossa posic;ao as de Taylor e Habermas). Sao estes os 
pressupostos materiais a priori de todo ato humano. Mas, grac;as ao 
momento transcultural do critério e princípio ético de produc;ao, reproduc;ao 
e desenvolvimento da vida do sujeito humano (pré- ou transontológico), 
podemos agora julgar eticamente a própria cultura (seus fins e valores) a 
partir de "dentro" e segundo sua "própria" lógica e identidade340

• E neste 
sentido é um princípio universal. 

[ 112] Maís a di ante será necessário elaborar a formulac;ao detalhada 
do discurso de fundamentac;áo 341 deste princípio material da ética. Será 
necessária urna fundamentac;ao positiva e material como a que apenas 
indicamos. Mas também será necessário elaborar urna fundamentac;ao 
negativa ou ad absurdum, pela impossibilidade de seu contrário. Neste 
caso nao se argumentará contra o cético que póe em dúvida a razao em 
geral; a argumentac;ao será contra o cínico que pretende justificar urna 
ordem ética fundada na aceitac;ao da morte, do assassinato ou do suicídio 
coletivo - como quando um Friedrich Hayek justifica a eliminac;ao dos que 
sao vencidos pela "competic;ao" do mercado, único horizonte formal-racio
nal economico possível, princípio de morte que, generalizado, coloca em 
perigo a humanidade como tal. Deverá ser demonstrada a impossibilidade 
de argumentar eticamente sem contradic;ao performativa em favor de urna 
ordem em que a norma, a ac;ao, a microestrutura, a instituic;ao ou o sistema 
ético se proponham o desenvolvimento de urna ordem ética sobre a morte, 
o assassinato ou o suicídio coletivo (o "ser-para-a-morte" de Heidegger ou 
o "princípio de morte" de Freud?). Toda ac;ao do sujeito humano, inevitavel
mente e sem excec;ao, é urna maneira concreta de cumprir coma exigencia 
da produc;ao, reproduc;ao e desenvolvimento da vida humana, a partir de 
cujo fundamento podem desenvolver-se ordens éticas, que se abrem como 
alternativas concretas de desenvolvimento da vida (projetos concretos de 
"boa vida" melhores e possíveis)342

• A estratégia argumentativa de funda
mentac;ao deve seguir a direc;ao mostrada por Wittgenstein: 
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Se o suicídio fosse (eticamente) permitido, tudo seria permitido. Se algo 
nao é permitido, entao o suicídio nao é permitido. Isto lanc;a luz sobre a 
essencia da ética, porque o suicídio é, por assim dizer, o pecado elemen
tar. E quando se investiga sobre ele, é como se se investigasse o vapor 
de mercúrio para captar a essencia dos vapores. Embora talvez o suicídio 

b , _ . . b 1343 tam em nao se1a, por s1 mesmo, nem om nem mau. 



A pretensáo deste tipo de fundamentm;:áo seria a de mostrar que 
nenhuma norma ética, ato humano, microestrutura, instituic;áo justa ou 
sistema de eticidade pode contradizer o princípio enunciado. É um 
princípio universal, melhorável em sua formulac;áo, mas náo falseável -
mesmo contando coma incerteza própria da razáo finita, porque se fosse 
falseável perder-se-ia o fundamento ético do falseamento, da própria 
razáo; seria cair numo contradic;áo performativa originária e abissal. A 
partir dele, podem ser falseadas as fundamentac;óes de outros princípios 
subalternos e das normas de ac;óes concretas. É o princípio da "verdade 
prática" por excelencia. 

A partir de um princípio material da ética, tal como o definimos inicial
mente numplano abstrato, as éticas materiais estudadas neste capítulo (o 
utilitarismo, o comunitarismo, as éticas dos valores, da felicidade, etc.) se 
comportam como arnbitos de menor universalidade, como aspectos materiais 
particulares e pertinentes, necessários ( ernbora analisados de outra maneira) 
mas náo suficientes, sempre fundados no princípio material enunciado. 

c. A "aplicac;áo" do princípio material 

[113] Trata-se agora da questáo da "aplicac;áo" do princípio material a 
urna norma, ac;áo, microestrutura, instituic;áo, sistema de eticidade, etc. Em 
toda a tradiqáo (explicitamente desde Aristóteles) esta questáo era tratada 
no tema da "prudencia (frónesis)", virtude da razáo prática. 

De fato, a categorizac;áo e valorac;áo meramente "estimúlica" do animal 
"dispara" ou lanc;a a resposta de maneira necessária, instintiva, específica, 
imediatamente - com algumas excec;óes entre as espécies superiores. Há 
entáo urna resposta ou "aplicac;áo" sem mediac;áo: o instinto de reproduc;áo 
da vida animal "aplica" de maneira necessária (a partir da dimensáo 
imediata perceptivo-avaliativa própria da espécie) ao estímulo o critério 
neurocerebral da vida. Náo há nenhuma distancia entre a categorizac;áo 
estimuladora e a resposta - pelo menos até as espécies superiores, como 
dissemos. Existe entáo urna imediata ou instintiva aplicac;áo material do 
princípio biológico. 

No ser humano, como repetimos freqüentes vezes, abre-se um espac;o 
entre: a) a categorizac;áo conceitual, a valorizac;áo consciente, o processo 
lingüístico autoconsciente e responsável, e b) a resposta possível. É o 
"espac;o" da autoconsciencia, liberdade, responsabilidade e autonomia, 
que "dá tempo" ao processo da aplicac;áo do princípio material da ética 
para a fundamentac;áo racional eletiva da norma a ser executada na ac;áo. 
Trata-se, exatamente, da necessidade de outro princípio que ce-determina o 
princípio material, e que denominaremos princípio formal moral ou de racio
nalidade discursiva prático-intersubjetiva do acordo que alcanc;a, a partir da 
verdade do princípio material, a validade por meio da argumentac;áo, funda-
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mentm;áo racional dos fins e meios a operar-se. A frónesis privada e 
monológica veritativa (náo necessariamente aqui já solipsista) é articulada 
(náo negada mas subsumida e transformada) na intersubjetividade discursi
va da validade da moral formal. Habermas indica corretamente, enfrentando 

. - d H . h344 d ' · Bl nb 345 a pos1<;ao e ennc , e o propno ume erg , que: 

Se partimos da reprodu9áo da vida social (die Reproduktion des gesellschaf
tlichen Lebens)346 que náo só está ligada ó:s condi9óes do confronto cogniti
vo-instrumental.. com a natureza externa... mas de que a socializa9áo 
depende igualmente das condi9óes da intersubjetividade do acordo (Verstan
digung) entre os participantes na intera9áo, entáo ternos que reformular 
também o conceito naturalista de autoconserva9áo (Selbsterhaltung)347

• 

É claro que a concep<;áo que propusemos em todo este capítulo náo é 
naturalista, mas pressupóe integrar a intersubjetividade consensual, a 
racionalidade discursiva - mas também a ordem pulsional, afetiva, do 
desejo - no processo da pródu<;áo, reprodu<;áo e desenvolvimento da vida 
concreta, porque é vida comunitária de um sujeito ético, humano. Mas isto 
significa que já estamos passando para o capítulo 2. 

NOTAS 

l. Ver noApendice I as Teses, 3, 10 e 11. 

2. Queremos fazer urna advertencia desde o comec;o. As correntes filosóficas "vitalistas", 
especialmente as alemás, podem prestar-se a interpretac;óes erróneas. Queremos deixar bem claro 
nossa distancia dos "vitalismos" á la Ludwig Klages, Oswald Spengler, do nazismo alemáo ou do 
fascismo italiano, e seus efeitos na América Latina ou outros horizontes; ainda nos diferenciaremos 
do vitalismo de Nietzsche (ver o capítulo 4.3). O que queremos é ser situados numa corrente 
"latino-americana" (dos movimentos indígenas, afro-americanos e caribenhos, dos grupos popula
res, dos movimentos feministas, etc.) que !uta pela vida do sujeito ético, humano-corporal, corrente 
que concorda filosoficamente com urna tradic;áo que, comec;ando com Karl Marx e passando por 
Freud, poderia culminar com Franz Hinkelammert. Nada tema ver comos grupos reacionários "pro 
vita". Ver novamente a tese 11, no Apendice l. 

3. Recordar novamente a tese ID no Apendice l. 

4. Aqui Kant usa Materie no sentido de "conteúdo" empírico. 

5. Kritikder praktischen Vernunft, A 38 (Kant, 1968, t. 6, p. 127). 

6. Por nossa parte definiremos o princípio da ética material como a exigencia (ou obrigac;áo) de 
produc;áo, reproduc;áo e desenvolvimento da vida do sujeito humano. Aoque parece, Kant se refere só 
e redutivamente a algo como a "vida vegetativa e animal". 

7. Esta angústia é hoje muito mais espantosa que no tempo de Kant, já que a maioria da 
humanidade se ve lanc;ada, pelo processo de globalizac;áo, a urna exclusáo empobrecedora nunca 
antes observada. 

8. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, I, BA I O (Kant, 1968, t. 6, p. 23). 

9. Como veremos de ímediato, a estrutura afetiva participa no processo neurocerebral da catego
rizac;áo perceptiva, na conceitual e ainda no momento da autoconsciencia ou na capacidade reflexiva 
da razáo, na constituic;áo dos "objetos" do conhecímento daquilo que ainda poderia chamar-se "razáo 
teórica", e, por isso, tanto o empírico como o conceitual universal já pressupóem sempre um momento 
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"apetitivo-avaliativo". O momento "afetivo" ou "pulsional" para o satisfator alcarn:;a "prazer" em seu 
cumprimento: a satisfm:;ao. O momento "avaliativo" (ver no final a Tese 12, o§ 1.5.c, e posteriormente 
o § 4.3) é nada menos que o juízo de compatibilidade entre o fim, objeto ou enunciado (máxima) com 
o princípio material da ética que enunciaremos: se permite ou nao a produc;ao. reproduc;ao e desen
volvimento da vida humana. ''.Avaliar" terá as vezes nesta Ética um sentido forte (juízo a partir do critério 
material universal de sobrevivencia humana) ou fraco (comparac;ao comos valores culturais relativos 
a um mundo de vida histórico concreto particular). 

10. O critério material ou de verdade prática, a vida concreta do sujeito humano é o ambito da 
realidade (ummodo de realidade) de onde surgem todas as "inclinac;óes", e constitui as mesmas quanto 
ao seu "conteúdo". Mas, e desde já, o "bom" nao é o "material" ou a "verdade prática" (ver a tese 13 
no Apéndice n. 

11. Ver, por exemplo, Rabossi, 1995; Rorty, 1979, p. 17s; Searle, 1984, p . 13s: "The Mind-Body 
problem"; ou em Putnam, 1988; Bunge, 1988; etc. 

12. Queremos esclarece-lo desde o início. Usaremos a modo de exemplo, sem maiores pretensóes, 
algumas descobertas recentes da neurobiologia. Levamos em conta o ataque de Apel contra aqueles 
que usam "filosoficamente" a neurobiologia sem atentar para as diferenc;as de ruveis (Apel, 1991 , em 
diferentes lugares). O fato da subjetividade por introspecc;ao reflexa, mesmo filosófica, nunca será o 
fato neurológico por observac;ao objetiva; mas ambos os "fatos" sao materialmente identicos. A 
"subjetividade" humana tem inevitavelmente irnplantac;ao "cerebral", como veremos. Nao se nos acuse 
por isso de materialistas standard ou naturalistas. Desde Darwin (com seu "adaptaciorusmo" dos 
"códigos genéticos" e o "instinto de simpatia", tudo isto garantido pela heranc;a dos caracteres 
adquiridos), passando pela sociobiologia, chegamos a neurobiologia, depois de um longo caminho. 
É preciso nao pretender demonstrar o quanto "altruista" é a vida humana em seu exclusivo ruvel 
genético. Nosso questionar é diferente. Cf. numo perspectiva darwinista obras como as de Wtlson, 1975 
e 1978; Dawkins, 1976; Bertram, 1988. Para um tratamento geral do tema, com bibliografia, cf. París, 
1994 e Jonas, 1982b. 

13. Considere-se esta diferenc;a no seguinte esquema: 

observador reflexivo 

"fato" reflexivo da 
subjetividade A 

realidade cerebral e 

"fato" neurológico B 

observador científico 

O "fato" A é constituido a partir da análise psicológica, psicanalítica ou da experiencia de 
reflexao. Quando digo: "Eu estou cansado". O "fato" B é constituido a partir da observac;ao das ciencias 
neurobiológicas. Assintoticamente nunca o fato A será o B. Caso se produzisse esta identidade, 
por exemplo, deveria "sentir-se" subjetivamente a descarga elétrica como elétrica que se produz 
ao "comunicar-se" a sinapse de um neur6n io ou célula nervosa com outra: é empiricamente 
impossível. Entretanto, ambos os "fatos" (A e B) sao aspectos de urna e mesma "realidade" C . 
Desta maneira nao se coi num naturalismo neurológico quando se diz que a vida real (C). 
neurologicamente observável (B), é critério de verdade (em A). O fato material B é o portador do 
fato psicológico ou reflexivo A. Esta vida real, em sua produc;ao, reproduc;ao e desenvolvimento, 
exige sempre, por outro lado, para sua realizac;ao concreta, o princípio moral formal. A "verdade" 
se torna "válida" só pelo recurso a intersubjetividade formal. O momento da moral formal nao 
intervém por um deleito ético, mas por urna necessidade de aplicac;ao válida do princípio material, 
sem a qua! nao haveria bem ético, como veremos. 

14. Cf. Maturana, 1985. Niklas Luhmann deve a Maturana o conceito fundamental de autopoiese 
em sua teoria dos sistemas sociais (Luhmann, 1988, p . 60s, 167s, 228s, etc.). 

15. Para Zubiri, e com razao, todo o universo físico é urna só substantividade (cf. Zubiri, 1963; 
Dussel, 1977, 4.1.3-4.1.5). 
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16. "O vivo" em nossa corporalidade "náo morreu" desde há 4 milhóes de anos. Cada ser vivo tem 
urna substantividade própria, independente (desde a unicelular ameba). 

17. Maturana, 1985, p. 28. Chama a atern,áo a semelhanc;:a de observac;:óes de Maturana com 
Xavier Zubiri, que também fala de "clausura" e de "auto-suficiencia" da "substantividade" das coisas, 
mas propriamente viva, e só na substantividade humana se dá a "clausura auto-suficiente", máxima 
(Zubiri, 1963, p. 220-248). Cf. Dussel, 1977, n . 4.1.4-4.1.5; Dussel, 1984, p. 12s. Ver mais adiante quando 
tratarmos novamente da questáo em relac;:áo com Hilary Putnam (§ 3.2). 

18. Maturana, 1985, p . 63s. Xavier Zubiri define a evoluc;:áo da seguinte maneira: ''A originac;:áo 
das essencias específicas por metaespecificac;:áo é o que chamamos evoluc;:áo" (Zubiri, 1963, p . 256). 
Esta definic;:áo merecería longa explicac;:áo, mas supóe todo o livro Sobre a esséncia, já citado 
(Zubiri, 1963). 

19. Maturana, 1985, p . 92. 

20. O sistema nervoso humano consta de mais de 1011 (dezenas de bilhóes) deneur6nios, "e cada 
um recebe múltiplos contatos de outros neur6nios e se conectam por sua vez com muitas ·células" 
(Maturana, 1985, p. 105). Possuimos um milháo de motoneurónios e urnas dezenas de milhóes de células 
sensoriais distribuidas em vários lugares do corpo. "Sentir" (numa membrana) satisfac;:áo ou dor na 
pele (pense-se nos utilitaristas) ou fome na mucosa interna (penso aqui naquele "dei páo ao faminto", 
do Llvro dos Mortos do Egito) é efeito deste irnenso sistema "sensor" da corporalidade do sujeito ético. 

21. Maturana, 1985, p. 138. O termo "lingüístico" deve ser tomado aqui metafórica ou inicialmente. 

22. Cf. Edelman, 1989 e 1992. 

23. Edelman, 1992, p . 79. 

24. Quer dizer, náo ternos um código a priori nem o conhecimento de regras prévias para saber 
como atuar diante do novo vírus ou objeto, ou como ir evoluindo. Trata-se, por outro lado, tal como 
atuam os linfócitos, de produzir anticorpos indiscriminadamente. Um deles é eficaz ao ataque do vírus 
invasor - questáo estudada pela imunologia. Este é o antígeno que se reproduz, sem conhecimento 
prévio algum de sua eficácia. É um ir agindo a posteriori. Edelman chama isto de conhecimento po~ 
"selec;:áo" (op. cit. , p. 73-80). 

25. Neste exato momento, como é evidente, no caso do ser humano, existem instituic;:óes tanto da 
produc;:áo tecnológica de satisfatores, como económicas de intercambio e distribuic;:áo. De maneira que 
a passagem da "fome" ao "comer" é mediada por complexíssirnas instituic;:óes que, se f6ssemos 
exaustivos na descric;:áo, abrangeriam a história mundial. 

26. Damasio, 1994, p . 116. 

27. Cf. Zubiri, 1986, p. 20s. Voltaremos a esta questáo posteriormente neste capítulo e no§ 3.1. 

28. "Categorizac;:áo" ou generalizac;:áo por comparac;:áo com outras qualia ou captac;:áo de 
estímulos anteriores (o momento 5 do esquema 1.2). Esta "categorizac;:áo" náo necessita de qualquer 
ordem a priori, nem sequer de regras de categorizac;:ao genéticas ou inatas. Cada cérebro irá 
encontrando plasticamente seu caminho de comparac;:áo ou generalizac;:ao, e localizará em "lugares" 
aproxímadamente semelhantes do cérebro (por comportamentos topobiológicos [ver Edelman, 1988) 
as "vivencias" ou qualia-relac;:óes de grupos de neurónios que podem ser "recordadas" ou "chamadas 
novamente recall)", e no que consiste a memória (sistema c do esquema 1.2). Todo esse processo 
"organico" nunca é exato, e cada repetic;:áo ("nova entrada [reentry)") será diferente em algum aspecto 
(esse processo de "novas entradas" é indicado no esquema 1.2 com flechas em ambos os sentidos: H ). 
Nada semelhante a um computador ou a urna equac;:áo matemática fixista. 

29. O setor do cérebro que forma "mapas" é a regiáo cortical e nao o sistema límbico ou a base 
do cérebro. 

30. Edelman, 1992, p . 89. Tanto a categorizac;:áo perceptual como a conceitual náo atuam com 
base em representac;:óes ou irnagens, nem tampouco deve-se entender a ac;:áo conceitualizadora no 
sentido objetivista de um Frege, Camap ou do positivismo. As categorías também náo sáo genéticas 
nem fücas, como propós Noam Chomsky (cf. Chomsky, 1968). Elas váo se gerando por prática cerebral 
e sáo "guardadas" como processos memorativos que "novos chamados (recalls)" (Edelman, 1992, 
"'Pos.tscript", p. 232s) podem atualizar. Quando um Heidegger fala da "compreensáo do ser (Seinsver
slcmdnis)" ou da "compreensáo do mundo (Weltverstc'indnis)" talvez esteja expressando, como nenhum 
filósofo anterior a ele, este fenómeno cerebral do "global mapping": isto é, um "mapeamento" geral da 
totalidade da "experiencia" vivida, passada-projetiva e presente, como "possibilidades" para a vida 
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(humana, lingüístico-cultural e histórica) . Cf. Dussel, 1973a, t. 1, § 1-6: "A com-preensáo existencial" em 
especial. O "mundo" e o "projeto" ontológico é um telos (náo um "fim" a la Max Weber), que incluí a 
razáo prática e interpretativa. A "compreensáo do mundo" é a maneira como o cérebro abarca a 
totalidade da experiencia do sujeito ético (e racional) em seus trilhoes de relai;:oes de base grupal 
neur6nica, a velocidade da eletricidade por "entradas" e "saídas" em circuito fechado. Masé preciso 
lembrar que a razáo nao tem "nenhuma área cerebral específicamente determinada para a intelec
¡;:áo ... É urna espécie de atividade cerebral inespecífica" (Zubiri, 1986, p. 493). 

31. Esse "critério de valor" (na realidade é um "critério de verdade prática"; cf. Tese 13 a) é o 
que estamos tentando refletir, já que o" critério" que tem geneticamente o sistema límbico e da base 
do cérebro será subsumido pelos valores propriamente conceituais, autoconscientes, lingüísticos e 
de formulac;ao ético-cultural em sistemas civilizatórios, determinados pelo que denominaremos 
"critério de verdad e" a partir da sobrevivencia (cf. Tese 11 ). Neste § 1.1, quando talamos de "valor" 
deve-se entender enunciados normativos com pretensáo de verdade prática (cf. §§ 1.5, 2.5 e 3.5), e 
náo só no sentido weberiano do valor cultural. Sáo juízos de fato que "julgam" a compatibilidade 
do conteúdo dos conceitos ou juízos como conducentes ou náo a vida do sujeito ético (cf. esquemas 
1.3 e 2.2 e o§ 3.5.c). 

32. !bid., p. 90. 

33. Chamamos aqui "objeto" a síntese que o cérebro constrói e que náo é nem urna representai;:áo 
nem urna imagem, como pensava a tradii;:áo. Nenhum homunculus (homenzinho) poderia ver esta 
representai;:áo (do contrário deveriamos ir ao infinito). Isto foi bem percebido por Rorty; 1979, mas ele 
infelizmente náo chega a descrever positivamente como o cérebro procede estritamente na categori
zai;:áo. O cérebro ve urna cor, sente um perfume, toca urna textura, capta o conteúdo perceptual, etc. 
da coisa real de maneira "global". Numa segunda experiencia da mesma coisa "atualiza" as conexóes 
dos grupos de neurónios que receberam a primeira impressáo (qualia, para Edelman, somatic marker, 
para Damasio), "chama-as de novo (recall)" pela memória, reconectando-as, mas nesse processo de 
memorizai;:áo nunca repete as conexóes neurónicas da mesma maneira, mas reorganiza-as, ressinte
tiza, melhora ou esquece algum momento. Náo é um processo semelhante ao computador: nao é um 
processo de identidade matemática, masé um "mapeamento (mapping)" que permite a criai;:ao do 
novo vital, plasticamente. 

34. Se a espécie humana, em sua política, economía e ciencia perde esses critérios de "verdade 
prática", pode igualmente desaparecer como espécie (cf. o § 3.5). A ética se toma questao de vida ou 
morte para a humanidade atual. Os "formalismos" redutivistas (desde os de Frege, Camap ou Ayer, 
passando pelos de Rawls ou Hayek e terminando nos da Ética do Discurso, como veremos) tocam essa 
questao em diversos níveis. 

35. A maneira de: "Dar de comer aoque tem fome permite a reproduc;ao da vida". Cf. mais adiante 
em § 1.5.c. 

36. Ver noApendice I a Tese 12 sobre o "valor". 

37. Na espécie humana o momento formal da moral desenvolverá racional-intersubjetivamente 
este momento, como "aplícac;ao" ao caso concreto do critério de sobrevivencia (§ 2.5), ou sinteticamente 
no juízo da factibilidade ética(§ 3.5.c). 

38. Desde já queremos indicar que o antigo problema filosófico dos "valores" fica assirn situado 
(ver no final a Tese 12) . A pergunta era: Onde se encontramos tais "valores"?, cujo estatuto ontológico 
sempre foi duvidoso: no sistema lírnbico e na base do cérebro (tarnbém no lóbulo frontal; cf. Damasio, 
1994, o caso de Phineas Gage, p. 3s) principalmente - nao num kósmos ouranós a maneira de Platáo, 
nem numa mera estrutura metafísico-cultural como em Scheler, ou de maneira indefinida como para 
o intuicionismo axiológico de Moore - nos quais se encontra situado aproximada e habitualmente o 
exercício dos juízos de compatibilidade a partir do critério de vida-morte, ou de verdade prática. Os 
"valores" (tipos de ajuizar mediai;:6es a partir do referido critério) encontram-se nas relai;:6es estruturais 
de grupos neuronais (produto de categorizai;:ao perceptual, e posteriormente categorizac;ao concei
tual), que se situam nos órgáos da avaliai;:ao-afetiva ou em certos "mapas" do córtex e que determinam 
a constituii;:áo do "objeto" (ou dos "juízos" restantes) enquanto sao "ajuizados" em referencia a que se 
oponham ou permitam a sobrevivencia humana, e isto nos diversos momentos (perceptual, conceitual, 
decisório prático consciente, autoconsciente, lingüístico, ético-cultural e histórico institucional, etc.) do 
ato humano (desde os momentos vegetativos até os políticos, económicos ou artísticos, para citar 
alguns, reconhecendo as difereni;:as essenciais entre cada um deles) . Como já se pode suspeitar, 
estamos talando de um "critério de verdade universal" (nada "caprichoso", caótico ou só movido pelo 
"egoísmo": sobrevivencia humana e egoísmo se opóem e nao tem nada a ver como tais um como outro) 
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inscrito instintiva e cultural ou adquiridamente na própria "afetividade" cerebral (o que destruiría toda 
a estratégia argumentativa de Kant nos §§ 1-6 do come90 do livro I da Crítica da razáo prática). 

39. ''A classifica9áo náo é o mesmo que o valor, mas antes ocorre com base no valor( ... ). Sem um 
valor prévio, os sistemas seletivos somáticos náo convergiriam em comportamentos últimos" (Edelman, 
1992, p . 94). 

40. Edelman, 1992, p. 163. 

41. Isto náo supóe nemproduz nenhuma "representa9áo" ou "imagem" (cf. Edelman, 1992, p . 230; 
critica certeira contra o "objetivismo" do primeiro Círculo de Viena e contra reducionismos racionalis
tas) . Ver mais adiante o§ 3.2. 

42. É preciso diferenciar entre: a) o "avaliar" meramente estimúlico (do animal e que exige urna 
"resposta" imediata e necessária): e b) o "julgar" ou "avaliar" humano que se "refere" a possibilidade 
ou náo da reprodu9áo e desenvolvimento da vida do sujeito humano (cf. Hinkelammert, 1984, cap. 6; 
que supóe o atualizar a coisa real, como algo "de seu"; consultar Zubiri 1963 e 1981). Este último 
"avaliar" é constituinte do "conceito" (categorizado sempre hierarquicamente como conducente ou náo 
a reprodu9áo ou desenvolvimento da vida humana) no próprio ato cognitivo, anterior a qualquer juízo 
de fato (meio-fim). A "avalia9áo" propriamente "cultural" (a partir dos valores culturais da eticidade) 
é um momento simultaneo mas fundado no anterior. O critério ético material de reprodu9áo e de
senvolvimento da vida humana (pré-ontológico) se exerce já na própria categoriza9áo conceitual; 
quando capto ou expresso: "veneno" (como negativo), "alimento" (como positivo), "fome"(-), "ferida" 
(-), saúde" ( + ), etc. (antes de qualquer juízo de fato abstrato, e, é claro, do "juízo de valor" weberiano, 
que será preciso redefinir radicalmente), como palavras-conceitos, já foram "avaliadas" em "referen
cia" a vida humana. 

43. Edelman, 1992, p . 109-110. 

44. De media9óes, objetos ou enunciados já "julgados" a partir do critério de verdade de sobre
vivencia, numa "ordem" onde os mais compatíveis com a sobrevivencia (também cultural ou ética no 
ser humano) ocupam o primeiro lugar. 

45. lbid., p. 119. 

46. As media9óes (ou enunciados descritivos ou normativos) categorizadas segundo graus de 
compatibilidade com o critério de sobrevivencia. 

47. Na África Oriental, desde o chamado "Rift Valley", e por movimentos telúricos ou simples
mente climáticos que deterrninaram a maior seca da regiáo (passando das florestas tropicais a 
estepes só com arbustos), há uns oito milhóes de anos (cf. Coppens, 1975 e 1994), alguns primatas 
foram adotando a forma ereta. Isto perrnitiu, além de liberar pela dirninui9áo da musculatura da 
nuca o desenvolvimento da cavidade cerebral (especialmente os lóbulos corticais), outros dois 
fenómenos fundamentais: o desenvolvimento do sistema supralaríngeo (que perrnitiu a transforma-
9áo dos órgáos fonético-anatómicos aptos para a linguagem humana; cf. Edelman, 1993, p . 126s; 
trata-se da dimensáo lingüístico-pragmática) e a libera9áo dos membros superiores já náo necessá
rios para a mobiliza9áo quadrúpede (isto é, o desenvolvimento das máos <liante de um campo visual 
duplo, o que permitirá por sua vez urna acumula9áo técnico-instrumental prodigiosa do que daremos 
conta mais adiante: a dimensáo produtivo-económica). 

48. Edelman, 1992, p. 130; cf. Edelman, 1989, p. 173s. 

49. Como vimos, náo se poderla !alar entáo de urna "gramática inata" a maneira do primeiro 
Noam Chornsky - ainda que, de qualquer forma, o produto cultural da língua náo pode tampouco 
desinteressar-se, é claro, da maneira global de o cérebro haver-se como mundo ambiente. 

50. ''As configura9óes de conduta que, adquiridas ontogeneticamente na dinó:rnica comunicativa 
de um meio social, sáo estáveis através de gera9óes, vamos designá-las como condutas culturais" 
(Maturana, 1985, p . 133). Neste ponto, bem além de um "evolucionismo" ingenuo, dá-se lugar a clara 
determina9áo de um "salto" qualitativo da vida em vida propriamente humana. 

51. !bid., p. 155. É aquí que caberia urna exposi9áo critica das teses fundamentais que, partindo 
de Bertrand Russell (Russell 1956, p . 192: ''A análise de coisas aparentemente complexas ... pode-se 
reduzir a análise de dados que sáo aparentemente sobre essas coisas", que sáo expressas nas 
"proposi9óes atómicas"), desembocam no Círculo de Viena e no primeiro Wittgenstein. Este escreverá 
depois: "Desde que há dezesseis anos comecei a ocupar-me de novo com filosofía, tive que reconhecer 
graves erres (schwere lrrtümer) no que havia subscrito nesse primeiro livro" (O Tractatus) (Wittgenstein, 
1988, p. 12-13). Em 1929, certamente havendo !ido Sein und Zeit (Ser e Tempo) de Heidegger, Wittgenstein 
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comec;:a o caminho que o levará a superac;:áo das falácias reducionistas da primeira filosofía analítica 
- e que nos Estados Unidos significará um voltar a tese do pragmatismo, em muitos filósofos (cf. West, 
1992, p . 182s). Quer dizer, a superac;:áo do atomismo de palavras ou orac;:óes (sentences), a ilusáo de 
poder abandonar a linguagem ordinária e ainda os conceitos universais transcendentais, exigirá, por 
último, reimplantar a análise semó:ntica abstrata na pragmática prática (cf. Austin, 1962; Searle, 1969; 
Apel, 1973; e mais adiante nossos §§ 5.1 e 5.2). 

52. Cf. Derrida, 1967 e 1967b. 

53. Cf. Mead, 1934, p. 135s; Habermas, 1981, II, p . 7-170. 

54. Edelman, 1992, p . 134. 

55. Para urna introduc;:áo inicial, cf. Bloom, 1988, p . 210s; e Miller, 1983. 

56. O "prazer" ou a "dor" sáo propriamente sentidos na pele, na mucosa interna dos órgáos, no 
tecido que envolve os músculos e nas membranas externas dos ossos. É a pervivencia da membrana 
originária do unicelular que "lembra" o limite entre o "dentro" e o "!ora" do ser vivente, e que reage 
diante do "estranho": se "possibilita" a vida do organismo como "prazer", se é nocivo como "dor" -
em princípio. 

57. O utilitarismo benthamiano náo podia saber tudo isto. 

58. Edelman teria aqui escrito: "estrutura dos grupos neuronais". 

59. Damasio, 1994, p . 131. 

60. !bid., p. 139. 

61. Rorty propóe, como exemplo, urna humanidade dos Antípodas sem "mente" (Rorty, 1979, p . 70s: 
"Persons without Minds"). Na realidade trata-se de um equívoco: se "mente" significa alma substancial, 
estamos de acorde com Rorty. Se "mente" é urna func;:áo superior do cérebro, entáo náo pode haver 
urna pessoa sem mente. As "func;:óes mentais" do cérebro sáo as pressupostas e necessárias a urna 
ética e nada mais: categorizac;:áo conceitual, existencia de processos lingüístico-culturais e autocons
ciéncia (que é a base da liberdade e responsabilidade). A questáo náo é "mente-corpo", mas a 
existencia de urna "corporalidade" em cuja organicidade complexa se dá o cérebro como momento 
interno, que tem "func;:óes mentais". Com isto evadimos urna antropología metafísica da alma substan
cial, mas retemos todas as func;:óes cerebrais necessárias a urna ética em sentido estrito. 

62. Damasio, 1994, p . 146-147. 

63. Tudo isto E. Lévinas tentará analisar "fenomenologicamente" (ver mais adiante, em § 4.4). 

64. Aqui náo podemos resistir a tentac;:áo de referir-nos a Lévinas. Mesmo Heidegger, quando 
analisa o pathos ontológico da "angústia" existencial, o coloca no fundamento geral da ex-sistencia. 
Seria como um "background feeling" (que incluirla também o "mundo" lingüístico-cultural e histórico). 
É a "Befindlichkeif' (o "encontrar-se") originário. É paradoxal que um filósofo "edificante" - na 
denominac;:áo de Richard Rorty - tenha analisado como poucos a existencia cérebro-corporal do ser 
humano como totalidade! Cf. Langer, 1988. 

65. Damasio, 1994, p . 150. 

66. !bid., p. 153. 

67. Do grego e significa urna falta completa de autopercepc;:áo do próprio corpo (de alguma parte 
ou de sua totalidade; ibid., p. 62-69). 

68. !bid., p. 154. 

69. Aqui devem situar-se os estudos de Kohlberg, 1981 e 1987. Ver mais adiante o§ 5.2.a . 

70. No esquema 1.2, numerados em 2, 7, 13, no último dos quais deve-se indicar que, além do 
"sentimento geral", deve-se acrescentar agora o aspecto propriamente moral, ético (cultural-histórico, 
como veremos posteriormente). 

71. Damasio, 1994, p. 164. No capítulo 11 ("A passion for reasoning"), Damasio descreve a 
articulac;:áo ce-constitutiva da afetividade e da razáo: sem afetividade náo há razáo. 

72. KpV, A 39-40 (Kant, 1968, t. 6, p. 128). 

73. Esta hipótese filosófica, de fundamento mágico (por trás de boa parte das filosofías da 
Ilustrac;:áo) e mítico, envenena a ética dualista, descorporalizada, puritana, negadora da sexualidade, 
do prazer, das emoc;:óes, dos aparelhos avaliativos, e dominadora da mulher. Toda urna síndrome 
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patológica que justifica sistemas de dominm;:ao erótica, política, econ6mica, cultural, etc., e que urna 
Ética da Libertac;:ao descartará radicalmente. Ver sobre a corporalidade unitária, a partir de um 
erúoque filosófico, Dussel, 1969, 1973b e 1974. 

74. Searle, 1984, p. 14; 1994, p. 27s. 

75. Merleau-Ponty; 1960, p. 218. Cf. esse esplendido capítulo sobre "As relac;:óes da alma como 
corpo" (p. 200-241). 

76. Zubiri, 1992, p. 334. A profundidade própria do pensamento de Zubiri nos levaría muito longe, 
em ambitos que o pensamento anglo-saxao ou germanice nao estao acostumados a chegar hoje - ou 
pelo menos nao é o estilo filosófico em vega. Escreve ainda: "Os sentimentos sao, certamente, ates do 
sujeito, mas nao sao mais nem menos subjetivos que as intelecc;:óes ou as volic;:óes: envolvem formal
mente ummovimento de realidade" (ibid., p. 336). Zubiri distingue entre sentimentos (as "paixóes'.' dos 
clássicos) e "vontade" (p. 21-82). Voltaremos a este tema mais adiante. 

77. Cf. o tema emSer y tiempo,§ 31 (Heidegger, 1963a, p . 142s). Cf. Schnéidelbach, 1983, cap. 4. 

78. E por isso pode servir-nos de ponto de partida a ser superado em nossa Para una ética de la 
liberación latinoamericana de quase 25 anos atrás (Dussel, 1973a, t. I, cap. 1 ). A "compreensao do ser", 
sendo um momento cognitivo, era nao obstante prático (um "pro-jeto [Entwurf]", um telos, "ser" <liante 
da inteligencia e "poder-ser" para a vontade ou faculdade apetitiva). A ciencia do cérebro nos corúirma 
nesta via unitária da corporalidade da ética. 

79. Maturana, 1985, p. 163. É necessário observar que Maturana, ao articular o comportamento 
biológico-neuronal do cérebro com horizonte lingüístico - produto cultural-. também permite superar 
o naturalismo ingenuo, e dá fundamento para distinguir entre o que "é" cerebral pré-lingüístico 
meramente (manejo global perceptual do entorno) e o "dever ser" que surge explicitamente a partir do 
ambito conceitual, lingüístico e autoconsciente do como "bom" ético (como por exemplo, a "justic;:a", ou 
a validade universal de um ato humano). Por isso, para Maturana e os neurólogos que citamos, o "dever 
ser" é um momento fundado sobre a estrutura biológico-neuronal do "ser" humano vivo (o quarto grau 
de unidade se baseia no terceiro). 

80. Cf. Moore, 1968, § 29s, p. 45s; tr. cast., p. 43s. 

81. Ibid., § 31, p. 48; tr. cast., p. 45. 

82. Quando Moore fala de "estimac;:ao cerreta dos valores" (Moore, ibid., § 116, p . 192; tr. cast., p. 
181) ocupa-se de urna axiologia que nao problematiza suficientemente seu sentido ontológico (d. 
Dussel, 1973b, I, p. 126s). É necessário por isso assurnir o trabalho de refundamentá-la adequadamente, 
e nao contradizendo os resultados científicos que apenas esboc;:amos. A critica de Moore ao utilitarismo 
é semanticamente duvidosa (d. Rabossi, 1979, p. 83-127), confundindo enunciados descritivos com 
enunciados normativos (d. Habermas, 1983, p. 60s; Ir. cast. , p. 68s). Além disso, é pragmaticamente 
insuficiente (por ser urna filosofía pré-pragmática, e por isso sua semantica é reducionista), eticamente 
sem relevancia (porque nao toca em nenhum problema ético real de importancia, já que, como 
metaética, se autodefine impossibilitada para o tratamento de temas normativos ou empíricos, por 
exemplo, o da fome da maioria da humanidade como fruto de sistemas político-econ6micos injustos). 
Posteriormente, poderiam ser leilas críticas semelhantes ao emotivismo de Stevenson (d. Stevenson, 
1945) ou ao prescritivismo de Hare (d. Hare, 1952). Cf. nesta Ética os§§ 2.5, 3.1 e 3.2. 

83. Cf. o esquema 3. 7, nivel 1 (198]. 

84. Será objeto de um desenvolvimento particular numa obra futura dedicada a fundamentac;:ao 
dos principios de urna Ética da Libertac;:áo. 

85. Alguém poderia escrever "necessito" ou "tenho" em vez de "devo", mas, como veremos, nao é 
só urna necessidade biológica, mas propriamente urna exigencia "ética" <liante do suicidio (próprio ou 
comunitário) ou do assassinato (do outro). 

86. O próprio Kant, em outro sentido e como já vimos, escreve: "Conservar cada qua! sua vida é 
um dever" (em GMS, BA 10; Kant, 1968, t. 6, p . 23). Que tipo de exigencia deontológica significou isto 
para Kant? Voltaremos a este tema. 

87. Novamente aqui "valor" nao só em sentido cultural, mas como a hierarquizac;:ao por proximi
dade ou distancia (do permitido até o necessário) para a reprodU1;:ao e o desenvolvimento da vida do 
sujeito humano. Um "juizo de fato " está "valorado" - e portante ordenado e pode "medir" outros juízos 
- enguanto comparado com o critério de sobrevivencia ou como de verdade prática. 
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88. Um procedimento para detectar o tipo de enunciados descritivos que fundamos normativos 
seria seguir um caminho inverso na constitui~áo dos enunciados. Assim poderiam ser determinados 
os enunciados descritivos (que sáo apenas e sempre os antropológicos referidos a vida) que nos 
permitem fundar enunciados normativos. Se partimos de enunciados normativos ("Náo <leves 
matar"). podemos descobrir vários enunciados descritivos implícitos, entre eles, por exemplo: 
"Somos seres viventes humanos e por isso mortais". A vida do ser humano se !he impóe - por urna 
argumenta~áo de razáo prático-material, como fundada (náo por dedu~áo analítico formal) no 
critério de verdade ou vida- a cada sujeito responsável autoconsciente como um "dever-ser": "Tens 
o dever responsável de cuidar da vida humana em ti e nos outros"; que como proibi~áo da máxima 
náo generalizável se concretiza em: "Náo <leves matar" (cf. Wel!mer, 1986). De todo enunciado 
descritivo antropológico (quando sáo determina~óes fundamentais do "ser" humano enquanto 
humano) pode-se fundamentar um "dever-ser". A falácia redutivista da chamada "falácia naturalista" 
consistiría em náo distinguir os enunciados descritivos analítico-formais (abstratos) dos enunciados 
materiais e antropológicos (concretos) suscetíveis de fundamentar um "dever-ser". ''A parede é amare
la" é um enunciado do qua! náo se pode derivar necessariamente um "dever-ser"; por outro lado, de: 
"Eu sou vivente e por isso preciso alimentar-me", pode-se fundamentar: "Eu devo comer, como risco de 
suicidar-me" (se náo comer), conduta que náo posso justificar eticamente sem cair numa contradi~áo 
performativa). Voltaremos a este tema. 

89. Leve-se em conta que em 1789 a Fran~a tem aproximadamente 29 milhóes de habitantes, 
enquanto o Reino Unido só 9 milhóes. A Inglaterra terá entáo urna hegemonía naval, comercial no 
"sistema-mundo", compartilhada durante muito tempo coma Fran~a. 

90. A "ciencia económica" moderna se desenvolverá propriamente no mundo anglo-¡axáo. Náo 
só Adam Smith (especialista emética), mas também Bentham (Bentham, 1948), John S. Mi!l (Mili, 
1981, t. II-V) ou Heruy Sidgwick (Sidgwick, 1901) escrevem suas respectivas "Economías Políticas". 
O tema é indicado por J.S . Mili no come~o de seu Principles of Political Economy with sorne of their 
Applications to Social Philosophy (Mili, 1965, t. II): "Os requisitos para a produ~áo sáo dois: o trabalho 
e os objetos naturais apropriados. O trabalho pode ser corporal ou mental(. .. ) muscular ou nervoso 
(. .. ) todo tipo exigido pela demanda humana". Isto é, o problema da "corporalidade" (no sujeito ético 
com preferencias como demanda) está claramente presente nestas éticas com sentido capitalista do 
económico. 

91. Diz-nos George E. Moore: "Tais verdades universais sempre ocuparam urna grande parte na 
argumenta~áo dos metafísicos, desde Platáo até os nossos dias. O fato de haverem atentado direta
mente para a diferen~a entre essas verdades e o que chamei objetos naturais constituí sua principal 
contribui~áo ao conhecimento, e isto os distingue de outro tipo de filósofos - os filósofos empiristas -
ao qua! pertenceu a maioria dos ingleses" (Moore, 1968, § 66, p. 111 ). 

92. Bentham, 1948, cap. 17, 4; p. 412, nota. Para todo este tema, cf. Maclntyre, 1966, § 12, p. 155; § 
17, p. 220s; Hoffe, 1972 e 1979. 

93 . Karl Marx, "Reflexiones de un joven al elegir profesión"; Marx, 1956, t. 1 EB, p. 594 (trad. esp. 
t.!, p. 4). 

94. El capital I, cap. 23, 5; Marx, 1975, em MEGA II, 6, p . 588; tr. cast., t. 1/3, p . 805. 

95. Sobre o utilitarismo, cf. Quinten, 1973; Albee, 1957; Glover, 1990; Hoffe, 1972 e 1979. De Jeremy 
Bentham, considere-se: Bentham, 1848 e 1983; de John Stuart Mili: Mili, 1948, 1981 e 1987. Dentro de 
seu argumento trata do tema Maclntyre, 1981, p. 62s. 

96. Cf. a tese de Germán Gutiérrez, La ética de Adam Smith y Friedrick Hayek, UIA (México), 1996, 
onde descreve o "observador equanime transcendental" na ética económica do mercado em A. Smith. 

97. Veremos no§ 4.3 como o estoicismo heleno-romano, com sua concep<;áo do dominio das 
pulsóes, expressa no final um sentido reprodutor das institui~óes por repeti~áo, aspirando a seguran~a 
e a paz, profundamente conservador, embora possa opor-se ao escravismo. 

98. Isto é, pratica-se a "disciplina" da vida cotidiana, que no continente foi cumprida pelo 
calvinismo ou pelo protestantismo em geral. No Reino Unido, o presbiterianismo escocés (Hume, Smith 
e tantos outros eram presbiterianos escoceses), e posteriormente o "metodismo" (como seu nome indica: 
método disciplinar), cumprem essa fun~áo. Cf. Oestreich, 1983. Seria interessante fazer um paralelo 
entre o estoicismo no Império romano (coma apátheia como autodominio) e no lmpério inglés. Em 
ambos os casos trata-se da "autodisciplina" das elites de um império dominador de amplas 
"periferias", que exige dos "senhores" um "autocontrole" exemplar (o gentleman). a fim de poder 
"gerir" calculadamente os dominados a partir do "centro" do sistema. Seria a pulsáo meramente 
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"repetitiva" de urna "felicidade" criticada por Nietzsche, distinta da pulsáo do prazer de Dioniso ou 
Zaratustra (ver mais adiante no § 4.3). 

99. Cf. Taylor, 1989, p. 159s. 

100. Para eles, na sociedade escravista (Aristóteles), no mercantilismo árabe (Avicena) ou no 
feudalismo ou no início da sociedade urbana européia (Tomás de Aquino), o "justo" materialmente se 
refere a justic;a (justitia, dikaiosyne), "justice" (e náo "right"), numa tradic;áo helenística, muc;ulmana ou 
crista (cf. a Tese 13 d). Mais adiante veremos a func;áo da "frónesis (prudentia)" na moral formal 
(momento integrável do privado monológico no momento procedimental para alcanc;ar a validade 
intersubjetiva ou pública). 

1 O l. Ver MacPherson, 1964. 

102. Livro !, cap. 28, § 5: em Locke, 1975. Em outro texto expressa: "Entao as coisas sao boas ou 
más unícamente em relac;ao ao prazer ou a dor" (ibid. II, cap. 20, § 2). Ele está se referindo a um critério 
de constituic;áo factivel do "bom (good)". 

103. An Enquiry into the Origin oí our Ideas oí Beauty and Vírtue, II, 3 (cit. Maclntyre, 1966, p. 161 ). 

104. Cf. Maclntyre, 1988, p. 281s. Interessante é notar a importancia da "Ilustrac;ao escocesa 
(Scottish Enlightenment)", já que era fruto de urna elite periférica ("the culture of the periphery"; ibid., 
p. 260) (desde 1707 a Escócia perde sua soberanía) que se situava entre a cultura inglesa dominante 
e a cultura tradicional dos camponeses das montanhas que só falavam a antiga lingua escocesa 
("Gaelic Highlands"). Inscreviam-se na tradic;áo calvinista-presbiteriana (da lgreja escocesa), de raiz 
agostiníana e escolástico-aristotélica (ibid., p . 209: "The Augustinían and Aristotelian Background to 
Scottish Enlightenment''), que desde Edmund Burke, Thomas Halyburton (com sua obra Natural Religion 
Insufficient and Revealed necessary to Man's Happiness, Edimburgo, 1714), Robert Baillie ou Francis 
Hutcheson floresceu nas cidades industriais como Glasgow ou Edimburgo, e deviam enfrentar a 
ambigüidade de defender a identidade da cultura própria ou incorporar-se a "modemidade" inglesa. 
A "filosofía moral" escocesa no século XVIII exerceu assim a func;áo de um bastiáo do nacionalismo 
escoces antiingles. O problema da predestinac;ao divina (negada pela corrente secularizante) e a 
defesa da liberdade humana eram um tema central sustentado pela Confissáo de Westminster. 

105. "Ele aceitou de Hutcheson em primeiro lugar e fundamentalmente a visao de que a razáo é 
inerte no nível prático. Ela náo pode, por sua própria natureza, mover-nos a agir (reason ... cannot by 
its very nature move us to action)" (Maclntyre, 1988, p. 285; e em especial p . 300-325). 

106: A Treatise oí Human Nature , III, 1, 2 (Hume, 1958, p. 470s) : " ... Já que o vicio e a virtude nao 
podem ser descobertos pela razáo (by reason) ou por meio de idéias (oí ideas), deveráo ser descobertos 
por meio de algumas paixóes ou sentimentos que tém a capacidade de indicar a diferenc;a entre eles". 

107. Cf. Broiles, 1969. 

108. A Treatise , livro III, parte I, sec;áo !; Hume, 1958, p. 469. Cf. parte do debate sobre a "falácia 
naturalista" em Maclntyre, 1959; Hunter, 1962; Atkinson, 1961; Camps, 1976, p. 156-157; Sádaba, 1989, 
p. 212-2 16; Rabossi, 1979, p. 83s. Dubois, 1967, serve para situar o contexto da crítica de Moore. Ver 
além disso Apel, 1973, t. 2, p . 362s; tr. casi., p . 344s; Habermas, 1983, p. 60s; tr. casi. , p. 68s; Maclntyre, 
1981 , 12s, que comec;a coma crítica do emotivismo. Cf. mais adiante os§§ 2.5 e 3.2. De nossa parte, 
faremos a "passagem" do ser ao dever-ser náo no nivel lógico-formal de urna razáo analitico-instru
mental, mas no nível da razáo prático-material (e como "fundamentac;ao" e nao como "deduc;áo"), o 
que exige o desenvolvimento de novos momentos lógicos. Náo negamos formal e logicamente a 
irnpossibilidade da "deduc;áo''., mas a declaramos náo suficiente para explicar a "passagem" do "ser" 
ao "dever-ser" em juízos de fato sobre a vida do ser humano, como já explicamos acirna. 

109. Bentham, 1948, Fragment, Prefácio, p. 3. 

110. Introduc;áo aos princípios da moral, cap. 1, 1 (Bentham, 1948, p. 125). Bentham ainda escreve: 
"Freqüentemente constatei que a necessidade de levar a cabo urna conexáo suficientemente manifesta 
entre a idéia de felicidade e prazer, por um lado, e a idéia de utilidade, por outro, é funcional e até 
certo ponto eficiente demais, como urna resistencia a aceitac;áo que, de outra maneira, teriam !ido estes 
princípios" (ibid., nota!, p . 125). 

111. Tratado de Legislac;áo civil e penal, I, cap. 1 (Bentham, 1981, p. 27). 

112. Ibid., p. 28. O critério último náo é a "vida de cada sujeito humano em comunidade", mas 
o prazer. 
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113. !bid. "Na vontade só se pode influir por algum motivo e quem diz motivo diz dor ou prazer" 
(ibid., cap. 7, p. 49). 

114. Utilitarismo, 2 (Mil!, 1957, p. 10). 

115. Pode haver muitas obje'<óes. Em geral insistiu-se na impossibilidade de "aplicar" o princípio. 
Veremos como esta é exatamente urna janela das morais formais consensuais, mas elas mesmas 
também sáo "inaplicáveis", se antes náo subsumiram claramente o aspecto "material" que estamos 
abordando (será o tema do capítulo 2). A critica "pulsional" de um Nietzsche ou de um Lévinas concorda 
em que a "felicidade" (como princípio puramente reprodutivo ou repetitivo: a ratio socrática ou "o 
Mesmo") náo é suficiente: é necessário um princípio de "desenvolvimento", criativo (o dionisíaco), o 
"desejo metafísico" (Lévinas; cf. o§ 4.4) que coloca em questáo a própria felicidade pela responsabi
lidade <liante da vítima. A "felicidade" utilitarista é essencialmente conservadora e pode tornar-se 
perigosa quando um povo (como os Estados Unidos) defende sua felicidade negando com crescente 
xenofobia as vítimas que gera foro de suas fronteiras. 

116/117. Como se pode observar, Mil! cai num "dualismo" antropológico ao colocar agora o 
"prazer" (que tem rela'<áo primária e direta coma corporalidade) num plano principalmente "mental" 
(como "separado" do corpo). O epicurismo dualista greco-romano volta a triunfar. 

118. !bid., p. 11-12. 

119. Indemonstrável náo é o mesmo que infundamentável. A fundamenta'<áo de um princípio, 
como ensinava Aristóteles, se efetua pelo absurdo (hoje, pragmaticamente, pela "contradi'<áo perfor
mativa" inevitável do oponente). A questáo será amplamente tratada num trabalho futuro. 

120. Cf. o esclarecimento de Rabossi ( 1959, p. 112s) a questáo contra Moore; também Maclntyre, 
1966, § 18, etc. 

121. Utilitarismo, 4 (Mil!, 1957, p . 44). O próprio Mil! tem consciencia de algumas das dificuldades 
(já que há muitas de que náo tem consciencia), como por exemplo esta da impossibilidade da 
demonstra'<áo do princípio: "É evidente que isto náo pode ser provado no sentido comum e popular do 
termo. Os problemas dos fins últimos náo estáo sujeitos a prevas diretas" (ibid., I, p. 4). E acrescenta: 
"A arte da música é boa pela razáo, entre outras, de trazer prazer" (ibid). Thomas Reíd já opinava 
(seguindo a doutrina da syndéresis emAristóteles) que os princípios sáo indemonstráveis (d. Maclntyre, 
1988, p. 33ls.; também Dussel, 1973a, I, p. 81s, e em 1973b, p. 32s: "O ser como eudaimonia"). 
Deveríamos ainda discernir entre o mero "buscar o prazer", que é um enunciado analítico, e o "como 
alcan'<ar o prazer" que é empírico. 

122. Ibid., p. 45, 49, etc. 

123. Este ponto merecerla urna análise específica (ver as obras de Otfried Hóffe já citadas). Este 
autor critica o utilitarismo de ter caído na "falácia naturalista". Quanto a rnim, farei urna critica ao 
denominar esta "passagem" como "falácia". 

124. !bid., p. 49. 

125. Para nós o prazer (ou a dor) e a felicidade (ou infelicidade) - como os dois pólos da 
repercussáo subjetiva da afetividade": desde a sensa'<áo (mínimo) até o "background feeling" (máximo, 
como um "mapeamento" geral [global mapping]) - tem a ver com a corporalidade humana, como 
critério subjetivo e pulsional da efetiva sobrevivencia do sujeito: a corporalidade "reage" para dentro 
positivamente (desde o prazer até a felicidade) como preva (ou alarme em caso negativo) de um 
"correto" (adequado) funcionamento de todo o organismo (vegetativo, psíquico, cultural, ético). Todo 
ato "bom" deve ter urna certa referencia a estes aspectos subjetivos analisados (prazer. .. felicidade) . 
Este critério é necessário, mas náó suficiente. Em primeiro lugar, tentaremos resgatar sua inten'<áo 
fundamental, considerando a possibilidade de urna subsun'<áo crítica, e é por isso que náo podemos 
deixar de chamar a aten'<áo sobre a importancia de tentar descobrir a fun'<áo do "prazer/dor" ou da 
"felicidade/ínfelicidade" como componente subjetivo na deterrnina'<áo complexa e mediata da "bon
dade" do ato humano. O utilitarismo tem razáo nisso: o que pode ser julgado como tendo rela<;áo com 
"bondade (goodness)", mediando muitos outros componentes éticos, é "necessário" que contenha 
alguma rela'<áo (sempre levando em conta as circunstancias ou o contexto de factibilidade) com o 
"prazer" ou a "felicidade". O "eudemonismo" ou o ''hedonismo" subjetivos sáo ambiguos por excelen
cia, quanto a determinar a bondade de um ato possível, e isto porque sempre sáo necessários outros 
critérios, princípios ou momentos que perrnitam sobredeterrninar este "prazer" ou "felicidade" enquanto 
"éticos". É por isso que, contra Kant (é este o título que Otfried Hóffe dá ao parágrafo: "Utilitarismo em 
vez de Kant?"; Hóffe, 1993, p. 213s), o utilitarismo expressa entáo que o "prazer/dor" ou a "felicidade/in
felicidade" - como sensm;áo ou como ressonancia subjetiva ou pulsional reflexa do "sentir" a afetivi-
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dad e global dos complexos componentes da capacidade de reprodur;:ó:o e desenvolvimento da vida de 
cada sujeito ético - dizem relar;:ao constitutiva a determinar;:ao ética de todo ato humano e, mais 
específicamente, quando se dá a negar;:ao da corporalidade (como dor ou irúelicidade provocadas por 
instituir;:oes injustas) nas vítimas, nos oprimidos (como veremos no capítulo 4). 

126. EmPrincipía Ethica dedicar-lhe-á especialmente desde o§ 14 (cap. !) até o§ 65 (cap. 3), em 
referencia a Bentham, Mili ou Sidgwick. Cf. Sádaba, 1989; Rabossi, 1979, 106s. 

127. Rawls, 1971, a partir do§ 5; p. 22s; tr. casi., p. 40s. Sobre as críticas ao utilitarismo de Bentham 
ou Mili pode-se ler Quinten, 1973, p. 82s (comos estudos de John Grote, Henry Sidgwick, F.H. Bradley) 
e Glover, 1990, comas críticas de R.M. Hare (p. 33s e 230s), A.J. Ayer (p. 48s), Robert Nozick (p. 58s), J. 
Rawls (p. 9s), etc. Ver novamente Hoffe, 1979, e as críticas de Araújo de Oliveira, 1995, p. 35-38. 

128. O "valor" do qua! estamos falando é tanto o de "cambio", como o "de uso". O "desejo" do 
comprador nao produz nenhum dos dois (embora possa fazer variar o "prer;:o final de oferta e 
demanda", que é algo diferente) . 

129. Preferencia ou "desire" do comprador. Em 1871 W Jevons publicava sua obra The Theory of 
Political Economy (Jevons, 1957), só quatro anos depois do lanr;:amento do tomo I de O Capital, de Karl 
Marx. Na referida obra aparece o comer;:o da "inversao" que está a base de toda economía capitalista 
contemporánea (do "marginalismo" e das filosofías que seguem seus passos). Diz-nos nosso autor: 
"The science of Política! Economy rests upon a few notions of an apparently simple character. Utility, 
wealth, value, commodity, labour, land, capital are the elements of the subject (. .. ) The value depends 
entirely upon utility. Prevailing opinions make labour rather than utility the origin of value; and there 
are even !hose who distinctly assert that labour is the cause of value ... " (ibid., p. !). A determinar;:ao do 
valor tem como fundamento o "prazer ou dor (pleasure or pain)" (ibid., p. 28), o "sentir (feeling)" (ibid., 
p. 29) do comprador da mercadoria; quanto mais prazer ou maior "sentimento" (ou "necessidade", mas 
num sentido ligado ao "mercado", a "moda", etc.), maior a "utilidade" da mercadoria, isto é, seu "valor" 
(para mim, para nós, aqui e agora). Se há variar;:ao do "sentimento (feeling)", há urna certa variar;:ó:o 
do valor (determinado, por sua vez, pela "oferta e demanda" e pela "abundancia e escassez" da 
mercadoria). Por isso, "o prazer e a dor só:o, inegavelmente, o objeto último do cálculo económico" (ibid., 
p. 37), e o "grau de utilidade (degree of utility)" determina o grau do valor (em especial o "grau final 
ou último de utilidade" ["final degree of utility"] é o ponto de partida do futuro "marginalismo") . Por 
tudo isto, opina Jevons, A. Smith se equivoca quando pensa que "o trabalho foi o primeiro prer;:o, o 
dinheiro comprador original para pagar ludo" (ibid., p. 52). 

130. É exatamente este o ponto de partida de Marx (cf. mais adiante no§ 1.5 e no capítulo 4). 
Contra o utilitarismo ou o marginalismo económico posterior, Marx mostrará que o "desejo", a 
"preferencia" (como demanda) e a "felicidade" (como efeito do consumo) do comprador a partir do 
mercado (já momento do capital) sup6em o trabalho produtor do operário, cuja vida se objetiva no 
valor da mercadoria e nao retoma ao produtor: a "plus-valía" se situa como "menos-consumo" e por 
isso como "menos-felicidade" (a "in-felicidade" do operário) . Tratar-se-ia entao de urna aplicar;:ó:o do 
critério de felicidade nao só subjetiva e positivamente (a partir do comprador-consumidor), mas 
objetivamente e a partir da negatividade, por duplo ponto de partida, considerando: a) a distribuir;:ao 
dos sujeitos produtores na própria produr;:ó:o dos bens, quanto a necessidade da reprodur;:ao da vida 
ou felicidade do próprio produtor: b) a distribuir;:ó:o dos sujeitos consumidores na sociedade (ricos e 
pobres, que Rawls aceita em seu segundo principio como fato "natural", pela distribuir;:ao da riqueza 
no processo prévio produtivo). Voltaremos a este tema. 

131 . Cf. Dussel, 1994, onde respondo a objer;:ao de Apela respeito, mas agora a amplio ao mostrar 
o sentido do enunciado da "falácia naturalista" em Hume. Além disso a "interpelar;:ao" do "pobre" 
(neste caso a experiencia de um sujeito "sofredor" ou "irúeliz" como efeito de um ato ou estrutura 
injustos) é mediada em sua interpretar;:ao intersubjetiva pelas ciencias sociais e pela filosofía, gue nao 
só:o neutras e deveriam neste caso ser críticas. 

132. Sobre o "modelo de impossibilidade", cf. mais adiante § 3.5 e capítulos 4 e 5. 

133. O modelo utilitarista indica apenas "a maioria" (visível, possívell, e nao a "totalidade" 
da popular;:ó:o. 

134. Marx enuncia um "modelo de impossibilidade" mais completo que o utilitarista, urna vez que 
incluí a objetividade, quando descreve: ''A cada qua! segundo suas capacidades (Fahigkeiten) 
[produtivas]; a cada qua! segundo suas necessidades (Bedürfnissen) [objeto da distribuir;:ao] (Marx, 
Kritik des Gothaer Programms, em Marx, 1956, t. 19, p. 21; tr. casi., 1970, p. 24s). Quer dizer, "a 
distribuir;:ao dos meios de consumo (alvo dos utilitaristas) é, em todo momento, um corolário da 
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distribui(,áO das próprias condi',óes de produ(,áO .. . O socialismo vulgar aprendeu dos economistas 
burgueses a considerar e tratar a distribui(,áO como algo independente do modo de produ(,áo" (ibid., 
p. 22; tr. cast .. p. 25). O utilitarismo é urna ética subjetivo-material náo suficientemente material 
(pensa a "felicidade" só como consumo, a partir do mercado), e esquece a lógica da produ(,áO dos 
"bens objetivos"; e ainda subjetivamente náo considera que, em primeiro lugar, o "infeliz" é o 
trabalhador produtor (a partir da própria fábrica) que náo recupera sua vida objetivada em seu 
produto, o que envolve um problema da corporalidade ética, como veremos. Para superar esta 
estrutura de injusti(,a, a "felicidade" náo é motivo suficiente. Será necessário contar com um 
"instinto" (pulsáo) que arrisque a felicidade pelo Outro (cf. § 4.4) . 

135. Bentham escreve ém sua obra A psicología do homem económico: "Minha no(,áO do ser 
J;mmano é a de urn ser que ctnseia pela felicidade, tanto no exito como no fracasso, e em todos os seus 
atos continuará fazendo isto enquanto for homem" (Bentham, 1978, p . 3). "Diz-se que urn homem tem 
interesse nurna matéria, na medida em que tal maté ria é considerada como suscetível de ser para ele 
fonte de prazer ou de dor" (ibid., p. 4). Pode-se observar como a "matéria" do consumo só é considerada 
como "fonte de prazer" e nao como objetiva(,aO da vida do produtor (aspecto "objetivo" que interessará 
também, e nao exclusivamente, a Marx). Em seuManual de Economía Política, escreve ainda: "A riqueza 
de qualquer comunídade é a soma das partes de riqueza que pertencem aos vários individuos que 
compóem a comunídade" (ibid .. p. 33). Sua finalidade é : "!) a subsistencia, 2) o prazer, 3) a seguran',a, 
4) o incremento" (ibid.). A saber, a felicidade para as maiorias é usufruir a riqueza econ6míca. Por sua 
vez, J. S. Mili também tem urna visao ético-filosófica da economía. Em seu Principies oí Political Economy, 
escreve: "Por razóes práticas, a Economía Política é inseparável de muítos outros ramos da filosofia 
social... da filosofia da sociedade" (Mili, 1981 , t. II. p . xcii) . Mili tem consciencia de que a "distribuí(,ao" 
é urna questao fundamentalmente relacionada a "felicidade". Mas tem urna particular cegueira quanto 
a lógica-ética da produ(,áO desses bens. 

136. Bentham vislumbra de maneira tangencial que a economia determina que só podem ser 
"felizes" os dominadores (the ruling few), sendo que é sempre as vítimas, aos dominados ou 
excluidos, aos "infelizes", aos sujeitos da "dor", que deveria caber a "distribui',ao" da felicidade ou 
prazer (como consumo de mercadorias que satisfazem "necessidades") nurna situa(,áO de justi(,a 
material referida a corporalidade. Voltaremos ao tema ao tratar da posi(,aO de Rawls quanto ao seu 
"segundo principio". 

137. Se a ética "material" é material por ser de "conteúdos", o momento mais material de sua 
materialidade é a objetividade estrutural, institucional, dos bens materiais como "satisfatores", como 
re-produtores" da "sobre-vivencia". Tudo isto é parte de urna ética "material" que as éticas anglo-saxas 
posteriores ao utilitarismo esqueceram (tais como a intuícionista, a emotivista, a analítica, a comuní
tarista, a neocontratualista, etc.): a ética económica. 

13?. Op. cit. , VI, ii, 3, 1 (Smíth. 1976, p. 235). 

139. An Inquiry into the Nature and Causes oí the Wealth oí Nations, l. 2 (Smith, 1985, p . 119; tr. 
casi. , p. 17). 

140. Cf. ibid., 6 (p. 151; tr. casi. , p. 47-48). 

141. Bentham, Tratado de Legislaqáo civil e penal, cap. 12 (Bentham, 1981, p. 75). 

142. Ibid. 

143. Cap. 6s. 

144. Ver mais adiante o tema no§ 3.5. 

145. Tradicionalmente de urna familia "Tory", ex-aluno de Oxford, Bentham foi tido como urn traidor 
por seus compromíssos democráticos, como "modernizador da Inglaterra". É claro que nao deixou de 
pensar dentro de um horizonte capitalista - o que !he valeu violentas criticas por parte de Marx. 

146. Parece que permaneceu ainda inédito urn texto de Bentham sobre as colonias latino-ameri
canas (Rid yourselves oí ultramaria) (Ver Guísán, 1992, p. 291). 

147. Guísán, op. cit., p. 292. 

148. É interessante ler certos textos , nos quais, refletindo sobre a diversidade entre as na(,óes, 
escreve: "É muíto diferente a condiqao das classes mais pobres em diferentes na',óes; e a propor(,aO 
de magnitude e a opulencia das classes que estao sobre as mais pobres" (Principies oí Political 
Economy; Mili, 1981 , t. II, p . 19). E como "as leis .. . da distribuí(,ao sao parcialmente instituí(,óes 
humanas" (ibid., p. 21 ). poder-se-ia partir do utilitarismo para estudar a ineqüidade do sistema-mundo 
na "distribuí',ao" das riquezas do planeta, de um ponto de vista ético-subjetivo econ6míco. 
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149. Cf. Rodríguez Braun, 1989. 

150. Há também um neo-aristotelismo na Alemanha, mas nó:o nos referimos a ele (ver Schnéi:del
bach, 1986). 

151. Cabe destacar que cada comunitarista considerará diferentes momentos "materiais". Por 
exemplo, Maclntyre, as "virtudes"; Taylor, os "valores" e a "autenticidade" da própria identidade, mas 
sem referencia as instituü;:óes económicas (aspectos que os utilitaristas haviam considerado, embora 
unilateralmente). 

152. Maclntyre, 1988, p. 348. 

153. Como veremos, pelo principio universal material, é possível realizar um diálogo intercultural 
a partir dos "próprios" momentos de cada cultura, enquanto "modos" de realizar historicamente o 
principio material universal da ética. 

154. Ibid. 

155. Quer dizer, a partir do mundo periférico, o tema da "autenticidade", proposto por Taylor, pode 
ser reinterpretado como afirmm;:ó:o da alteridade das culturas ancestrais dominadas durante todo o 
periodo colonial moderno. 

156. É toda a questó:o do principio material universal (cf. o § 1.5.b e a Tese 11 no Apéndice I}, que 
constituí cada cultura por dentro, e que !hes permite dialogar porque é estritamente universal, 
supracultural, mundial. 

157. Maclntyre, 1966. 

158. Ibid., § l (tr. cast., p. 11 ). O livro se encerra com esta conclusao: "Urna das virtudes da história 
da filosofía moral é mostrar-nos que .. . os próprios conceitos morais tem urna história. Compreender 
isto é libertar-se de toda falsa pretensó:o absolutista"(§ 18; p . 259). 

159. Nisto está estribado o "helenocentrismo" de Maclntyre ou Taylor (nao de Michael Walzer como 
veremos), que criticamos no§ O. 7, porque descartam tudo que expusemos no§ 0.1 e boa parte do§ 0.4. 
lniciam suas histórias como mundo "pré-filosófíco" grego (por ex., Maclntyre, 1966, § 2, p . 15s), nó:o 
percebendo a falácia histórica de um "helenocentrismo eurocentrico" (caindo no que nos ensina o dito 
popular: "Em casa de ferreiro, o espeto é de pau"). Falta ainda a Maclntyre urna sensibilidade 
histórico-mundial. 

160. Ibid., § 12 (p. 164). Este argumento se repetirá de diversas maneiras para confrontar cada 
corrente moral formal, analítica, a-histórica: contra Moore, Ayer, etc. "O que espero que surja com maior 
claridade ainda é a func;:ó:o da história em relac;:ó:o com a análise conceítual" (ibid.). Isto ainda é 
importante na Europa e na América Latina, onde a filosofía da análise lingüístico-conceitual é 
freqüentemente praticada de maneira dogmática. 

161. Ibid., p. 259. 

162. Ibid. 

163. Maclntyre, 1981, em especial p. 11-35. 

164. Ibid., p. 14s. 

165. Ibid., p. 36s. 

166. Ibid., p. 39. 

167. Ibid., p. 56. 

168. Ibid., p. 62s. Nó:o só critica Bentham ou J.S. Mili, mas mostra como Sidgwick (cf. Sidgwick, 
1930 e 1901) deve passar a "intuic;:ó:o" para recuperar algum tipo de fundamentac;:ao -dando lugar a 
que seu aluno Moore continue "com sua particular obscuridad e de argumentos incorretos em Principia 
Ethica" (ibid., p. 65). 

169. Ibid., p. 66s (Gewirth, 1978). 

170. O tema volta constantemente na pena de Maclntyre (op. cit., p . 25-27, 30, 76-77, 88, 114, etc.), 
do qua! Camap e Ayer seriam bons exemplos (p. 76). 

171. Ibid., p. 79s, onde ainda se confronta com Quine (p. 81). 

172. Ibid., p. 88s. 

173. Ibid., p. 110-111. 

174. Ibid., p. 117s. "[. .. O] aristotelismo é filosofícamente o mais poderoso tipo de pensamento 
moral pré-modemo" (p. 118). 
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175. A reconstruc;óo de Maclntyre pode ser útil para a tradi9óo anglo-saxó. Na América Latina 
partimos freqüentemente da tradi9óo aristotélica (d. Dussel, 1973, t. 1, 1973b, 1974, 1974b, 1975, etc.), 
e, no meu caso pessoal, além disso, estudei com aristotélicos na Argentina e com López Aranguren na 
Espanha (cf. LópezAranguren, 1968). 

176. Ibid. , p. 233-235. 

177. lbid., p. 204s. 

178. Ibid., p. 246s. 

179. Maclntyre, 1988. No próprio início de sua história (Maclntyre, 1966, § 1, p . 11; § 2, p . 19) já 
havia sugerido a importancia da história do conceito de justic;a (a partir da dikaiosyne gregal. 

180. Cf. o§ O. 7, acirna em [46s]. 

181. Maclntyre, 1988, p . 10-11 (aqui reconhece que deveriam ser abordadas também outras 
tradic;oes, como a islc'xrnica, a da Índia ou da China, o que mostra "the lirnitations of my enterprise"), 
ou na p. 326. 

182. lbid., p. 336. 

183. lbid., p. 338. 

184. lbid. , p. 346. 

185. lbid., p. 351. 

186. Ibid. Há urn aspecto positivo que nóo podemos esquecer, pois "nenhurna tradic,óo tem direito 
a arrogar-se a si mesma um título de exclusividade; nenhurna tradic;óo pode negar a legitimidade de 
suas rivais" (p. 352), pelo menos antes de haver cumprido autenticamente comas condi<,óes da 
argumentac;óo e haver chegado a algum consenso. Urna certa humildade que faltou a Europa 
na modernidade! 

187. Maclntyre nega ser relativista (ibid. , p. 370s: "Tradition and Translation"), mas, seja como for, 
nóo tenla problematizar a universalidade material - a nóo ser pela via defectiva de urna lingua 
mundial, como o inglés do "sistema-mundo". Sua obsessóo se situa antes em mostrar as dificuldades 
da comunicac;óo ou das filosofías a-históricas. A Ética da Libertac;óo tratará de mostrar também as 
dificuldades da comunicac;óo e do exercício da universalidade da razao (a partir do princípio material 
universal e a partir da alteridade do Outro: as vítimas), sem negá-las: nao caindo entao nem na 
universalidade formal abstrata e a-histórica, nem na incomensurabilidade pós-moderna. Voltaremos 
a este tema ao longo de toda esta Ética. 

188. Cf. o que já foi dilo mais acima (§ O. 7 [46s)). 

189. Cf. Taylor, 1975, p . 363s. 

190. Taylor, 1989, p . X. 

191 . Cf. nossa crítica a axiologia em Para una de-strucción de la historia de la ética, IV (Dussel, 
1973b, p. 126s). Achoque Heidegger, em Brief über den Humanismus (Heidegger, 194 7), fez em parte 
e antecipadamente urna crítica a esse estilo de ética. Estudamos em Lovaina os arquivos Husserl, 
grac,as a van Breda, e lemes os manuscritos axiológicos de Husserl (cf. Para una ética de la 
liberación latinoamericana, t. I, "Manuscritos éticos de E. Husserl que se encontram no Husserl-Ar
chiv de Lovaina"; Dussel, 1973, !, p. 193s), desde o F 120 (1890s) até o B I 16 (de 1931-1934). Kant foi 
o ético mais estudado por Husserl, em particular a Crítica da razáo prática. A crítica ao formalismo 
a partir de urna "ética material" por parte de Max Scheler (cf. Scheler, 1954) ou de Nicolai Hartmann 
(Hartmann, 1962) foi por nós estudada na obra citada acima. Por seu "estilo", a posic;áo filosófica de 
Taylor <leve muito aos axiólogos, mas também a filósofos ontólogos como Aristóteles, Sartre ou 
Heidegger, a partir de urna filosofía anglo-saxá atenta ao paradigma da linguagem. É algo como urna 
"axiologia-existenciária-lingüística". 

192. Teria cabido a Taylor ocupar-se aqui do tema do "respeito pela vida humana" como tal, como 
urn critério universal que configura por dentro "todas" as culturas (e permite criticá-las quando "matam" 
injusta e institucionalmente). O critério (e seu princípio correspondente) é universal e permite o diálogo 
intercultural a partir de seus conteúdos materiais. A incomensurabilidade teria sido superada a partir 
de dentro. 

193. De modo geral, confunde-se o "conteúdo" concreto da "vida boa (good lile)" coma necessi
dade universal de ter que sustentar sempre a priori urn pro-jeto de vida boa (a eudaimonia de 
Aristóteles, a beatitudo medieval, a "felicidade" de Bentham, a Seinsverstdndnis de Heidegger, os 
"valores" de Max Scheler, etc.) a partir da exigencia universal de dever reproduzir e desenvolver a vida 
de cada sujeito ético em comunidade. Sustentar "esta" ou "aquela" vida boa é questáo que pode 
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ser debatida; o que porém náo entra em debate é que cada um tem já sempre a priori alguma vida boa 
como horizonte a partir do qual pode come¡;ar o debate (Kant, Rawls ou Habermas náo sáo exce¡;áo, e 
rusto tem razáo Maclntyre). A "vida boa" é necessária quanto ao conteúdo concreto do ato, mas náo é 
suficiente como princípio ético integral. Além disso, e com razáo, observa Maclntyre que se poderia cair 
num esvaziamento ético: "É urna ilusáo super que há um fundamento neutro, algum lugar para a 
racionalidade como tal, onde se tericrm recursos racionais suficientes para urna investigac;áo independente 
de todas as tradic;óes" (Maclntyre, 1988, p. 367). Urna Ética da Libertac;áo aceita (por ex., com Apel) que 
há "pretensóes de validade" universais, formalmente, mas náo sáo materialmente independentes de toda 
tradic;áo: nem por seu ponto de partida (sempre se parte de urna tradic;áo); nem por seu ponto de chegada na 
aplicac;áo (a urna tradic;áo); nem por deixar de referir-se sempre ao principio uruversal material. Tem razáo 
Maclntyre quando escreve: "Pretender estar fora de toda tradic;áo é ser um estranho a toda investigac;áo" (p. 
348). "O mais absurdo aspecto <leste tipo de filosofía é o ser intemporal" (p. 369). Mas náo tem razáo ao concluir. 
''Um uruverso socialcomposto exclusivamente portradic;óes rivais ... será aquele no qual existeumcerto número 
de contendentes incompativeis ... em suas visóes do uruverso; cada tradic;áo náo será capaz de justificar suas 
pretensóes sobre as de suas rivais ... " (p. 348). Falta-lhe entáo aqui articular o horizonte cultural como critério 
e o princípio uruversal material (cf. mais adiante § 1.5). 

194. !bid., p. 521. 

195. Taylor, 1992, Is. 

196. !bid., p. 25. 

197. lbid., p . 29s. Numa Ética da Libertac;áo esse "ser verdadeiro consigo mesmo" passa pelo "ser 
verdadeiro comas vítimas, com um povo oprimido e excluído" (momento comunitário histórico) da 
identidade hegemóruca. 

198. lbid., p. 33. 

199. Questáo tratada por George H. Mead (cf. Mead, 1962, p . 67s). 

200. !bid., p. 45. 

201. !bid., p. 50. 

202. !bid., p . 66. Na Ética da Libertac;áo todos esses temas náo se afírmam a partir da 
"autenticidade" atomística, mas a partir do direito á dignidade negada das pessoas de comuruda
des majoritárias da humanidade, das classes oprimidas, da mulher dominada pelo machismo, da 
crianc;a sem direito perante a cultura adulta, etc. É algo mais profundo, muito maior em número, 
mais relevante eticamente, sem tirar a importáncia dessa "autenticidade" descrita por Taylor nos 
países do centro e hegemórucos. 

203. !bid., p. 117. 

204. !bid., p. 50. 

205. Taylor, 1992b. 

206. "Sabe-se muito bem que desde 1492 a Europa projetou urna imagem sobre esses povos como 
se fossem de alguma maneira inferiores, incivilizados e, pela forc;a da conquista, até se chegou a impor 
esta imagem aos próprios conquistados" (ibid., p . 26). Isto é novo, mas a partir dessa hipótese toda a 
obra Sources oí the Self deveria ser ampliada. 

207. lbid., p . 37. É exatamente este o tema apresentado pela Ética da Libertac;áo há mais de vinte 
anos: o Outro relevante é o índio (quinze milhóes mortos no comec;o da moderrudade), os africanos 
escravos (treze milhóes escravízados do século XVI até o século XIX), as nac;óes periféricas exploradas 
no colorualismo e no neocolorualismo (mais de 80% da humarudade atual), as classes trabalhadoras 
dominadas pelo regime de salário e produc;áo de mais-valor (mesmo nos países do capitalismo central), 
etc. A rtlosofia da Libertac;áo, desde 1970, explícita e expressamente propóe o "diálogo" como Outro 
significativo (cf. Dussel, 1973, !, cap. 6: "O método da ética": "O rosto do pobre indio dominado, do 
mestic;o oprimido, do povo latino-americano é o tema da filosofía latino-americana. Este pensar 
analético [leía-se: dialógico], porque parte da revelac;áo do Outro e pensa sua palavra, é a filosofía 
latino-americana úruca e nova, a primeira realmente pós-modema [escrevia em 1970, hoje escreveria 
"transmodema"] e superadora da moderrudade"; ibid., t. 11, p . 162). 

208. !bid., p. 72-73. É interessante que, quase cinco séculos depois de Bartolomé de las Casas, um 
filósofo do mundo anglo-saxáo repita as mesmas palavras dele, já que em De unico modo, escrito na 
Guatemala em 1536, mostrava que os índios americanos possuíam digrudade e mereciam ser tratados 
do único modo humano possível: com argumentos racionais e náo coma violencia da guerra (desde a 
conquista do México a partir de 1519 até a guerra do Golfo em 1992, que ainda continua nos sofrimentos 
do povo iraqui em 1996). Cf. Dussel, 1993, Conferencia 5.3). 

160 



209. !bid., p. 88. É esta a argumentm,ao de fundo de outros trabalhos (Taylor, 1988 e 1988b). 

210. Das quatroobras que vamos considerar (cf. Walzer, 1977, 1979, 1983 e 1994), Spheresof!ustice. 
A Defense oí Pluralism and Equality é a de horizonte mais amplo. Este livro, por ser posterior as obras 
de Nozick [1968] ou Rawls [1971], deve ser considerado como sua rem,ao critica. 

211. Walzer, 1983, p . 312-313; tr. cast., p. 322. 

212. É interessante notar que, quando trata da questao da "necessidade (need)" (ibid. , p . 25; tr. 
cast., p . 38), interpreta o momento "produtor" de urna citai;ao de Marx como se fosse "distribucio
nista". De fato, "a cada um segundo sua capacidade (From each according to his ability)" - frase já 
citada da Crítica ao programa de Gotha - Walzer a interpreta da seguinte maneira: "Quais dentre 
eles necessitam delas [das possibilidades de emprego] com maior urgencia?" (ibid.). Para Marx 
cada produtor deve trabalhar tanto quanto tem capacidade: é urna que;5tao de produi;ao. A 
distribuii;ao atua no momento de "a cada um segundo sua necessidade". E claro que há mútua 
determinai;ao, mas urna é material (a determinai;ao da produi;ao sobre a distribuii;ao) e a outra 
prático-política (da distribuii;ao sobre a produi;ao). Marx escreve: "Se considerarmos as sociedades 
globais, a distribuii;ao parece de certo ponto de vista preceder e até determinar a produi;ao: aparece 
de certo modo como um fact pré-econ6mico (anteókonomisches) . Um povo conquistador divide o país 
entre os conquistadores" (Marx, 1857, p. 16; tr. cast., p. 17). Esta é a posii;ao de Walzer. Mas em Marx 
há algo mais: "A organizai;ao da distribuii;ao [dos objetos e funi;óes] está totalmente determinada 
pela organizai;ao da produi;ao. A própria distribuii;ao é um produto da produi;ao" (ibid., p. 15; tr. 
cast., p . 16). Este pressuposto da organizai;ao da produi;ao capitalista nao está tao presente em 
Walzer. É necessária entao também urna "justii;a produtiva" (que para Aristóteles era a "justii;a 
legal", em sentido amplo) . Cf. Dussel, 1985, p . 43s. 

213. lsto se pode ver, por exemplo, quando falo do "lívre intercambio (free exchange )" (ibid., p. 21 ; 
tr. cast. , p. 34). Walzer conhece os limites do neoliberalísmo. Critica-o mostrando que eles opinam que 
"o livre intercambio cría um mercado em que todos os bens sao convertíveis em todos os outros bens 
através do meio neutro do dinheiro. Nao há bens dominantes nem monopólíos" (ibid.). Walzer mostra 
que "a vida cotidiana no mercado, a experiencia real do livre intercambio, é muito diferente daquilo 
que a teoría sugere. O dinheiro ... é na prática um meio dominante" (p. 21-22; tr. cast., p. 35). Nao 
obstante, sempre sua critica se detém quando deveria ir ainda mais longe. Sabe que o "livre 
intercambio nao é um critério geral", mas admite que "quanto mais perfeito o mercado, menores serao 
as desigualdades, de renda e menos freqüentes os fracassos. Se imaginamos urna igualdade aproxi
mada ... " (p. 116; tr. cast. , p . 127). Mas todo mercado, por mais "perfeito" que seja, sempre supóe, e nao 
pode deixar de supor, algum tipo de desigualdade, de bens dominantes ou algum tipo de monopólio, 
porque a "competii;ao" supóe a desigualdade. Um "mercado perfeito" é logicamente impossível; é 
inconsistente (pelo argumento de Popper; cf. Hinkelammert, 1984, cap. 6). O conceito de "mercado 
perfeito" contradiz o conceito de "competii;ao" (o de "competii;ao perfeita", além disso, é inconsistente), 
já que a competii;ao supóe desigualdade, difereni;a, !uta, possibilidade de destruii;ao dos outros 
capitais (se houvesse perfeita igualdade haveria imobilidade, quietude, equivalencia, nao-competi
i;ao). Ademais, desde Locke ou Smith sabemos que o "dinheiro" é um meio de acumulai;ao pelo qual 
uns o possuem (os "ricos" diz Locke ou Smith) e podem comprar o trabalho dos "pobres" (que nao o 
possuem). De maneira que nao só nao pode ser "neutro", mas seus possuidores tem propriedade 
privada desigual por mecanismos históricos e direitos que nao podem deixar de estruturar algum grau 
de injustii;a ou desigualdade, e que Walzer nao analisa, mas pressupóe. 

214. Walzer, 1983, p . xiii; tr. cast. , p . 11. Este enunciado é aceitável como "idéia reguladora", mas 
como enunciado empírico é de impossível realizai;ao, embora nao seja logicamente contraditório (é 
consistente mas nao factível) , já que nenhuma sociedade empírica pode pretender nao exercer 
institucionalmente algum tipo de dominai;ao (mesmo desconhecida), como veremos nos capítulos 4 a 
6. Deveriamos ter urna inteligencia infinita com velocidade infinita (para usar o argumento de Popper, 
1973; cf. Hinkelammert, 1984, cap. 5) para falsear o "principium oppressionis" (sempre há vitimas, 
dominados!), como veremos mais adiante. 

215. !bid., p . xv; tr. cast., p. 13. 

216. Pascal, Pensées, § 244 (Pascal, 1954, p . 1153); Walzer, 1983, p. 18; tr. cast., p . 31. 

217. Aproveitaremos num futuro trabalho esta distini;ao e Jalaremos de "frentes de libertai;ao" (a 
partir destas esferas e de outras nao abordadas por Walzer). Serao chamadas "frentes" porque sao 
"fronteiras" de "luto" pelo re-conhecimento. 

218. Cf. Walzer, 1983, p . 6s; tr. cast., p . 19s. Em cada esfera há um bem dominante: numo "sociedade 
capitalista o capital é dominante" (p. 11 ; tr. cast., p . 24-25). 
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219. !bid. , p. 13; tr. casi. , p . 26. É interessante notar que, para Walzer, o modelo de "toda 
ideólogia revolucionária" se expressa da seguinte maneira: "A pretensao de que um novo bem, 
monopolizado por algum novo grupo, substitua o atualmente dominante: isso equivale a afirmar 
que o esquema existente de dominio e monopólio é injusto" (ibid .) e comete um erro, a partir de 
minha posi1,ao. "Monopolizado" deveria ser substituido por "consensualmente promovido", para 
vedar-lhe o sentido eticamente ilegítimo dessa pretensao válida. Walzer concluí: Esta "pretensao 
nao é interessante em termos filosóficos" (ibid.). De fato, definida como ele a define, nao é in
teressante; redefinida como eu estou propondo, consiste exatamente na problemática da Ética da 
Liberta1,ao, e neste caso nao é só interessante, mas também pertinente para a maioria da humani
dade hoje (cf. mais adiante o capítulo 5). 

220. Assim como é possível descrever urn sistema de castas que curnpra com os paré'rmetros 
(internos) da justi1,a, é possível descrever urn sistema capitalista que cumpra coma mesma finalidade" 
(ibid. , p. 315; tr. casi., p . 324). Estou de acordo que todo progresso deve partir dos "paró:metros 
(internos)", mas há momentos em que deve ser posto em crise o próprio fundamento dos paró:metros 
4e urna esfera ou sistema em sua totalidade. Esta situa1,ao também nao pode ser descartada por urna 
Etica da Liberta1,áo (já que é também urna ética de tempos normais). 

221. lbid., p. 314; tr. cast., p . 323-324. 

222. !bid. , p. 321 ; tr. cast., p . 330. Para Walzer, portanto, mandaré sempre urn certo monopólio do 
bem e urna certa domina1,áo. Compare-se o texto citado com o seguinte: "Os que na noite andam [os 
sábios] falaram: E vemos que este caminho de governo que nomeamos [a democracia liberal] já náo 
é o caminho para os mais; vemos que sáo os menos que agora mandam, e mandam sem obedecer, 
mandam mandando. E entre os menos passam entre si o poder de mando, sem ouvir os mais, mandam 
mandando os menos, sem obedecer ao mando dos mais. Sem razáo mandamos menos .. A palavra que 
vem de longe [dos sábios do povo maia] diz que mandam sem democracia, sem mando do povo, e 
vemos que esta sem-razáo dos que mandam mandando é o que conduz o andar de nossa dore o que 
alimenta a pena de nossos mortos. E vemos que os que mandam mandando devem partir para longe 
para que haja outra vez razáo e verdade em nosso solo. E vemos que é necessário mudar, e que mandem 
os que mandam obedecendo, e vemos que essa palavra que vem de longe para nomear a razáo de 
governo, democracia, é boa para os mais e para os menos" ("Comunicado da Rebeliáo Maia de 
Chiapas, Exército Zapatista de Liberta1,áo Nacional: Elei1,óes democráticas", em La Jornada [México], 
27 de fevereiro de 1994, p. 11, col. 1 ). 

223. Náo é materialmente suficiente, como veremos, por náo ter sido analisado o principio material 
universal do qua! trataremos mais adiante no§ 1.5. 

224. Aqui sintetizarei algurnas posi1,óes expostas em Dussel, 1973b. 

225. Ética a Nicómaco 1, 12; emAristóteles, 1960, ll02 a 1-4. Cf. Dussel, 1973b, p. 33s. 

226. !bid., 1, 7; 1098 a 16. 

227. !bid., I, 4; 1095 a 19-21. 

228. Et. Nic. X, 7; 1177 a 12-18. 

229. De perfectione vitae spiritualis XIII, n. 634 (cf. Dussel, 1973b, p. 72). 

230. STh, 1-11, q . 19, a . 10, corpo (Tomás de Aquino, 1950, p . 104. "É impossível que alguém realize 
seu bem, se esse seu pro-jeto náo convém ao bem comurn (bene proportionatus bono communi)" (ibid., 
q. 92, a . 1, ad 3; p. 419). 

231. Cf. a exposi1,áo deste tema em Dussel, 1974b, p. 64s. 

232. EmFrühe Schriften (Hegel, 1971, t, I, p. 326). 

233. lbid. 

234. A deutera physis de Aristóteles, da virtude como héxis (Ética a Nicómaco 11, 1; 1103 a 18s; em 
especial 11, 6; 1106 b 36s). A Sittlichkeit hegeliana é justamente esta "segunda natureza (als eine zweite 
Natur)" (Rechtsphilosophie, § 151; Hegel, 1971 , t. 7, p . 301). 

235. Der Geist des Christentums (ed. cit., p. 237). 

236. Esta fórmula "lebendige Gemeinschaft" é usada por Karl Marx em seu exame da religiáo: 
"der lebendigsten Gemeinschaft" (em Marx, 1956, t. l EB, p . 600), e se encontra no fundamento radical 
de seu paradigma comunitário. Cf. minha exposi1,áo feita no Seminário sobre Marx no contexto do 
debate com Apel, a 12 de dezembro de 1992, na Goethe-Universitéi:t de Frankfurt: "Re-lektüre Marx aus 
Lateinamerika", Bremen Universitéi:t, Bremen, 1993. 

237. Grundkonzept zum Geist des Christentums (Hegel, 1971, t.1, p . 312). 
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238. De minha parte, escrevia em 1969: "O próprio Kant, ao escrever sua Critica da razáo prática, 
náo tinha plena autoconsciencia de que era, erúim, um pensar o ethos hurgues de um prussiano do 
século XVIII. Poderia ter escrito, se tivesse tal consciencia critica que 'nem no mundo e muito menos em 
geral fora do mundo é possível pensar nada que possa ser considerado como bom sem restriqáo, a 
náo ser semente urna boa vontade (ein guter Wille)' [Grundlegung zur Metaphysik der Sitien, I, BA, l]? 
Será que esta posiqáo manifesta a ética trágica de um Prometeu acorrentado ou de um Édipo 
enceguecido? Aceitariam estes princípios a ética de Tlacaélel, o fundador do império asteca? Náo é 
esse principio compreensível apenas dentro da tradiqáo cristá ocidental e em especial do pietismo de 
Spencer?" (em Dussel, 1973b, p. 9). 

239. O próprio Kant reconhece que "a questao de como urna lei pode por si e imediatamente ser 
fundamento da deterrninm;,áo da vontade (o que é, entretanto, o essencial de toda moralidade) constituí 
um problema insolúvel (unauflósliches) para a razáo humana, e identico ao do saber como é possível 
urna vontade livre" (Kritik der praktischen Vernunft , A 128; em Kant, 1968, t. 6, p. 192). Para o problema 
da ''.Anwendung", cf. em KpV, A 119s (tr. cast., p. 186s), questao que trataremos no próximo capítulo. 

240. Considere-se este tema hegeliano, ao comentar e criticar Fichte em Diferenqa.do sistema 
filosófico de Fichte e Schelling ( 1801 ): "Razao e liberdade como ser-razoável (Vernunftwesen) náo é mais 
razáo e liberdade, mas um ser único (Einzelnes) .. . Se a comunidade de seres razoáveis fosse essen
cialmente limitm;,ao da verdadeira liberdade, ela seria em si mesma e por si mesma tiranía .. . Na relaqao 
vivente, nao há liberdade a náo ser na medida em que ela implique a possibilidade de subsumir-se e 
entrar em relaqáo com outros ... " (Frühe Schriften , em Hegel, 1971, t. 2, p. 82-83). Pelo contrário, na 
"comunidade sob a dominaqáo do entendimento (unter der Herrschaft des Verstandes)" (p. 83-84), o 
momento "racional" ou vivente é a superaqáo dessa deterrninaqáo limitante como dominaqáo. 

241. Cf. Taylor, 1975, IV: "History and Politics" (p. 365s), onde escreve: "O problema do critério 
de racionalidade de Kant é que, por alcanqar urna autonomía radical, leve que pagar o preqo de 
esvaziá-lo de conteúdo" (p. 370) . Veremos como urna Ética da Libertaqáo subsume o "conteúdo" 
(universal a partir de outra definiqáo) das éticas materiais, a partir de urna moral formal, processual, 
crítica e por último de libertaqao dos oprimidos e /ou excluídos. A crítica de Hegel a Kant é inovadora, 
mas náo suficiente . Um clássico nesta questáo é a eXP,osiqáo da crítica de Hegel a Kant emBenhabib, 
1986; e um desenvolvimento da questáo a partir da Etica do Discurso, em Habermas, 1991, p. 9s; tr. 
cast. , p . 97s. 

242. Cf. Dussel, 1995b. 

243. Rechtsphilosophie , § 347 (Hegel, 1971, t. 7, p. 505-506). 

244. Cf. Schnadelbach, 1983, cap. 6. 

245. Cf. Brentano, 1969. 

246. Como já dissemos acima, coube-nos por sorte pesquisar nos Arquivos Husserl de Lovaina e 
pudemos consultar suas liqóes de ética desde os anos 1890 até 1934 (Manuscritos A 11 1; F I 11 , 14, 16, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 28), tanto na Universidade de Halle (1887-1901), como de Góttingen (1901-1916) e 
Friburgo (1916-1938). Urna descriqáo dos mesmos em minha obra Dussel, 1973, l. p. 193-197. 

247. Cf. seus trabalhos mais importantes: Die Idee der sittlichen Handlung e Sittlichkeit und 
ethische Werterkenntnis (Hildebrand, 1969). 

248. Cf. Scheler, 1954. 

249. Cf. Hartmann, 1951. 

250. Cf. Romero, 1952 e Hartmann, 1959 e 1965. 

251. Grundlegung zur Metaphysik der Sitien, BA 65; Kant, 1968, t. 6, p. 60. Com Marx nunca 
poderemos pregar o valor da pessoa: a pessoa tem dignidade e nao valor. 

252. Heidegger, 1961 , t. l. p. 488. Voltaremos ao tema no§ 4.3.b , a propósito de Nietzsche. 

253. 'Wert ist... Errnóglichung, possibilitas" (Heidegger, op. cit. , t. 1, p . 639). 

254. Aqui é interessante recordar o que vimos no § 1.1, pois o sistema límbico e a base do cérebro, 
no qua! residem os centros avaliativos neurobiológicos e culturais, sao (como indica Heidegger, 
seguindo neste ponto Nietzsche) "condiqóes do dominio que a vida tem sobre o devir" do próprio sujeito 
como participante da comunidade, que denominaremos principio ético material universal. 

255. Veremos no capítulo 4 a posiqáo de Nietzsche sobre os valores. 

256. Para um tratamento mais extenso, cf. minha obra Dussel, 1973b, p. 126s. 

257. Scheler, 1954, p. 68. 
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258. Aqui se percebe a ingenuidade metafísica das axiologias. Os valores sao categorizm;óes 
hierarquizadas, conceitualizadas segundo pautas culturais da produc,ao, reproduc,ao e desenvolvimen
to da vida humana. Esta é universal, nao aquelas. 

259. Scheler, 1954, p . 68-69. 

260. Ibid., p. 74. 

261. Cf. Ricoeur, 1963. 

262. Em minha obra Para una ética de la liberación latinoamericana (Dussel, 1973, t. 1) tentei, 
exatamente, mostrar o sentido ético-ontológico da analítica existenciária de Heidegger. Opinei, além 
disso, que se tratava, no Heidegger de Sein und Zeit, nada menos do que de urna releitura da Ética a 
Nicómaco, de Aristóteles. Anos depois, sugeriu-se esta mesma interpretac,ao da obra heideggeriana 
(cf. Volpi, 1992). 

263. Hans Schelkshorn analisa esta passagem da "compreensao do ser" como "dever-ser" em 
mínha interpretac,ao de Heidegger (Schelkshom, 1994, 388s). 

264. Cf. em Sartre, 1960, t. 1 e 2, a mesma temática reiteradamente. Tratamos desta questao 
extensamente: cf. Dussel, 1973, cap. 1: "O fundamento ontológico" (t. 1, p. 33-95). 

265. Cf. as obras de Zubiri, de 1963 a 1992. 

266. Cf. López Aranguren, 1968. 

267. Zubiri, 1986, p . 525. Formalmente esses momentos (o "fato mental" e o "fato neurológico") 
podem ser diferenciados, mas nao materialmente, por seu conteúdo: "Organismo e psique humanos 
sao essencialmente distintos: o psíquico humano é irredutível ao organice ... Daí que as notas psíquicas 
da estrutura humana sejam essencialmente irredutíveis ó:s puramente organicas" (op. cit., p. 57-59). 
Como no caso de Henri Bergson, o psíquico é irredutível ao cérebro: "En réalité, la conscience ne jaíllit 
pas du cerveau; mais cerveau et conscience se corresponden! parce qu 'ils mesuren! également, l 'un 
par la complexité de sa structure et l' autre par l'intensité de son réveil" (Bergson, 1912, p . 285). 

268. Zubíri, 1886, p . 54s. 

269. Cf. Zubíri, 1981. Gostaria de usar aqui as precisóes já avanc,adas no § 1.1 , por parte de 
Edelman, 1989 e 1992. Tratdr-se-ia do próprio inicio da "categorizac,ao intelectivo-conceitual" mas que, 
processualmente, incluiría também a simples consciencia, urna certa memória, momentos lingüísticos 
e a própria autoconsciéncia. Nestas distinc,óes, Zubiri procede um tanto globalmente, dada a época 
de seus importantes aportes (já que nos fala de momentos "inespecíficos" ou de "formalizac,ao", e nao 
de func,óes internas do cérebro, tais como a categorizac,ao). 

270. Zubiri, 1986, p . 23. 

271. !bid., p. 23. 

272. !bid., p. 29. 

273. É claro que esta "suspensao" é fruto de conexóes neuronais complexas entre os centros 
cerebrais que perrnitem os fenómenos já indicados da "consciencia" e "autoconsciéncia", e da 
diferenciac,ao entre o "si mesmo (self)" e o "nao-si mesmo (non-sel[)" . A "realidade" é exatamente a 
apreensao radical e prirneira da autolegalidade, anterioridade (prius ó: apreensao), "de per si" desse 
"nao-si mesmo" do apreendido no estimulo. Tudo está, além disso, lingüísticamente ce-determinado. 

274. Zubiri, 1986, p . 391. 

275. !bid., p. 384. 

276. !bid., p. 71. 

277. Ibid., p. 112. 

278. !bid., p. 406s. 

279. Ibid., p. 399. 

280. Cf. no final (Índice temático [407)) palavras-conceitos como "verdade", "vida", "realidade", 
"critério de verdade" e outras relacionadas com este tema. Cf. em especial o § 2.5 [148s], sobre a 
diferenc,a entre verdade e validade, e os §§ 3.1-3.2 [167-178], quanto ó: diferenc,a entre a pretensao de 
verdade, de validade e de inteligibilidade (ou o "ter sentido" de urna proposic,ao). Ali continuará a 
reflexao que agora apenas sugerimos. 

281. Cf. minha trilogía: Dussel, 1985, 1988 e 1990. 

282. Marx conhece a diferem;a entre material (com "a ": Inhalt) e materiell (com "e") (cf. Tese 10, 
emApéndice I). Por exemplo, nos Manuscritos de 44 escreve: " .. . de sua riqueza e sua rniséria espiritual 
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e material (materiellen), todo o material (Material) para esta formm;,áo .. . " (Marx, 1956, t.!, p. 542; tr. 
casi., p. 150-151). No primeiro caso é "matéria física"; no segundo, "conteúdo". lnteressa-nos de 
preferencia a "matéria" como "conteúdo" emética (trata-se de urna ética de conteúdos) . 

283. "Como ato puramente formal (formeller) porque abstrato, porque o próprio ser humano só tem 
valor como ser abstrato pensante ... Em sua forma abstrata, como dialética, este movimento passa assim 
pela verdadeira vida humana, mas como esta verdadeira vida humana é (para Hegel] urna abstrm;,áo, 
um estranhamento da vida humana, essa vida é considerada como processo divino" (ibid., p. 584; tr. 
casi., p . 202). Marx critica agora a Hegel que fez de sua "eticidade (Sittlichkeit)" anti.kantiana um 
momento subsumido (aufgehoben) no final do processo formal do Pensar que se pensa a Si mesmo 
absoluto: a materialidade (conteúdo) foi aniquilada na pura formalidade absoluta do Pensar Absoluto. 

284. !bid., p. 583; Ir. casi. , p. 200. 

285. !bid., p. 584; Ir. casi., p . 202. 

286. !bid. , p. 586; tr. casi., p. 204. Este "aborrecimento (Langyveile)" e "nostalgia de conteúdo 
(Sehnsucht nach einem Inhalt)" poderia ser a exata defini,;:áo da Etica do Discurso contemporé'mea. 
Náo é o caso da Ética da Liberta,;:áo que corre o risco (especialmente neste § 1.5) de tentar argumentar 
para contribuir solidariamente para "encher" as máos do pobre e explorado de algum "conteúdo" 
(algum "páo" para o seu estomago vazio: mas náo o "vazio" do aborrecimento, e sim o "vazio" fruto 
da injusti,;:a do capitalismo tardío e central, de ó:mbito mundial). O farninto tem outra "nostalgia de 
conteúdo", é urna inclina,;:áo, um apetite: quer comer, e ternos que demonstrar (para além da falácia 
naturalista interpretada apenas formalmente) que "temo direito", isto é, no "estar farninto" (o ser 
humano) se funda um "deve comer (dever-ser) , ainda que de fato (pelo capitalismo) "náo possa" ou 
náo se !he permite "comer··. 

287. Referindo-se a "natureza" de Hegel, escreve: "A natureza como natureza ... é nada (para 
Hegel]. um nada que se confirma como nada, carece de sentido ou tem apenas o sentido de urna 
exterioridade que foi subsumida" (ibid., p . 587; Ir. casi., p . 206). Hegel perdeu o sentido do '"real" e 
confundiu a realidade da natureza coma realidade da autoconsciéncia do Saber Absoluto (onde todo 
o "real" existente alcan,;:a sua plena "realidade" como sabida), 

288. !bid., p, 577-578; Ir. casi. , p. 193-195. Cf. a coincidencia com Lévinas (mais adiante no§ 4.4) , 

289. Considere-se o nivel 1 do esquema 1,3. 

290. Para ambos o ser humano era um "Eu": um ego cogito ao qua! era indiferente ter um corpo 
(Descartes), ou um !ch denke que para determinar a validade universal e a priori do ato (como moral) 
náo eram necessárias as "inclina,;:oes", nemas exigencias corporais, 

291. É o nível I do esquema 1,3, 

292. Este "processo continuo para nao morrer (um nicht zu sterben)" é fundamental. Como indica 
J,P. Sartre na Critique de la Raison Dialectique , II (Sartre, 1960), a partir da "impossibilidade de optar 
por morrer" eticamente se demarca o ó:mbito das diversas alternativas do "poder viver". A vida, sua 
reprodu,;:áo e desenvolvimento é o critério fundamental de toda ética material. Marx deixa ver isso com 
clareza em todo este Manuscrito de 44. Seria alongar-me demais citar todos os textos sobre a questáo. 

293. !bid., p. 515-516; Ir. casi., p. 110-111. 

294. O animal, <liante de um estímulo, responde imediatamente sem possibilidade de distanciar 
o estimulo da resposta, 

295, É o nível 1 do esquema 1.3, 

296. Marx indica perfeitamente a düeren,;:a entre o "estimulo animal" e o humano "captar a 
realidade" inteligentemente daquilo que se lhe apresenta. 

297, !bid., p. 516; Ir. casi., p . 111. 

298. "Náo desenvolve urna livre energía física e espiritual (geistige )" (ibid., p. 514; tr. casi., p , 109). 
"Na forma da atividade vital está o caráter dado de urna espécie, seu caráter genérico, e a atividade 
livre, consciente, é o caráter genérico do ser humano" (p. 516; tr. casi. , p. 111). 

299. !bid,, p. 517; tr. casi. , p. 112. Estaría pensando na "belezo (Schónheit)" de Schiller? Certamen
te, mas de maneira náo substitutiva (como Charles Taylor: a estética em vez da ética), mas subsuntiva 
(a estética na ética de conteúdo). Trata-se do nível 4 do esquema 1.3. 

300. O Marx definitivo diferenciará entre o "social (gesellschaftliche)" e o "comunitário (gemein
schaftliche)", mas náo aqui ainda (cf. Dussel, 1985, p . 87s). 
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301. Note-se que a "vinculm;áo com o Outro" (o face-a-face de Lévinas) é urna necessidade 
material (de conteúdo) primeira, real, ética, intersubjetiva (ou mais: é a própria origem da intersubje
tividade). 

302. Aqui "Material" com "a", isto é, como "conteúdo". 

303. Aqui está se referindo antecipadamente ao nível da pragmática, ou ao rúvel do lingüístico 
em geral, que·também pressupoe sempre urna "comunidade". A ética de conteúdo pressup6e urna 
comunidade "de vida"; a pragmática urna comunidade "de comunicac;áo" (esta última é urna 
dimensáo relevante que se desemola a partir de sua condic;áo absoluta: a vida do sujeito falante; 
um sujeito morto náo fala). 

304. Aqui Marx, de maneira bem precisa, mostra o sentido da racionalidade teórica em geral 
e como deve ser articulada coma racionalidade prática. A "teoría" é urna "abstrac;áo" (o que náo 
significa que seja "irreal"), e nisto consiste sua precisáo e "eficácia" (ato da razáo instrumental); o 
todo concreto real "a partir de onde" se abstrai é a comunidade de vida. O mesmo acontece coma 
comunidade de comunicac;ao. 

305. !bid., p . 537-538; tr. cast., p . 145-146. A "consciencia" e a "razáo" sáo momentos da vida 
humana, e náo vice-versa. 

306. Hess, 1845, p. 2. 

307. !bid. , p. 3. 

308. É toda a questáo da contradic;áo de dois principios éticos. 

309. !bid., p. 9. Para Hess, como o cristianismo promete urna vida individual ressuscitada, funda 
o egoísmo: "O que é Deus para a vida teórica, é o dinheiro para a vida prática do mundo invertido" 
(p. 1 O). Pode-se entender que este horizonte teórico seja o de Marx: teológico-económico (cf. Dussel, 
1993b, p. 46s). 

31 O. Redundancia que quer significar urna defesa contra todo naturalismo. 

311. As ac;oes e estruturas sociais náo intencionais náo negam este enunciado, enquanto sáo 
auto-responsáveis mediatamente e diante da consciencia critica que pode descrever a náo intencio
nalidade a partir da culpabilidade da práxis fetichista. 

312. "Materiais" com "a", entre cujos rúveis se encontram as necessidades espirituais (estéticas, 
científicas, criativas .. . ): "sejam do estómago ou da fantasía (Phantasie)" (O Capital I, cap. 1, irúcio; 
Marx, 1975, emMEGA II, t. 6, p. 69; tr. esp., t. 1/1, p. 43. 

313. Vimos que para Marx a primeira "necessidade material" (de conteúdo) é a necessidade do 
outro su jeito: a intersubjetividade ou comunidade de vida como condic;áo das restantes necessidades. 
Isto será novamente exposto, de maneira muito mais radical, na ética critica de Lévinas (cf. o§ 4.4). 

314. Pretendemos desenvolver estas questoes nos§§ 2.5 e 3.1-3.2. 

315. Estamos situados na ordem I do esquema 1.3. Este tema é determinante: o crítério de 
reproduc;áo e desenvolvimento da vida é "critério de verdade"; de verdade prática (enquanto vida 
humana) e teórica (enquanto nos "abrimos" a omnitudo realitatis "a partir do horizonte" que a vida 
circunscreve como suas mediac;oes de reproduc;áo-desenvolvimento; cf. mais adiante o § 3.2). De 
outra maneira, um "interesse" (no sentido habermasiano: Habermas, 1968) ontológico e antropoló
gico (até psicológico e psicanalítico também) fundamental a partir da e pela vida nos motiva a 
enfrentar as coisas para usó-las (tecnicamente), conhece-las (teoricamente, a partir da vida coti
diana até as ciencias) e valorizó-las (culturalmente) como "possibilidades" para a vida. A própria 
"compreensáo do ser" e a Sorge (pre-ocupac;áo ontológica) de Heidegger é urna "abertura" que se 
implanta a partir desse é'rmbito prévio (cf. Dussel, 1973, t. 1, p. 42s e a nota 54, p . 162-163, onde 
mostramos que o horizonte do "ser" heideggeriano deve ser transcendido, e o referido é'rmbito pré
ou trans-ontológico é a "realidade"; da mesma maneira o "sentido" deve ser transcendido como 
"verdade"; cf. Dussel, 1977, 2.2.3 e 3.4.7; e no § 3.2 desta Ética). O "circulo" da realidade que 
descobrimos no real náo é "toda a realidade", mas "a realidade que nos interessa"; só alguns 
aspectos e enquanto permanecem integrados no fluido total de nossa vida (como biografía, como 
história de urna cultura, da humanidade em nossa época, etc.). 

316. Dissolve-se como "objetividade" ou horizonte manejável pelo ser humano. O ser humano 
atualiza a realidade do real como um prius a sua captac;áo; sem ser humano ninguém captaría o real 
como reaiidade, e se volatilizaría o que Hinkelammert chama de "objetividade" da realidade. 

317. Hinkelammert, 1995, p . 32. É um "produto" enquanto só o ser humano atualiza o real como 
reaiidade (este remeter a realidade ao real só se dá como "produto" de um ato inteligente do ser 
humano) (rúvel I do esquema 1.3). Mas é um "pressuposto", porque o ser humano capta o real como 
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sendo real antes, como umprius a ter sido captado. Nao "produzimos" o real (isto nos antecede); nó:o 
"pressupomos" o real como realidade (isto nós produzimos). Hegel confunde a "realidade" do saber do 
real, coma "realidade" do próprio real. Da realidade-do-saber depende a atualizm;:ó:o do real como 
realidade . Mas a realidade "do real" (que é captada como anterior ao saber) nó:o é a realidade "do 
saber" (que é a medim;:ó:o necessária para que o real se atualize, além disso, como verdade). 

318. Em nossa obra (Dussel, 1977) era o ser humano vivente na ordem do "cosmos" como 
omnitudo realitatis. 

319. Que na nossa obra (Dussel, 1977) denominávamos ordem do "mundo" quanto a "compreen-
sáo do ser": o ontológico. 

320. Situam-se no nível 3 do esquema 1.3. 

321. Weber, 1922 (trad. espanhola, p. 20). 

322. O cérebro humano tem particularmente desenvolvidas certas partes do córtex, especializadas 
exclusivamente para reter "rostos" humanos. O "rosto" do Outro (como explica Lévinas) exerce um papel 
radical na ética. 

323. Cf. Honneth, 1992, p. 46. 

324. Este "re-conhecimento" do Outro como igual é um ato da razó:o ético-originária, material e 
pressuposto da razó:o discursiva (urna vez que a argumentm;:áo, como veremos, sempre supóe o outro 
argumentante reconhecido como igual). 

325. Cf. mais adiante o § 2.5.b e § 3.5.c. 

326. Que denominei "razó:o prático-material" (com relac;:ó:o a vida do sujeito) ou "ético-originária" 
(com relac;:ó:o a autonomía do sujeito-Outro como outro igual). Veremos a partir do capítulo 4 que a 
mera "reproduc;:ó:o" da vida humana nó:o é critério suficiente para a ética, que exigirá, a partir da 
existencia da vitima como critério, o "desenvolver" a vida. A "reproduc;:ó:o" é conditio sine qua non, mas 
nó:o suficiente. 

327. Hinkelammert, 1995, p . 11-12. 

328. A racionalidade que denominamos prático-material (nível 1 do esquema J.3) com-a instru
mental (nível 3), a qua! teremos que articular, posteriormente, a razáo discursiva. Cf. mais adiante no 
§ 2.5.b e§ 3.5.b. 

329. lbid., p. 15-16. 

330. Cf. mais acima [76]. 

331. Cf., entre outros, Jonas, 1982. 

332. Cf. mais adiante no§ 6.2, onde se aborda a "questó:o do sujeito". Nao se trata de um sujeito 
moderno, solipsista, consciente, em posic;:ó:o cognitiva, abstrata, etc. 

333. Estes "enunciados normativos" (determinados pelas obrigac;:óes ou exigencias éticas da 
produc;:áo, reproduc;:ó:o e desenvolvimento da vida humana) (nível 1 do esquema J .3) nó:o só:o meros 
"jufzos de valor" (os do formalismo instrumental de Weber ou da metaética analítica) (nível 3 do 
esquema 1.3) nem "enunciados normativos" só enquanto válidos com pretensó:o de retidáo (como para 
Habermas, já que, mesmo distinguindo-os dos enunciados descritivos, os articula apenas como mundo 
cultural) ou só captados materialmente a partir da cultura estabelecida (como no caso de Charles 
Taylor) (nível 2). Estes juízos normativos podem julgar críticamente a partir da vida humana em geral 
(material e universalmente) os valores culturais particulares que se enunciam como "juízos de valor", 
ou "juízos valorativos", e também podem julgar os fins particulares de cujos meios se ocupamos "juízos 
de fatos" formais (por ex., os juízos científicos ou de cálculo matemático, etc.). Por tudo isto, poderiamos 
denominá-los juízos ou enunciados normativos éticos de realidade, porque a partir da realidade da 
vida do sujeito ético se julga ou se descobre a compatibilidade (ou incompatibilidade) dos fins, dos 
valores e das "tradic;:óes" (de um Weber ou Popper) com relac;:ó:o a vida humana concreta em jogo. 

334. O que é o assassinato do Outro sistemico (pela competi<;:ó:o económica, venda de armas, 
ignorar a AIDS na África ou entre os pobres) senó:o servir-se de urna conduta habitual cuja lógica acaba 
por devorar a humanidade como suicídio coletivo? 

335. Em latim "ob": o que se tem <liante; "ligare": unió:o, junc;:ó:o, religac;:ó:o. É o modo como o su jeito 
permanece "ligado" aoque é seu dever. 

336. Embora deixando-lhe muito maior espac;:o de manobra para as decisóes livres, valorativas, 
culturais, etc., em aparencia institucionalmente auto-reguladas, efetivamente nó:o-intencionais. 
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337. Explicitar este "eticamente" é redundancia, pois se aquele que atua é um ser humano como 
humano vai atuar eticamente. Porém, neste caso, a redundancia nao é demais, pois refon;:a a intern;:ao 
do enunciado. 

338. Mesmo numa cultura pós-convencional, onde cada indivíduo deve justificar racionalmente 
suas decisóes, e nao só mover-se convencionalmente por tradiqao, o projeto de criticidade argumenta
tiva intersubjetiva (de Apel ou Habermas) já é um projeto de "vída boa" pós-convencional. que floresce 
numa cultura histórica, num determinado momento, etc. 

339. A pretensao de universalidade de cada cultura (desde a esquimó ou banto até a asteca 
náuatle ou européia moderna) indica a presenqa do principio material universal em todas elas, o que 
se opóe ao etnocentrismo. Etnocentrismo ou fundamentalismo cultural é a tentativa de impor a outras 
culturas a universa!idade que minha (nossa) cultura "pretende", antes de haver sido intersubjetiva e 
interculturalmente provada. A séria pretensao de cada cultura a universalidade deve ser provada pelo 
diálogo racional quando há corúronto entre culturas. E quando se corúrontam historicamente as 
culturas, o diálogo é possível a partir da pretensao de universalidade de cada urna e, materialmente, 
a partir do principio de conteúdo, da produqao, reproduqao e desenvolvímento da vida de todo sujeito 
cultural. que anima cada cultura e todas elas, e que permíte materialmente descobrir articulaqóes reais 
ao comeqar a dialogar sobre como cada cultura produz, reproduz e desenvolve a vida humana em 
concreto. O momento intersubjetivo discursivo é exatamente o momento procedimental que permíte 
formalmente este diálogo, mas que nao nega a lógica do conteúdo material do qua! os dialogantes 
devem partir. Tudo isto fez o eurocentrismo da Modernidade fracassar diante das culturas periféricas, 
desde fins do século XV até o presente (cf. Dussel. 1993). 

340. "O sujeito tem um horizonte objetivo [o a rnbito I do esquema 1.3]. que é de vida ou morte. É 
como sujeito que o tem objetivamente. Além disso é su jeito por ter esse horizonte que !he permite estar 
livre dos condicionamentos que sao a tradiqao e o mundo da vida. Sem este espaqo de liberdade, que 
transcende todas as tradiqóes e todos os mundos de vida, nao haveria sequer tradiqóes. Há tradiqóes 
porque podemos transcendé-las. O que nao podemos transcender nao constituí tradiqao. A pulsaqao 
do coraqao se repele por todas as geraqóes. Por nao poder transcendé-la nao constituí tradiqao" 
(Hinkelammert, 1995, p. 34). 

341 . Espero dedicar um;trabalho futuro ao problema da fundamentaqáo dos princípios, para tratar 
desta questao da "fundaméntaqao". Minha posiqao nao é "fundamentalista ", mas lenta antes argu
mentar a partir de urna atitude "multifundamental": "Talvez fosse melhor chamar este tipo de antifun
damentalismo de multifundamentalismo, pois, muito mais que defender que náo há fundamentos, o 
que se propóe é que há muitos fundamentos e de vários tipos e tudo isso fazendo parte de urna lista 
aberta" (Pereda, 1994, p . 306). 

342. Cf. Dussel. 1996. Cada alternativa tem "verdade prática" na medida em que se "refere" a 
vída tal como a descrevemos. 

343. Texto de I O de janeiro de 1917 (citado de Hinkelammert, 1995, p . 8). E, de fato, o que se discute 
nao é que o suicidio seja mau, mas que sobre ele nao se pode fundamentar urna ordem ética. Como 
poderia ser fundada urna ordem sobre a morte? Como poderiam ser os sujeitos de tal ordem "mortos"? 
O suicidio é o limite a partir do qua! toda ética é impossível; é sua negaqao radical. Por sua vez, o 
p¡incipio da vida humana nao é intrínsecamente ético, masé o fundamento de toda eticidade possível. 
Negar a vida é o mal; afirmar a vida é o bem. Mas a vida como tal nao é boa nem má. A vida está a lém 
do bem e do mal; assim tarnbém o suicidio, como tal. Porque quem se suicida nao comete um ato mau, 
comete o ato pelo qua! deixa simplesmente de existir: como poderla ser mau para ele? .. . se simples
mente nao vive mais. O suicidio, sem ser mau, é o fundamento de todo mal: todo mal tem algum aspecto 
de suicidio, enquanto todo ato mau, se se desenvolver plenamente, levaría por último ao suicidio. Assim 
tarnbém o "principio de morte" de Freud (cf. mais adiante o§ 4.3.c [252s] . 

344. Cf. Henrich, 1976. 

345. Cf. Blumenberg, 1976. 

346. Para nós nao é só a "reproduqao da vida social, mas ela e muitas outras dimensóes da "vida 
humana concreta de cada sujeito ético em comunidade ... " 

347. Habermas, 1981. t. l. p . 526; tr. casi. , p. 500. 
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Capítulo 2 
A MORALIDADE FORMAL. A VALIDADE INTERSUBJETIVA 

[ 114] Esta é urna ética da vida. A vida humana em sua dimensáo racional 
sabe que a sua vida, como comunidade de seres vivos, é assegurada com o 
concurso de todos. A comunicm;áo lingüística é urna dimensáo essencial da 
vida humana, e a argumenta9áo racional urna nova "astúcia" da vida. Neste 
sentido, a moral moderna trouxe um novo tratado conhecido só parcialmente 
na Antigüidade: os procedimentos da moral formal para obter validade 
intersubjetiva ou as condi96es para ter seriamente urna pretensáo de validade 
ou de universalidade. Se o aspecto de conteúdo (ou material) da ética, que 
fica delimitado pelo critério da verdade prática (universalidade intensiva), 
funda o princípio material da ética, o aspecto formal da moral, em rela9áo ao 
critério de validade, funda o princípio procedimental de universalidade (ex
tensivo ou intersubjetivo) do consenso moral. Nossa tese acrescenta, além 
disso, como se verá no Capítulo 3, que a verdade prática do conteúdo da 
a9áo deve articular-se adequadamente com a validade intersubjetiva, 
constituindo, a partir da "factibilidade" concreta, urna unidade complexa 
em que cada aspecto determina o outro de maneira diferente e constitui 
aquilo que se pode chamar de a norma, a a9áo, a práxis, as estruturas do 
sujeito eticamente "bom". O "bem" (das Gute) tem assim, ao menos, um 
componente "material" e outro "formal". O aspecto "formal", que aborda
mos neste capítulo, consiste na questáo clássica da aplica9áo, da media-
9áo ou da "subsun9áo" do momento "material". 

[115] Na filosofia ética pré-modema, como dissemos, sempre ocorreu 
urna certa considera9áo, embora reduzida, do procedimento formal para 
obter validade, mas este foi em geral tratado de maneira privada ou 
monológica. Aristóteles analisou a questáo no livro sobre afrónesis da Ética 
a Nicomaco 1. Em primeiro lugar, para o Estagirita, náo sáo idénticas a 
razáo teórica e a prática: 

Sócrates pensava que os hábitos eram semente razao (lógos) e conside
rava a todos eles como conhecimento científico (epistémas), ao passo que 
nós pensamos que todos eles sao segundo a razao (meta lógouf 

Desta maneira critica o cair no reducionismo de identificar a racionali
dade em geral com o tipo de razáo científica e propóe além disso um tipo 
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específico de racionalidade prática. Com efeito, a norma concreta que 
permite efetuar a m;áo (que Kant chamará de "máxima") recebe em 
Aristóteles o nome de hypólepsis3

. A esta norma se chega como" conclusáo" 
de um "silogismo prático"4 que parte do princípio material. Trata-se entáo 
de "aplicar" este princípio ( a "vida boa" em geral para Aristóteles, seja qual 
foro seu conteúdo) ao caso concreto empírico: 

Mas o melhor bem nao se manifesta bom a nao ser ao bom (agathó), pois 
a maldade transtoma o juízo e faz incorrer em erro no tocante aos 
princípios da a<;ao. É claro, portanto, que é coisa impossível ser alguém 
prudente (frónimon) sem ser bom5

• 

Por um lado, é compreensível que, para o nosso filósofo, o ato formal 
de aplicar o princípio e mediante o qual a decisáo da norma concreta 
(hypólepsis ou máxima) ganha "validade" - enquanto conclusáo de um 
argumento racional - seja exercido de mane ira monológica ( eis aí sua 
limitac;áo), mas em urna unidade complexa (eis aí sua importancia atual), 
já que subsume o ·aspecto material (o princípio da verdade prática, as 
virtudes e as tendencias ou emoc;oes) no processo formal (o juízo, o 
silogismo prático) para fazer o bem. O escolhido é racionalmente argumen
tado (segundo a razáo) moralmente6 e tem ao mesmo tempo um conteúdo 
eticamente fundamentado7

• 

A atualidade de Aristóteles consiste exatamente nesta unidade ou 
articulac;ao do material e do formal embora tenha, é claro, limitac;oes 
pré-modemas; mas, por isso mesmo, náo caiu ainda em algumas das 
limitac;oes próprias da modemidade dualista que é preciso superar. É um 
convencionalista universalista, filosófico, ontológico. 

Com efeito, materialmente Aristóteles integra a afetividade (hoje diría
mos as conquistas da Psicanálise) com a racionalidade prática no ato 
formal-material de "escolha (proaíresis}"8

, que é assim definido: "Aescolha 
é um ato da razáo apetitiva (orektikos nous) ou do apetite racional (órexis 
dianoetiké) "9

• 

Trata-se da ordem da "verdade (alétheia) de acordo coma reta afetivi
dade (oréxei the orthe)"10

, da "verdade prática segundo a razáo (alethé 
meta lógou praktikén)" 11

, que constitui "a práxis boa como plenamente 
realizada (hé eupraxía télos)"12

• O momento material (da racionalidade e 
da verdade práticas, da afetividade e dos conteúdos ontológicos éticos) 
está indissoluvelmente unido ao momento formal (da validade moral 
da máxima escolhida) mas, é evidente, só alcanc;a urna validade pré-crí
tica e privada (pré-pragmática, diríamos hoje). Faltava muito a Aristóte
les, mas ele pode mesmo assim ensinar-nos muito ainda, dados os 
diferentes reducionismos materiais ou formais que praticamente invali
dam a maioria das propostas filosóficas emética ou moral contempora:
neas, européias ou norte-americanas. 
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[ 116] Da mesma maneira, Tomás de Aquino se referiu ao tema no 
tratado sobre a prudentia, aportando o conceito de liberdade, desconheci
da dos gregos. Como para os gregos, "o fim último [ontológico-material] 
néi:o pode cair sob nenhuma escolha"13, que füm aquilo que é impossível e 
possível, já que "aquilo que fazemos é só o possível (possibilium) para 
nós"14, que se situa entre "o impossível (impossibile)" e o "ilusório (vellei
tas)"15 (que é pretender realizar o impossível)16. O possível se escolhe 
procedimental ou formalmente de maneira monológica, levando porém em 
conta a condic;éi:o ontológico-material: "Pela consciencia [ética] se aplica a 
compreenséi:o dos principios ... ao ato particular que se examina"17. Isto é, 
pela "consciencia" ( onde se encontrava entéi:o toda a questéi:o da moral 
formal ou da argumentac;éi:o para alcanc;ar a validade de urna norma, quer 
individual quer política - mas esta última por urna "prudencia política" que 
era exercida novamente de maneira solipsista só pelo príncipe-) subsume-se 
dialeticamente a máxima particular no horizonte da eticidade com pretensao 
de universalidade18

• Mas a originalidade <leste momento histórico do pensar 
filosófico consiste, formal ou moralmente, no fato de pela "liberdade" o 
momento da escolha da máxima gozar de maior autonomia, independencia, 
"separac;éi:o" ou distancia. Se o fim se impóe "absolutamente (absolute)"19

, as 
possibilidades porém devem ser argumentativamente compulsadas de modo 
racional20. O escolhido (a máxima) é materialmente (com referencia a felici
dade, afetividade ou "vida boa") um juízo querido (intellectus appetitivus), 
formalmente (com referencia a urna validade prudente solipsista) é um 
"querer julgado" (appetitus intellectivus)21

• 

Antes da modemidade a questéi:o da verdade (verum) incluía indistin
tamente a referencia ao conteúdo (a referencia a realidade, o conteúdo ou 
a materialidade da ética) e a possível aceitabilidade da comunidade dos 
argumentantes (a validade, a formalidade da moral)22. Devemos agora 
adentrar-nos nesta diferenc;a. 

§ 2.1. A moral transcendental de Immanuel Kant 

[ 11 7] Entramos a qui no caminho da moral moderna propriamente dita, 
aquela que efetuará por diversas tradic;óes o processo de simplificac;ó:o no 
management do sistema-mundo de que falamos no § 0.6. Descartes néi:o 
escreveu muito sobre moral23. Nao vai além de urna "moral provisória". 
Malebranche em seu Traité de Morale nos recorda a tradic;ao estóico-agos
tiniana, onde o amor ainda é a virtude vertebral24. O mesmo ocorre na ética 
de Espinoza onde "o amor intelectual da alma a Deus (que é a perfeic;ao 
humana) é o próprio amor de Deus, como qual Deus se ama a si mesmo"25, 
que coincide como conatus esse conservandi. Wolff afirma, entrando já 
ambiguamente em toda a questéi:o da validade, que "a perfeic;ó:o da vida 
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moral consiste no consenso das a<;óes livres de todos entre si e com as 
coisas naturais"26

. Leibniz, por seu lado, no seu racionalismo metafísico, 
náo abandonou ainda a felicidade como referencia ética27

, mas, acima de 
tudo, prop6s urna sociedade dos espíritos com Deus28

, que terá longa 
heran<;a (em Kant, Hegel, Marx ou Apel). 

Koenigsberg era urna cidade da Hansa, mercantil e integrada ao 
sistema báltico e do Mar do Norte desde a Idade Média. Além disso, o 
pietismo se fizera fortemente presente e, embora exigisse a realiza<;áo 
terrestre pela práxis do Reino de Deus, era marcado por um certo ascetismo 
calvinista. A moral kantiana será aquela que melhor se articula com essa 
dupla experiencia: Haverá coisa melhor que urna moral que negando as 
inclina<;óes se apóia na virtude e no cumprimento do puro dever e confia a 
Deus, depois da morte, o pagamento em felicidade do merecido - porém 
náo gozado - pela virtude exercida nesta vida? Náo é simples ironía; é 
convic<;áo, depois de urna leitura atenta de Kant29

. 

O jovem Kant racionalista (1746-1759) wolffiano e leibniziano30 náo 
apresenta originalidade relevante (a náo ser em vista do Kant posterior). 
Quando em 1759, numa carta a Hamann, menciona Hume (que talvez tenha 
licio a partir de 1756), come<;a a etapa náo propriamente empirista, mas a 
da tentativa de integrar a ética empirista ao seu próprio discurso filosófico, 
intuito que terminará por negar o nível material ou do "sentimento moral" 
em favor dos "primeiros princípios do juízo" que sáo conhecidos só pelo 
"entendimento puro (intellectum purum, reinen Verstand)"31

• A etapa tran
sitória se situa entáo até 1770, quando de modo definitivo propóe as 
hipóteses de urna moral formal moderna, separando-a da ética material 
do "bem". Esta ética material. por seu lado, como Adam Smith que visitava 
a Fran<;a por aqueles anos (em 1764, exatamente), dará origem ao mais 
material do horizonte prático: a filosofía da economía e a ciencia econ6mi
co-política. Duzentos e vinte.e sete anos depois daquela cisáo, tentaremos 
refletir sobre a necessidade de restabelecer a unidade ou a articula<;áo de 
ambos os níveis: a ética e a economía. As duas sáo necessárias (náo porém 
suficientes) para urna Ética da Liberta<;áo. 

[ 118] Com efeito, os empiristas e Rousseau permitiram a Kant acordar 
do vazio sono racionalista. Mas ele nunca foi capaz de integrar o aspecto 
material emotivo da ética, porque os próprios empiristas tinham definido 
redutivamente os "sentiroentos morais" - como vimos no§ 1.2. - Kant nunca 
se utilizou de urna no<;áo que articulasse o momento racional com os 
sentimentos humanos32

, como nível ontológico e histórico-cultural, e com 
a vida de cada sujeito humano em geral. Pressupunha urna concep<;áo 
dualista, de nega<;áo do corpo, da irracionalidade (e por isso exclusiva
mente como egoísmo) dos sentimentos, que náo conseguiu integrá-los no 
horizonte racionalista da "vida perfeita"33

. Por isso abrirá como única saída 
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possível o ambito transcendental moral formal que terá dificuldade para 
reintegrar todo o momento material na determinagáo a priori da moralidade 
do ato humano. Em 1762 ainda nos recorda a tradigáo racionalista quando, 
como na Idade Média, afirma o perfeito como o bonum, ernbora abstrata ou 
formalmente, náo pelo seu "conteúdo (Inhalt) material (material)": 

A regra: Age o mais perfeitamente (Vollkommenste)
34 

que puderes: 
eis o fundamento formal (formale Grund) primário de toda obriga-

- d . 3s ~ao e agu . 

O "formal" em moral é a obrigagáo36 de realizar um ato perfeito, seja 
qual for o seu conteúdo. Kant modifica o sentido da "obrigagáo (Verbin
dlichkeit)" wolffiano e deste modo comega a bosquejar a diferenga entre o 
hipotético e o categórico37

. Mas, de imediato, mostra-nos que está proble
matizando o como integrar o "material" a vazia formulagáo racionalista: 

Assim como nada decorre dos princípios formais (formalen) primários 
dos nossos juízos de verdade, a menos que se deem os fundamentos 
materiais (materiale) primários, assim também nenhuma obriga~éí:o es
pecífica (concreta) se origina ... , a menos que se lhes integremprincípios 
materiais (materiale) nao demonstráveis do conhecimento prático38

. 

Kant situa aquí exatamente a possível unidade entre o formal e o 
material, e por isso comega a por-se assim a questáo da aplicagáo no 
material concreto do princípio "formal" abstrato. Aquí "formal" tem ainda 
um sentido racionalista de coordenagáo, de vazio, do abstrato, do univer
sal. Continua mostrando a sua preocupagáo em como integrar o "material" 
empirista quando escreve: 

Só em nossos dias come~amos a nos dar conta de que a capacidade de 
apreender o verdadeiro é conhecimento, ao passo que a de perceber o 
bom (Gute) é sentimento (GefühJ)39

. 

Esta opiniáo será corroborada em 1765: 

A distin~éí:o entre o bem e o mal (des Guten und Basen) nos otos e o juízo 
sobre a retidéí:o moral podem ser fácil e corretamente reconhecidos pelo 
cora~éí:o humano através do assim chamado sen timen to (Sentiment) .. . Os 
ensaios de Shaftesbmy, Hutcheson e Hume, embora incompletos e defi
cientes, foram os que chegaram mais longe na busca dos primeiros 
princípios [materiais] de toda ética 40

. 

[119] O que nos importa agora, nesta releitura de Kant, é que ele teve 
explícita consciencia da necessidade da articulagáo formal-material, mas 
essa suspeita será descartada, e isto porque já nessa época o "material" 
fora definido de maneira ambígua, com referencia quase exclusiva aos 
sentimentos como inclinagóes irracionais. E este é justamente o ponto onde 
a Teología da Libertagáo se separa de Kant e reconstrói universal e 
racionalmente o nível material. Daí se seguirá para Kant, posteriormente, 
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que o nível empírico prático material só se ocupará do caprichoso, do 
corporal irrelevante para a moral, do particular nunca universal, que nao 
pode ser critério para determinar a priori o bom ou o mau. Em 1770, já se 
esboc;a o nível "transcendental" como urna maneira de superar o dilema 
errado entre racionalismo e empirismo: 

A filosofia moral, enquanto trata dos primeiros princípios do juízo, é só 
pensada pelo entendimento puro e faz parte da filosofía pura. Epicuro, 
que reduziu os critérios ao sentimento do prazer (Gefühl der Lust) e da 
dor, assim como os modernos que o seguiram, como por exemplo 
Shaftesbury e seus partidários, sáo justamente criticados 41

• 

Kant define claramente que a "matéria (materia, Stoff) [em sentido 
transcendental], isto é, as partes, é aquilo que consideramos aquí como 
subst6:ncia"42

• E "a forma consiste na coordenac;ao das subst6:ncias"43
• 

O empírico, o corporal, os sentimentos morais sao o material. O puro, 
o metódico, o procedimento criador é o formal a prior/4

• Assim, aos poucos, 
vamos chegar a Fundamentac;áo de 1785: · 

Todo conhecimento racional (Vernunfterkenntnis) ou é material (mate
rial) 45 e considera algum objeto, ou é formal (formal) e se ocupa so mente 
da forma do entendimento e da razáo em si mesma 46

. 

Enfim, lemos na Crítica da Razáo Prática de 1788 que, de maneira 
definitiva, Kant descarta todo possível princípio material de validad e moral: 

Todas as inclina<;óes (Neigungen) conjuntamente (que sem dúvida po
dem reunir-se também num sistema aceitável e cuja satisfa<;áo se deno
mina entáo a felicidade própria) constituem o egoísmo (solipsismus) 47

. 

[l 20] A questáo entáo consiste em como desenvolver, e Kant o fará de 
urna maneira nova - e disso a Teología da Libertac;ao tem muito que 
aprender -, todo o campo da validade formal. Kant pretende efetuar esse 

. desenvolvimento a partir exclusivamente de um só e único princípio 48
. Além 

disso, que toda a moral se inicia por urna fundamentac;áo <leste princípio. 
Esta opc;áo (necessária depois de negar o sentido moral ao material, 
material com "a", como "conteúdo ") exige que se comece o discurso a partir 
do princípio prático, impondo assim ao formalismo posterior, até nossos 
dios, a sua arquitetonica invertida49

: 
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Pelo contrário, como a razáo prática náo tem a ver com objetos para 
conhece-los mas sim coma possibilidade de faze-los reais50 

(. .. por 
isso) deve come<;ar coma possibilidade de princípios práticos a priori . 
Só a partir <lestes poderia avan<;ar para conceitos dos objetos de urna 
razáo prática ... e só entáo fechar-se esta parte como último capítulo: 
o das rela<;óes da razáo prática pura com a sensibilidade ... , o do 
sentimento moral51

. 



Com efeito, tudo parte do princípio prático formal onde se vai delinean-
do a procedimentalidade universal da validade moral do ato a realizar: 

Todas as máximas tém efetivamente ... urna forma, que consiste na 
universalidade (Allgemeinheit) e neste sentido se exprime a fórmula 
do imperativo moral dizendo: que as máximas tém que ser escolhidas 
de tal maneira como se (als ob) devessem valer (gelten) como leis 
universais naturais52

. 

Kant precisa entáo o seu campo de reflexáo moral. Trata-se do conceito 
de "validade (Gültigkeit)" e náo do de "bem (das Gute)" (ernbora tarnbém se 
ocupe com ele, em sentido derivado e fraco), para designar aquilo que a moral 
se propoe. O "como se (als ob)" indica "de tal maneira", "de tal modo", isto é, 
o procedimento que necessariamente se deve cumprir para que a máxima 
possa "valer (gelten)". E assim chegamos ao imperativo categórico: 

[a] Age [b) (tu) [c] de tal maneira que [d] a máxima da tua vontade [e] 
possa valer sempre e ao mesmo tempo [f] como princípio de urna 
1 . l - . ls3 eg1s m;ao umversa . 

[ 121] Para os fins da nossa releitura, desejamos ressaltar alguns 
aspectos. Enquanto "se impoe como um juízo sintético a priori"54

, <levemos 
considerar: a) O objeto (Gegenstand): aquilo que se sintetiza ou a ac;,:áo a 
realizar-se no futuro. b) O sujeito: aquele que sintetiza (o "eu enla~o" 
[verknüpfe]) 55 e refere o sintetizado a apercepcáo transcendental solipsista 
(consciencia potencialmente autoconsciente). c) O procedimento (de tal 
mane ira [so]) em que consiste por fim o mandato - e que será certamente 
desenvolvido pela Ética do Discurso-; o como deve pressupor-se que se há 
de agir. d) Amatéria ou conteúdo empírico do ato, que se deve "conhecer" 
enquanto ética (dentro de urna eticidade concreta)56

. e) A syn-thesis. É a 
atividade subsuntiva propriamente racional: a validad e (" que possa valer 
[gelten] sempre"); isto é, o momento em que, tendo provado procedimen
talmente que a máxima é generalizável e, por isso, "válida" em todos os 
casos e sem contradi9áo no seu horizonte próprio (problemas de avalia~áo 
material), consegue a aceitabilidade potencial de toda a humanidade (em 
último termo): universalidade (porém captando ao mesmo tempo tudo 
aqwlo que é materialmente "bom" para cada um deles). É a coloca9áo da 
máxima como parte (matéria como substancia) coordenada na totalidade 
universal (dentro da ordem). f) A forma do ato. Só neste caso a máxima é 
lei universal (foi subsumida na universalidade formal, náo importando já 
o seu conteúdo, porque só interessa agora quanto a sua validade como 
tal). O válido é aceitável enquanto universal, com referencia a intersubje
tividade, e náo importa já como conteúdo57

• O momento essencial é o 
indicado com e e e, isto é, o aspecto "procedimental" da "aplica9áo" 
(applicatio dos clássicos, aAnwendung), para o qual Kant formula um novo 
imperativo procedimental sempre solipsista58

• 
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De fato, tem que pressupor a ética material como um cenário hipotéti
co59 (se [ob]. .. no caso em que [wenn] ... ), do contrário lhe é impossível a 
"aplicm;:ao" do princípio": 

Cada um julga por esta regra as m;6es se sáo eticamente boas ou más 
(sittlich gut oder bóse)60 

... Se a máxima da ac;áo náo é tal que resista a prava 
(die Probe) da forma de urna lei universal, é moralmente impossível61

. 

O que aconteceu, na realidade, é que o "hipotético cenário" é de fato a 
reconstruc;ao pormenorizada do ambito material ou de conteúdo da ética, 
sem a qual nao é possível a moral formal. A tal "prova" nao é formal, mas 
absolutamente material62

• 

§ 2.2. O formalismo neocontratualista de John Rawls 

[122] Nos anos 50 a filosofía norte-americana tinha chegado a urna 
posic;ao parecida com a de Kant em 1770. Assim como Kant teve que se 
defrontar com o dilema entre o pensamento formal racionalista e o empi
rismo, nesses anos 50 se apresentava a oposic;ao entre o intuicionismo 
(sustentado tarnbém por alguns representantes da filosofía analítica) e o 
utilitarismo. Diante dessa dupla frente de batalha, John Rawls opta nao por 

· urna filosofía transcendental como Apel, mas por urna filosofía moral 
política formal procedimental que parte de um modelo hipotético, que 
su póe praticamente a experiencia histórica da tradic;áo liberal progressista 
norte-americana. 

Com efeito, desde a primeira etapa dos seus artigos programáticos 
mais antigos63

, mostra Rawls a sua estratégia argumentativa, que será 
substancialmente a mesma até hoje. Como lhe está barrado o caminho 
para o material (pelo utilitarismo) e para a afirmac;ao a priori de princípios 
(pelo intuicionismo), vai descobrir na "teoria dos jogos" (o "jogo da barga
nha") um modelo hipotético semelhante ao kantiano: os que tomam parte 
no jogo, em um renovado modelo contrahialista como o de Locke ou 
Rousseau, poderiam em urna situac;ao ideal (de jogo) tomar decisóes sem 
determinm;áo material alguma que pudesse desviar-lhes os juízos, consti
tuindo assim um teorema formal da teoria da escolha racional. O que nos 
importa em nossa leitura é considerar atentamente que o ter negado o 
aspecto material da ética como ponto de partida (o problema inevitável dos 
formalismos) o obriga a construir é:enários hipotéticos insolúveis, que 
deverao ser senipre corrigidos para tentar recuperar passo a passo, mas 
nunca adequadamente, a materialidade negada na origem. Em principio, 
todos os participantes do jogo sao racionalmente egoístas (tem necessida
des aproximadamente iguais, igual capacidade para garantirem nao ser 
dominados pelos outros, e nao sao invejosos64

) e se comprometem a fazer 
propostas até chegarem a um acordo unanime sobre os principios funda-
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mentais substantivos (ou materiais)65 de urna sociedade idealmente 
justa. A "justi<;:a como imparcialidade (justíce as faírness)" é a atitude 
fundamental subjetiva pela qual os participantes se obrigam de ante
mao, ;:;éria e honestamente (comprometem-se a "fazer jogo limpo": faír), 
tendo aceitado os benefícios, a cumprir os deveres que se atribuam nas 
diversas práticas. Com efeito, é central o conceito de "práticas (practí
ces)" - que, depois, serao as instituic;;óes - que sao formas de atividade 
estruturadas por normas que definem ofícios, func;;óes, movimentos etc. 
A "justic;;a como imparcialidade" se joga em todos os níveis, mas espe
cialmente no terreno das "práticas" (instituic;;óes). 

[123] Em 1967, em sua segunda etapa, Rawls recorre ao artifício de um 
"véu de ignorancia" e muda o princípio simples de preferibilidade de Pareto 
pelo "princípio da diferenc;;a", como fundamentais reformas da sua prime ira 
proposta66

. O "véu da ignorancia" é um recurso analítico, hipotético, de 
impossível factibilidade. O que é preciso esquecer? - a "posic;;ao dos 
participantes na sociedade". Mas também a língua? - nao parece, porque 
nesse caso ninguém poderia fazer propostas no "jogo da barganha". Se 
cada um vem para o "jogo" com a sua língua, o operário terá urna 
linguagem própria da classe operária, dos bairros populares; o aristocrata, 
urna linguagem culta. Será preciso entao esquecer todos os matizes 
diferenciais dos diversos níveis culturais da língua? Quais pessoas e quem 
estipularam as regras para esse esquecimento? Enfirn, o suposto "jogo" é 
irnpossível de se aplicar empiricamente: é urna encenac;;ao meramente 
hipotética, e ainda por cima tautológica67

• 

[ 124] Em sua terceira etapa, Rawls publica Teoría da justi<;;a68
, onde organiza 

toda a sua argumentac;;ao sobre a "posic;;ao originária (original position)":69 

A intern;áo da posic;áo original é estabelecer um procedimento imparcial 
segundo o qual, quaisquer que sejam os princípios combinados, estes 
seráo justos. O objetivo é usar a noc;áo da justic;a puramente procedimen
tal como base da teoria70

• 

Este propósito é irnpossível cumprir-se. Urna posic;;ao puramente formal 
nao pode nunca decidir principios materiais, por definic;;ao, a nao ser que 
esta materialidade tenha entrado no processo sub-repticiamente, sem ser 
notada. E é isto que acontece. Com ef eito, os dois principios que se 
decidem, ou ao menos o segundo, tem determinac;;óes materiais claras, 
materialidade que, como diz a canc;;ao popular: "Me esqueci de esquecer
te ! " Eles "se esqueceram de esquecer" que os participantes sao liberais 
norte-americanos que partem das suposic;;óes do sistema capitalista71

• A 
arrogancia universalista de Rawls é impactante: acredita ser universal 
(válido para a humanidade, para urna comunidade bantu africana, urna 
tribo na Índia ou um país periférico latino-americano ou asiático) o que é 
válido nos EUA, ao menos em sua versao de 1971. Como estranho a essa 
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comunidade filosófica náo é possível alguém náo assombrar-se com 
tamanha simplificm;áo. 

Rawls analisa tres níveis: 

Podemos distinguir entre urna regra única (ou grupo de regras), urna 
instituir;áo (ou urna parte dela) e a estrutura básica do sistema social 
como um todo 72. 

O "princípio de imparcialidade"73
, que é o que interessa por último a 

Rawls, situa-se em tres níveis, mas de preferencia no segundo, que consiste 
na "justic;a formal" ou de "imparcialidade (fairness)", que náo é senáo a 
"adesáo a princípios" (primeiro nível) e honesta fidelidade ou "obediencia 
ao sistema" (terceiro nível) nas instituic;óes74

• Portanto, os princípios ou 
regras sáo as originantes, tanto da "estrutura básica" da sociedade como 
das instituic;óes, comas quais tema ver também a "justic;a como imparcia
lidade". Em primeiro lugar, vejamos como se formulamos dois princípios: 

A primeira enunciar;áo dos dois princípios é a seguinte: 
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao esquema mais 

extenso de liberdades básicas iguais, compatível com um esquema 
semelhante de liberdades para os outros. 

Segundo: As desigualdades sociais e económicas deveráo ser con
formadas de modo tal que simultaneamente a) se espere razoavelmente 
que sejam vantajosas para todos, b) se vinculem a empregos e cargos 
acessíveis a todos 75

• 

[125] O tema tem sido muito estudado76
• Para os fins da leitura que 

estamos fazendo nesta Ética da Libertac;áo, queremos propor urna reflexáo 
diferente. Com efeito, o primeiro princípio poderia resumir a posiqáo 
"liberal" de Rawls: trata-se dos direitos as liberdades; é entáo formal, ou 
condiqáo de possibilidade de todos os outros; tem absoluta prioridade 
sobre o segundo princípio77

; é o horizonte da "igualdade democrática 
(democratic equality)"78

• O que nos interessa para a nossa leitura princi
palmente é o segundo princípio. Esse princípio é propriamente material, do 
nível "social e económico". Aqui <levemos propor urna primeira considera
<;áo. Se no primeiro princípio se fala de "igualdade", no segundo se 
adrnitem a priori (já que seriam fruto da "posic;áo originária") "desigualda
des (inequalities)". O leitor desprevenido se pergunta: Por que se admitem 
"igualdades" políticas ou formais e se propóem ao mesmo tempo "desi
gualdades" sociais e "económicas (economic)"? Náo se deveria formular, 
ao menos em princípio, urna igualdade social e económica como ponto de 
partida? Nunca se dáo razóes para indicar o porque desta contradic;áo 
fundamental em todo o argumento de Rawls - em geral, os críticos de Rawls 
náo tocam tampouco esta questáo (o que indica que admitem essas 
desigualdades a priori). Mas é mais grave a questáo, já que surgem 
argumentos para provar que essas desigualdades sao "naturais". Veja-se 
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por exemplo este texto: "A distribui<;áo da renda e das riquezas nao precisa 
ser igual; tem nao obstante que ser vantajosa para todos"79

• Por que "nao 
precisa ser igual"? Rawls nunca responde a pergunta frontalmente, embora 
o fa<;a de modo oblíquo. 80 De fato, indica a sua posi<;áo indiretamente, 
quando explica: 

Os menos favorecidos ... sao as pessoas cuja origem familiar e de classe é 
mais desvantajosa que a de outras, a quem os seus dotes naturais permitem 
viver menos bem, e aqueles a quem no curso da sua vida a sorte e a fortuna 
se mostraram adversas ... Parece impossível evitar urna certa arbitrariedade 
no identificar efetivamente o grupo menos favorecido ... 81 

Rawls tem urna cegueira especial em compreender que a) um aspecto 
é a" sorte" de nascer em urna familia mais ou menos afortunada (isto é pura 
casualidade), mas b) outro, que haja estruturas históricas (náo naturais) e 
sociais em que nos cabe nascer, perfeitamente analisáveis, determináveis 
pelas ciencias sociais críticas:82 

O princípio de diferenqa afirma que as desigualdades imerecidas requerem 
compensaqao; e dado que as desigualdades de nascimento e de dotes 
naturais sao imerecidas deverao ser compensadas de algum modo 83

. 

[126] Como se pode observar, reconhece-se que essas desigualdades 
sáo imerecidas. Por que Rawls náo chega a explicitar que sao injustas? 
Porque este juízo deitaria por terra algo que "náo esqueceu o véu da 
ignorancia": que os participantes mais afortunados eram materialmente 
ricos liberais norte-americanos, enguanto os mais pobres nao deveriam ter 
"inveja" alguma contra os liberais. Opino, de minha parte, que se sáo 
desigualdades imerecidas (ter urna desvantagem imerecida é ser vítima) 
e, por isso, para Rawls exigem compensa<;ao, sáo injustas ainda para ele 
mesmo (ou náo julgaria que necessitam de compensa<;áo alguma). Sem 
dar mais razóes, escreve: 

Ninguém merece urna maior capacidade natural84 nem tampouco um 
lugar inicial mais favorável na sociedade85

. No entanto, daqui nao se 
segue86 que seja preciso eliminar esta distinqao ... A distribuiqao natu
ral náo é justa nem injusta, como tampouco é injusto que as pessoas 
nasqam em urna determinada posiqao social. Estes sáo fatos mera
mente naturais87

• 

Esta f alácia é identica a pretensáo de Aristóteles de demonstrar que os 
escravos sao "escravos por natureza" (physei douloi)88

, contra a explícita 
opiniao dos sofistas. Se Aristóteles era por "conteúdo" (eticidade ou mate
rialmente) um escravista (sem consciencia crítica), pode-se dizer o mesmo 
de Rawls com rela<;ao ao seu liberalismo capitalista norte-americano, coisa 
que um latino-americano, vivendo no capitalismo dependente, periférico e 
dominado, náo pode deixar de descobrir como a "falácia do formalismo": 
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náo ter critérios e princípios criticas quanto a um nível de conteúdo (material) 
que se pressupóe, e ao qual se recorre de fato, sem consciencia porém. Sua 
pureza formal é radicalmente deformada por numerosos a priori materiais 
náo pensados. O "calcanhar de Aquiles" do formalismo de Kant consistia em 
urna redutiva compreensáo das inclinac;óes ou da afetividade, da corporali
dade em geral; o de alguns formalismos do século XX consistirá em urna cega 
articulac;áo com um capitalismo do centro (liberal, social-democrata etc.) do 
qual partem e que justificam como ncrtureza ou como "o melhor dos mundos" 
de fato possíveis, e cuja unilateralidade invalida posteriormente toda a 
argumentac;ao - embora eu seja dos primeiros a subsumir os aportes formais 
positivos que deveráo ser levados em conta89

• 

[127] Se estes princípios, especialmente o segundo, constituem a estru
tura básica da sociedade, a "desigualdade" pressuposta já sempre a priori, 
como desigualdade ontológica, transcendental ou de natureza, determina
rá e justificará todas as "desigualdades" de conteúdo (materiais e especi
ficamente económicas). Como as "instituic;óes" se articulam em cima desta 
"estrutura básica", cada urna reproduzirá urna "desigualdade" dessas. E 
como a "justic;a enquanto imparcialidade" é apenas a obediencia as regras 
constitutivas da estrutura básica e as instituic;óes (que carregam no seio 
essa "desigualdade"), pode-se agora compreender (fora das razóes que 
se aduzem a partir de Pareto) que tudo pode funcionar se os "pior coloca
dos" (eufemismo aplicado as vítimas, aos dominados, aos excluídos) náo 
forem "invejosos": 

Suponho que a principal raiz psicológica da inveja é urna falta de autocon
fia~a no próprio valor, combinada com um sentimento de impotencia90

. 

Quando os trabalhadores assassinados em Chicago no dia 01/05/1886, 
quando os movimentos indígenas crtuais na América Latina, quando os 
oprimidos e excluídos possuem fibra e coragem para lutarem pelo reconhe
cimento da própria dignidade e pela justa reivindicac;áo, na tentativa de 
transformar as estruturas desiguais dentro das quais nascemos, recorrer-se-á 
entáo a autoridade de Nietzsche para falar de ressentimento. Caso se 
esclarec;a que se está falando só para os EUA, poderiam tais palavras soar 
menos violentamente aos ouvidos das maiorias "estruturalmente" empobre
cidas do Sul do planeta soba dominac;áo militar do país de Rawls (EUA). 
Mesmo nesse país, porém, eu gostaria de ouvir a reflexáo dos black ameri
cans, dos hispanics, dos homeless e de tantas minorias que tem consciencia 
de que o estar "pior colocados" náo é fato natural mas histórico. O formalismo 
se toma a filosofia ideológica do sistema vigente, reflexáo filosófica que parte 
da "eticidade" (etnicidade) dominante, hegemónica, que oculta, porém, como 
Kant, os seus pressupostos de "conteúdo" (materiais). 

[ 128] Diante das criticas, Rawls modificará muitas posic;óes, tentando 
abrir o seu pensamento para além das fronteiras dos EUA, para urna "bem 
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ordenada sociedade (well-ordered society)" capaz de superar a fundamen
tm;:áo da ordem política em urna compreensáo moral comum básica. Em 
sua última obra, Liberalismo político 91

, tentará, mas sem muito sucesso, ir 
além do ideário político do liberalismo da sua pátria. Por isso tenta, 
superando a "justi<;:a como imparcialidade" (como atitude subjetiva que 
possibilita o sistema democrático liberal), exprimir outro princípio intersub
jetiva que daria unidade ao sistema bem ordenado de direito sem a 
indicada unidade ética básica: o overlapping consensus92

• Trata-se de um 
consenso político de todos os participantes combase na adesáo a princí
pios, que supera a simples solidariedade da comunidade étnica (unidade 
de eticidade), o vazio cumprimento de um contrato imposto de fora (contra
tualismo formal puro) ou a fria tolerancia de posic;óes dogmáticas em 
conflito ( das religióes universais). Este consenso social aceita em urna "bem 
ordenada sociedade" o razoável pluralismo (reasonable pluralism) de 
diversas posi<;óes públicas, como l,l.m sistema de cooperac;áo honesto ( onde 
se faz "jogo limpo": fair), que dá seguranc;a e estabilldade através das 
gerac;óes (criando urna tradi<;áo ou educa<;áo no respeito ao outro), com 
base no reconhecimento das pessoas como livres e iguais, segundo urna 
visáo compartilhada de urna doutrina mínima compreensiva de urna socie
dade e urna cultura democráticas, que tem urna estrutura básica construída 
em cima de fundamentos morais, a partir da justic;a como imparcialidade. 
Voltaremos a tudo isso quando tivermos que construir urna "política" - como 
"frente" de libertac;áo específica -, já que significa urna grande contribui
c;áo para se organizar um Estado de direito. 

É possível tecer outras críticas. Seu solipsismo (a partir das posic;óes 
diversas que mostram a comunidade de comunicac;áo); sua concepc;áo 
reducionista da razáo vista como meramente instrumental e náo comuni
cativa (nem ético-crítica, como iremos mostrar no capítulo 4); seu "conscien
cialismo" pré-lingüístico; seu desconhecirnento da ordem ontológica (por 
ex. no caso de Aristóteles, que a reduz a urna psicología meios-fins); seu 
capitalismo liberal de mercado93 como pressuposto continuamente incon
fessado, mas expresso como se fosse a "natureza das coisas" etc. 

Para concluir, podemos dizer que se trata de um estudo sobre a justic;a 
formal, já que "nosso tema é o da teoría da justic;a, náo o da economia"94 

(" ... our topic is the theory of justice and not economics"). Quanto a nós, 
opinamos que a ética, no seu sentido integral, exige um conceito forte de 
justic;a - náo meramente formal - e por conseguinte inclui também urna 
filosofía da economía em seu sentido fundamental ( como filosofía prático
ecnológica, como veremos em outros desenvolvimentos futuros desta Ética 

da Libertaqáo). Nao se trata de expor alguns "problemas económicos", mas 
da fundamentac;ó:o ético-prática e crítica da economía como tal - que tem 
um aspecto material e inclui igualmente o seu aspecto formal95

. O forma
lismo nó:o é entáo capaz de expor (a partir dos seus critérios e princípios), 
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e menos ainda criticar ou por em questéio materialmente, o sistema 
económico-capitalista que sempre pressupóe já a priori (como urna condi
c;ó:o de possibilidade desconhecida), pelo que inadvertidamente lhe serve 
de justificac;éio no nível moral-formal. 

§ 2.3. A "ética do discurso" de Karl-Otto Apel 

[ 129] O ano de 1968, tempo da primeira crise económica do pós-guerra 
na Europa (e especialmente na Alemanha), foi no nível filosófico, e pelos 
movimentos estudantis, um ano de rupturas. A "primeira" Escola de Frank
furt96 - crítica, a partir de um horizonte heideggeriano, weberiano, marxista 
e freudiano, como vamos expor no capítulo 4 - dará lugar pouco depois a 
"segunda" Escola de Frankfurt - pragmática, nó:o mais porém crítica. 
Trata-se de urna filosofía de tendencia secular, socialdemocrata, de urna 
Europa do capitalismo tardio; que constrói urna ponte com o pensamento 
anglo-saxéio (como pragmatismo norte-americano e o linguistic turn). A 
Ética da Libertac;ó:o tem muito a aprender coma Ética do Discurso, embora 
deva marcar agora claramente as suas diferenc;as. 

Sem dúvida, Karl-Otto Apel é um pensador original que capta os 
diversos níveis de urna transformac;áo da filosofia contemporanea. Sua 
traumática experiencia - voluntário aos 18 anos, em 1940, no exército 
nazista (quando Emanuel Lévinas estova no campo de concentrac;éio 
[Stammlager] durante os mesmos cinco anos) - fará dele um racionalista 

· decidido 97, e um ético sensível, náo rigorista, com alta responsabilidade 
histórica. Seja como for, ficará determinado por sua própria tradic;áo. Com 
efeito, estudante de história - na linha de Ranke ou Dilthey- especializou-se 
em literatura, mas no final se dedicou a filosofia com Erich Rothacker, com 
quem estudou a filosofía da existencia, defendendo urna tese doutoral 
sobre "O Dasein e o conhecer: urna interpretac;áo teórico-cognitiva da 
filosofia de Martin Heidegger"98. Já na década de 50, comec;a as suas 
leituras da corrente analítica anglo-saxó: (primeiramente Charles Morris99); 
urna novidade na Alemanha. !mediatamente o expressa em sua tese de 
habilitac;áo, em 1963100

• Tomará por tema a filosofia da linguagem, a partir 
de um horizonte antropológico - ainda nó:o ético. A partir de urna posic;áo 
hermeneutica heideggeriano-gadameriana, concilia a crítica a metafísica 
de Wittgenstein e do próprio Heidegger101

• Quando seu amigo e aluno J. 
Habermas é admitido como membro do Instituto de Pesquisa Social de 
Frankfurt, em 1956, Apel acrescenta simultaneamente a sua consciencia 

l·t· 102 A d b rt d Ch 1 P . t ' . rt ' · d · · 103 po 1 1ca . esco e a e ar es eirce era 1mpo ancia ec1s1va em 
sua obra. Permitir-lhe-á a crítica do solipsismo de Kant104

• Entre 1967 e 1972, 
Apel amadurece a posic;ó:o definitiva, que se acha expressa de modo 
programático no último artigo de Transformm;áo da Filosofia, onde reúne 
trabalhos em que se pode observar o seu novo itinerário. "O a priori da 
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comunidade de comunicac;áo e os fundamentos da ética"105
• Aí postula a 

"comunidade de comunicac;áo" como pressuposto transcendental e ético 106 

de toda linguagem, argumentac;áo ou discurso possível. Aos poucos, dis
cutindo com a filosofia analítica e a epistemologia, abre toda a problemá
tica dos tipos de racionalidade, e define a temática da possibilidade de 
urna "fundamentac;áo última da ética"107 

- tema que aprofundaremos em 
um trabalho posterior a esta Ética da Libertac;ao, que se ocupará comos 
princípios. Da mesma maneira, a partir do pragmatic tum 108 

- como 
"pragmática transcendental"-, Apel expóe todo o tema de urna" semantica 
transcendental" polemizando com o intencionalismo semanticista, isto é, 
em referencia ao Intentional state do segundo Searle109 que, em última 
. tA . ' 1- d d d IIO ms ancia, e a ques ao a ver a e . 

Se nas décadas de 60 e 70 os seus adversários se situavam em urna 
epistemologia redutivista popperiana ou em urna filosofia da linguagem a 
maneira do primeiro ou do último Wittgenstein, que só haviam chegado ao 
linguistic tum, posteriormente polemizará contra aqueles que, tendo des
coberto a pragmática, voltam depois em seu critério a urna posic;ao pré-co
municativa; e, também, desde meados dos 80, o seu discurso se encaminha 
mais e mais para o confronto como pensar pós-modemo - Derrida, Lyotard 
e especialmente Rorty, que se lhe apresentam como situados nos antípodas 
da racionalidade. A partir de 1989, comec;amos um diálogo que está 
também na base da redac;áo desta Ética da Libertac;ao. 

[130] Desejo indicar a) positivamente, os níveis em que para Apela 
filosofia ética deve "transformar-se" - e que a Ética da Libertac;áo pode 
subsumir - para, b) criticamente, indicar por que Apel precisou "refugiar
se" inexpugnavelmente em um puro e formal nível "transcendental" de 
onde c) lhe será impossível descer, por ter-se decidido a empreender 
exclusivamente a via formal 111

, até a história concreta ou material ( com "a" 
em alemáo) dos conteúdos éticos que angustiam hojea humanidade (a 
maioria dos quais sáo os de sempre, geometricamente aumentados pelo 
processo destrutivo tecnológico-economico do capitalismo tardio no final 
da modemidade, que comec;ou há 500 anos). 

a) A primeira "transformac;áo" que a filosofia efetuou nas máos de Apel 
é a passagem do "solipsismo" a la Kant para urna "comunidade" já sempre 
pressuposta112

, que abre toda a problemática da intersubjetividade - a 
Ética da Libertac;áo radicalizou esta tese na "comunidade de vida" (no § 
1.5) e na "comunidade crítica anti-hegemónica" (capítulo 5). A segunda é 
a subsunc;áo reflexiva do "paradigma da consciencia" (do ego cogito 
cartesiano até a "compreensáo do ser" de Heidegger) em um "paradigma 
lingüístico" (o linguistic tum) de que já falamos. A terceira, a passagem do 
nível da mera análise lingüística sintático-semantica para o "paradigma 

' t· " rt d A t· 113 S 1 114 ·t A 1 pragma 1co que pa e e us m ou ear e , o que permi e a pe 
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efetuar urna crítica subsuntiva das éticas analíticas e suas críticas a ética. 
A quarta, que supóe as anteriores, consiste na transformac;áo do objetivis
mo positivista em um falibilismo consensual em que a validade, no entanto, 
se identifica (embora de modo diferente daquele do consensualismo 
habermasiano) simplesmente coma dimensáo da verdade115

• A quinta 
situa a moral (a Ética do Discurso) como o pressuposto (o "socialismo 
lógico" de Peirce, transformado em parte) de toda comunidade de comuni
cac;áo (mesmo a científica), e por isso a moral é a filosofia primeira116

• 

b) Por que Apel, como Kant a sua maneira, precisará refugiar-se no nível 
"transcendental"? Opino que se deve ao fato de ele nunca se ter dado conta 
da importancia do solo nutriente de urna ética de conteúdo, material, com 
a qual teve algum contato nos tempos de seus estudos com Rothacker 
(através de Heidegger). Mas Apel passou da ontología heideggeriana para 
a filosofía do linguistic turn, e faz posteriormente a descoberta da ética a 
partir do horizonte formal e em debate exclusivo com a filosofía epistemo
lógica ou lingüística e tomando por referencia a instituic;áo da argumenta
c;ao. Apel nunca entrou em sério debate com urna ética de conteúdo, 
material (tangencialmente, e só em um nível culturalista comos comunita
ristas). Possui da ética de conteúdo urna noc;áo redutiva: 

A ética discursiva é pós-kantiana e deontológica na medida em que poe 
a pergunta pelo obrigatoriamente devido para todos (deón) previamente 
a pergunta plat6nico-aristotélica - e novamente utilitarista - pelo télos 
da vida boa, por exemplo, pela felicidade do individuo ou de urna 
comunidade. A ética discursiva procede <leste modo, nao por menospre
zar o problema da vida boa ou perfeita ou o do bem-estar de urna 
comunidade ... , mas sim enquanto ética crítico-universalista, nem pode 
nem quer prejulgar dogmaticamente o télos-felicidade dos individuos ou 
comunidades, mas deixá-los ao seu critério117

. 

Apel interpreta redutivamente o ambito material (de conteúdo) da ética 
exclusivamente como sendo apenas um horizonte cultural, particular ou 
meramente ontológico - como condic;:áo de possibilidade. N áo percebe que 
todas as culturas, também a moderna pós-convencional, sáo modos con
cretos de organizar historicamente (sem porém nunca esgotar) a "reprodu
c;:ao e desenvolvimento da vida de cada sujeito humano em comunidade" 
- como vimos no capítulo anterior. Tanto os valores de um Scheler ou de um 
Rothacker, como a "compreensáo do ser" do próprio Heidegger, sempre sáo 
já momentos de urna cultura dada. Mas o princípio material ou de conteúdo 
universal da ética, assim como o definimos, constituí todas as culturas por 
dentro a partir de sua universalidade, como modo de realidade do sujeito 
humano que desenvolve culturas como ambitos dentro dos quais é "possí
vel a vida humana". O ontológico é também o horizonte que a vida humana 
descerra ao se defrontar coma realidade e constituí-la como a "totalidade" 
(o "mundo") das mediac;óes para a vida. Enfím, já tratamos o tema. Diante 
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de urna interpretac;:áo redutiva do princípio material náo resta outra possi
bilidade a universalidade prática senáo a sua dimensáo deontica, formal 
e vazia - caso se pretenda partir de um "único" princípio. Este princípio 
náo seria vazio se a sua func;:áo fosse a de aplicar consensualmente a 
norma ou argumentar dentro do ambito delimitado pelo princípio material. 
Para urna Ética da Libertac;:áo as regras formais intersubjetivas da argu
mentac;:áo prática tem sentido como procedimento para aplicar as normas, 
mediac;:óes, fins e valores de culturas, geradas a partir do ambito do 
"princípio universal material", que é pré-ontológico e propriamente ético. 

[131] Urna vez descartada a possibilidade da existencia e, portante, da 
fundamentac;:áo de um princípio material, a moral deve se defrontar com 
aqueles que formalmente negam a sua possibilidade. A primeira pergunta 
só pode ser esta: Como é possível urna ética na época da ciencia? 118 

Partindo do horizonte formal positivista ou analítico-epistemológico, Apel 
propóe em primeiro lugar, pragmaticamente, urna estratégia argumentati
va que procura salvar a filosofía como tal: 

Parece-me que aquí, via negationis et eminentiae, ficou patente que a 
auto-reflexáo realizada de maneira lingüísticamente responsável - isto 
é, em enunciados performativos e proposic;oes implícitamente auto-refe
renciais - do pensamento e de sua pretensáo de verdade, apresenta o 
paradigma autentico da racionalidade filosófica 119

• 

A partir desta pode agora tentar fundamentar urna ética. Descartado 
o ambito material da vida real, resta apenas um caminho a Apel para 
fundamentar a sua ética (a partir da "norma básica" "para dentro"): a 
"auto-reflexáo" diante do cético120

• A partir deste nível poderá "deduzir" 
(fundamentar ou decidir) todas as normas restantes da ética e da "vida 
prática" - sejam normas fundamentais ou fundamentadas, da "parte K 
ou da "parte B". Deste modo se contará exclusivamente com apenas "um" 
princípio formal universal e a priori. Urna das primeiras e mais completas 
formulac;:óes ou descric;:óes dos diversos momentos desta norma básica é 
a seguinte: 

O argumentante já testemunhou in actu, e com isso reconheceu, que a 
razáo é prática, ou seja, é responsável pelo agir humano, assim como a 
sua pretensáo ética da razáo e a sua pretensáo de verdade podem e 
devem ser satisfeitas através de argumentos: ou seja, as regras ideais da 
argumentac;:áo em urna, em principio ilimitada, comunidade de comuni
cac;:áo, de pessoas que se reconhecem reciprocamente como iguais, 
representam condi<;óes normativas da possibilidade da decisáo sobre 
pretensoes de validade ética através da forma<;áo do consenso e por isso, 
com respeito a todas as questóes eticamente relevantes da vida prática, 
é possível... chegar, em principio, a um consenso e, na práxis, seria 

, . . t 121 necessario aspirar a es e consenso 
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Apel, além disso, esclarece qual a func;áo desta norma: 

A essencia da norma ética básica reside no fato de que, por ser, em certo 
sentido, fonte inesgotável [!] da gerac;áo de normas éticas, temo caráter 
de um princípio metódico, um princípio que só debaixo das condic;óes
marco de possíveis questóes referidas a situac;óes concretas .. . pode ser 
1 d , 1· - d t ' . t· 122 eva o a rea 1zac;ao e sua po encia norma 1va . 

Como se pode observar, trata-se de "urna" só norma de validade 
universal, que permite deduzir, por seu turno, a validade ética de todas as 
restantes. Nesta deduc;ao ou "aplicac;ao" da norma básica, entáo, cifrar-se
á todo o desenvolvimento da ética (urna vez que se tenha fundamentado a 
norma básica). 

[132] c) Desde o início da descoberta da ética como pressuposto 
transcendental, Apel viu a necessidade de urna mediac;áo entre a norma 
básica da Ética do discurso (a ''parte K) e o "mundo da vida (Lebenswelt)" 
(a "parte B"). É todo o "problema da aplicac;áo (Anwendungsproblem)" no 
"tempo intermédio (Zwischenzeit) em que as condic;oes da aplicac;áo ainda 
nao se realizaram"123, para o que recorrerá a urna Ética da responsabili
dade124, a fim de poder ser responsáveis a posteriori pelas conseqü€mcias 

" f t d " d " d " d. · t h 125 nos a e a os os acor os a que 1scurs1vamen e se c ega . 

A questáo da "aplicac;ao", ou a descida a partir da fundamentac;áo da 
norma básica por auto-reflexáo, como a fonte inesgotável de toda 
normatividade possível, vem a ser entáo absolutamente central. Mas 
aqui, desde o comec;o, como se cortou o acesso originário ao material 
(ou ao conteúdo da ética), é impossível dar qualquer passo significativo 
(isto é , pensar a partir da normatividade ética problemas concretos). 
Para Apel é bem clara, como dissemos, a necessidade de urna "media
c;áo entre [a] o principio formal de universalizac;áo e a fundamentac;áo 
de [b] normas materiais situacionais"126

• Para isso, irá descobrindo urna 
cadeia de normas necessárias para fundamentar normas concretas, 
materiais. Nesse processo reflexivo comec;ou a esbarrar em dificuldades 
insuperáveis. Apel confessa mais de urna vez: "Devo admitir que a 
elucidac;áo das razóes que me levaram a distinguir entre urna parte de 
fundamentac;áo A e urna parte de fundamentm;;:ao B da Ética do Discurso 

- t , . d 1· t t 1 "127 nao es a am a comp e amen e c ara . 

Vejamos o desenvolvimento da questáo. Poderíamos resumir este ponto 
mostrando que Apel dá um "salto" do concreto para o transcendental, para 
obter assim a norma básica fundamental. Daí deve agora "descer". O 
critério de aplicac;áo da norma básica, Apel toma-o de Habermas: trata-se 
do principio universal formal. Enuncia-se o problema assim: a distinc;áo 
fundamental para Habermas entre "moral" (universal) e "ética" (concreta), 
embora parta de Kant, é usada para otimizar as condic;óes reais ou 
procedimentais da aplicac;áo (Anwendung) do principio de universalidade, 
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grac;as a comunidade consensual real, cujo princípio se propóe agora 
deste modo: 

Todos os seres racionais devem poder querer aquilo que se justificou 
moralmente .. .. O princípio D explicita: Só podem ser válidas aquelas 
normas aceitas por todos os atetados como participantes virtuais de um 
d . , t" 128 1scurso pra 1co . 

Este enunciado é mediado pelo procedimento "U", que adota nos 
discursos práticos o papel de urna regra de argumentac;ao: 

Os resultados e conseqüemcias previsíveis do seguimento geral de nor
mas válidas para a realizm;ao dos interesses de cada um devem poder 
ser livremente aceites por todos129

. 

Para Apel, o princípio "U" de Habermas é critério necessário mas nao 
suficiente para chegar a aplicac;ao no nível histórico concreto, material, 
como princípio de fundamentac;ao de normas reais, pois considera, com 
razao, que nem sempre se dao nas situac;óes histórico-concretas as condi
c;óes necessárias de simetria entre argumentantes (mesmo em um Estado 
de direito, por exemplo, ou pela desigualdade entre os membros de 
diferentes classes, sexos, rac;as etc. 130

). Mesmo assirn, é possível deduzir 
urna obrigac;ao universal de transformar a realidade assimétrica para 
poder argumentar no futuro (quando se derem as condic;óes simétricas): 

É necessário, em relac;ao a fundamentac;ao última do principio da ética, 
considerar nao só a norma básica da fundamentac;áo consensual de 
normas (reconhecida na antecipac;ao contrafactual das relac;óes de 
comunicac;ao ideais), mas ao mesmo tempo a norma básica da respon
sabilidade histórica, da preocupac;ao pela preservac;a:o das condic;óes 
naturais da vida e as conquistas histórico-culturais da comunidade real 
factualmente existente neste momento 131

. 

[133) Para isso, Apel propóe o princípio de complementac;ao ou de 
extensividade (Ergéinzungsprinzip: "E") ou princípio de ac;ao (" que funcione 
como idéia reguladora para a realizac;ao aproximativa das condic;óes de 
aplicac;ao de U"132

), enunciado aproximativamente assirn: 

Aquele que argumenta já aceitou também necessariamente a obrigac;ao 
de ajudar a superar a diferenc;a - a longo prazo, aproximativamente -
mediante a transformac;ao das relac;óes reais 133

• 

O enunciado situa-se no nível que chamaremos de "princípio-liber
tac;ao" (que exporemos no§ 6.3), mas fundamentado em nosso caso nao 
só formalmente, mas também a partir das exigencias de urna ética 
material e de factibilidade, como se verá. Apel tenta agora "superar a 
separac;ao existente entre a racionalidade ético-discursiva [formal] e a 
racionalidade estratégica [de factibilidade], e também a separac;ao 
entre ética deontológica e teleológica"134

• Mas agora é tarde demajs. E, 
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alérn disso, só consegue urna justaposi<_:;:áo, pois ¡a náo poderá rnais 
deduzir formal e coerenternente urna Ética da Responsabilidade (que 
deveria ter princípios e rnotivac_:;:óes rnateriais para efetuar a sirnetria 
desejada) a partir de urna Ética do Discurso. 

Para Apel, entáo, "a norma básica da responsabilidade histórica" - que 
é a obrigac_:;:áo de mudar as condic_:;:óes reais de assirnetria - náo pode usar 
"a norma básica de fundarnentac_:;:áo" porque, corno dissernos, há condic_:;:óes 
assirnétricas. Isto é ,_,,,'' as condic_:;:óes de aplicabilidade de urna ética da 
cornunidade de cornunicac_:;:áo ideal... ainda náo se acham absolutamente 
d d ,,13s E - d- d. - ·tu . . t· t 13s a as . como nao se ao as con 1c_:;:oes s1 ac1onms e con mgen es 
(a sirnetria e a participac_:;:áo real de todos os possíveis atingidos ern seus 
interesses137

), é necessário recorrer, corno já antes repetirnos, a urna "Ética 
da Responsabilidade" - de tipo weberiano-, para criar essas condic_:;:óes138 

de igualdade, de sirnetria. Essa Ética da Responsabilidade náo dispóe de 
normas que se possarn deduzir ou fundar-se na Ética do Discurs~, mas só 
dispóe de normas estratégicas ou instrurnentais. Assirn se cai ern urna 
contradic_:;:áo, já que a Ética do Discurso terá que esperar e confiar, pois náo 
con ta corn recursos próprios para ef etuar concretamente a sirnetria entre 
os argumentantes reais, ern urna ética meramente estratégica e instrumen
tal e, rnuitas vezes, cínica139

• E náo dispóe já desses recursos próprios 
porque situou desde a sua origern incorretarnente o problema da ética 
material (que lhe teria dado o acesso adequado: ante festum a fundarnen
tac_:;:áo material da norma básica de conteúdo e, post festum, a rnaneira 
apropriada de sua aplicac_:;:áo - questáo que abordaremos no final deste 
Capítulo 2 e no Capítulo 5). Corn efeito, para Apelé toda a ~uestáo da 
relac_:;:áo entre a razáo discursiva formal e a razáo estratégica14 

: 

Isto se infere do próprio fato de que a racionalidade estratégica (meios-fins) 
jamais pode mostrar como normativamente válido o fim último da m;ao 141

. 

[ 134] Para Apel, entáo, corno a ética material é apenas o afetivo-egoísta, 
os valores culturais ou o nível estratégico, fica completamente descartado 
o nível material quanto a poder fundamentar urna ética universal. Tern 
consciencia, no entanto, de náo poder rigoristicarnente, por exernplo, 
negar-se a possibilidade de mentir- náo dizer a verdade - para proteger 
urn amigo de quern pretende assassiná-lo, modificando a soluc_:;:áo do caso 
proposto por Kant 142

. Todavia, Apel náo pode, a partir da Ética do Discurso, 
deduzir ou fundar essa decisáo mas, corno já dissernos, a partir do nível 
estratégico de factibilidade de urna Ética da Responsabilidade. Este prin
cípio de cornplernentac_:;:áo é urn "princípio ernancipatório e, por assirn dizer, 
utópico-formal"143

, pois cria a exigencia ou responsabilidade da transfor
rnac_:;:áo histórica das instituic_:;:óes ern vista de alcanc_:;:ar a futura sirnetria dos 
seus participantes. Apel indica, por fim, que todo este procedirnento está 
limitado por urn "princípio de conservac_:;:áo"144

: 
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A sobrevivencia da comunidade real de comunicm;áo - por exemplo, a 
da humanidade em face da crise ecológica - e a preservac;áo da reali
dade racional de nossa tradic;áo cultural constituem a condiqáo necessá
ria145 da realizac;áo proposta da comunidade ideal de comunicac;áo ... 
Este fim último confere seu sentido ao princípio de conservac;a:0146

. 

Ou seja, aqui a sobrevivencia (biológica e cultural) se deduz do princí
pio e é condic;:áo de possibilidade da argumentac;:áo, senda a argumenta
c;:áo a referencia intransponível e náo vice-versa. Isto é, aquilo que para nós 
é um princípio ético material universal, fundamental (a reproduc;:áo e o 
desenvolvimento da vida de cada sujeito humano em comunidade), para 
Apelé só "condic;:áo deduzida". Náo será ao contrário a vida de cada su jeito 
humano náo só a absoluta condic;:áo real do argumentante, mas principal
mente o conteúdo de verdade do próprio ato de argumentac;:áo? Náo é a 
argumentac;:áo urna mediac;:áo (e náo o fundamento) da sobrevivencia do 
sujeito? Argumentamos para reproduzir e desenvolver a vida do sujeito 
humano, ou vivemos simplesmente como condic;:áo para poder argumentar 
como fim último intransponível? Ou será que cumprimos os dois hierarqui
záveis, como dimensóes simultaneas e mutuamente determinantes? 147 

A intersubjetividade consegue validade, mas sem "conteúdo de verdade" 
náo poderia produzir o consenso; a vida (sobrevivencia), na referencia de 
"verdade", é o "conteúdo" (é viver, <liria Bloch, feliz e alegre: realizac;:áo dos 
momentos desse viver cultural, histórico, ético), mas sem consenso intersubjetiva 
náo teria validade moral e seria frágil e, com o correr do tempo, insustentável. 

Por último, Apel nos propóe o "princípio de auto-enlace"148
, que nos 

lembra que aquele que interpreta a história sempre ocupa, já, um lugar 
nela e deve saber praticar a autocrítica para náo cair em contradic;:áo 
performativa. Deve reconstruir em primeiro lugar normativo-racionalmente 
a história (como desenvolvimento que tende a eliminar as assimetrias, para 
que se possa aplicar a norma básica argumentativa), antes de qualquer 
reconstruc;:áo149

. A ética material, ao contrário, propóe que se deve saber 
reconstruir simultanea e sistemicamente a positividade das instituic;:óes e 
eticidades que foram desenvolvendo a vida do sujeito humano (especial
mente em nível economico e cultural) e a crítica as estruturas que impossi
bilitam a reproduc;:áo ou esse desenvolvimento da vida de cada sujeito 
humano em comunidade. 

§ 2.4. A moral formal de Jürgen Habermas 

[ 135] No pensamento do último pensador da Escala de Frankfurt há urna 
continuidade em tomo de um tema de profunda sensibilidade política: a 
"esfera do público [Óffentlichkeit]" ou a validade intersubjetiva da argu
mentac;:áo "livre de dominac;:áo" como instituic;:áo democrática de legitima-
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c;:áo. Esta questáo dá unidade a toda a obra de Habermas e se organiza 
em tomo do núcleo duro de restituir o sentido ético ao mero nível "externo" 
político ou do direito, como quando Kant escreve: 

Assirn como o direito em geral só tem por objeto o que é exterior (éiusserlich) 
nas m;:óes, o estrito direito, ou seja, aquele que nao está mesclado com nada 
ético, é aquele que nao exige senao fundamentos externos de determi
nac;ao do arbítrio150

• 

Habermas procura reconciliar o nível público (externo) ou político com 
o ético. Seja como for, podemos encontrar duas épocas no desenvolvimento 
da filosofia de Habermas claramente definidas em tomo de urna crise 
política (o esquerdismo estudantil de 68) e urna crise teórica (a subsunc;:áo 
sistemática151 da filosofia do linguistic turn). 

a) A primeira época (última da "primeira" Escola de Frankfurt) comec;:a 
com a sua incorporac;:áo como assistente no Instituto em 1956 e seus 
primeiros trabalhos sobre a política estudantil frankfurtiana, e talvez cul
mine com o lanc;:amento de Para a reconstruc;áo do materialismo histórico 152 

(quando o nosso filósofo já está em cheio na segunda época) 153
• A proble

mática deste momento, simplificando sua grande riqueza, se encentra 
enquadrada, em urna primeira frente, pelo debate metodológico já 
iniciado por Adorno contra o positivismo popperiano em particular1 4

• Par
tindo de urna postura dialética ou ontológica, critica-se a razáo instru
mental. A obra central desse período é Conhecimento e Interesse (1968). 
A Filosofia da Libertac;:áo aprendeu muito com o primeiro Habermas. Em 
urna segunda frente, ternos o diálogo com o marxismo, nesse momento 
com forte tradic;:áo na Alemanha (e no mundo). A obra filosófica central 
nesta temática é Teoria e Práxis (1963) 155

. Desejamos centrar-nos em um 
ponto, para mostrar urna reduc;:áo que logo ocorre no pensamento de 
Habermas: certa dificuldade em descobrir o sentido e a universalidade 
daquilo que designamos o aspecto material (de conteúdo) da ética. Com 
efeito, suas interpretac;:óes, desde as primeiras, indicam urna reduc;:áo da 
intuic;:áo fundamental de Marx, e isto, desde a origem, por náo ter nunca 
"praticado" a economia política156

: 

Nos países capitalistas avanc;ados, o nível de vida - inclusive nas 
camadas mais amplas da populm;ao - subiu contudo tao longe que o 
interesse pela emancipac;ao da sociedade já nao se pode exprimir 
imediatamente em termos económicos. A alienac;áo perdeu sua forma 
economicamente evidente 157

. 

Como pode o leitor imaginar, em face da miséria na América Latina, 
África, Ásia (85% da humanidade atual), essas considerac;:óes náo tem 
sentido. Em um texto da segunda época mostra de novo como ve a 
economia política: 
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No século XVIII [a economía política] centrava-se na competi<;áo coma 
lei natural racional e produziu a independencia de um sistema de ac;áo 
que se mantinha unido através de func;óes e náo principalmente através 
de normas; .. . a economía como ciencia especializada rompeu [hoje] 
aquela relac;áo. Agora também se dedica ao económico como subsiste
ma da sociedade e náo se ocupa de questóes de legitimidade158

• 

[136] Habermas sempre se refere a sociología (ciencia social que, a 
partir de Weber, se situa no nível formal), mas deixa sistematicamente de 
lado a economía política que lhe exigirla refletir sobre o aspecto material 
da ética. Vejamos a questáo a partir de um caso-chave: Como é que 
Habermas trata Marx? Muitas vezes, de maneira indireta; poucas, de 
maneira textual; quando o faz, comete até erros de interpretm;áo. Vejamos 
dois exemplos: o primeiro, de Teoría e práxis159

, referente a um texto de Marx 
nos Grundrisse, onde este escreve: 

Na medida em que a grande indústria se desenvolve, a criac;áo de 
riqueza real se toma menos dependente do tempo de trabalho e do 
quantum de trabalho empregado ... o próprio movimento náo se acha por 
sua vez em relac;ao com o tempo de trabalho imediato gasto na sua 
produc;áo, mas depende antes do estado geral da ciencia e do progresso 
d t 1 . 160 a ecno og1a . 

Habermas pretende mostrar que há urna contradic;áo na teoria marxiana 
do valor-trabalho. Náo se <leve esquecer que o texto de Marx se refere ao 
"capital fixo"161

. Náo se trata de nenhum texto revisionista, mas do uso de urna 
categoría que em 1858 Marx náo acabara de construir162

• Contra aquilo que 
Habermas pensa, Marx mostra que se realiza a lei do valor, pois a máquina 
(ou a ciencia ou a técnica) consome no seu uso (valor circulante do capital 
fixo) menos valor-tempo que aquele que a "capacidade de trabalho"163 teria 
consumido, na produc;áo do mesmo valor de uso 164

. A máquina, a ciencia ou 
a técnica náo criam valor de troca; só transferem ou poupam valor de troca: 
permitem produzir mais valor de uso no mesmo tempo de trabalho (ou igual 
valor de uso com menor valor de troca). De modo algum, como opina 
H b 165 - "f t d 1 " d t ' . . t a ermas , sao on e e va or e roca - que e o que, aqu1, m eressa a 
Marx. Isto é, a "criac;áo da riqueza real [valor de uso] se torna menos 
dependente do tempo de trabalho", e náo se ve onde possa haver contradic;áo. 
Considere-se este outro exemplo. Habermas quer demonstrar que: 

Marx se refere sempre a algo como urna naturez.a em si mesma, que tem 
prioridade quanto ao mundo dos homens ... A natureza em si é urna 
abstrac;áo ... A coisa-em-si de Kant reaparece sob a forma e com o título 
de urna natureza anterior a história humana166

. 

O texto a que Habermas se refere é de A ideología alemá: 

Certamente, fica de pé a prioridade (Prioritat) da natureza exterior, e tuda 
isso náo é aplicável ao homem originário ... mas essa diferenc;a só tem 
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sentido sempre e quando se considerar o homem como algo distinto 
da natureza. Além do mais, esta natureza anterior (vorgehende) a 
história humana náo é a natureza em que Feuerbach vive, mas urna 
natureza que, fara talvez algumas ilhas de coral australianas de 
formac;áo recente, náo existe já hoje em lugar algum, nem existe 
tampouco, portante, para Feuerbach 67. 

[137] Esta questao, que talvez parec;a secundária e mera questao de 
termos, leva-nos diretamente a questao "material" da ética a que deseja
mos referir-nos. Com efeito, Marx indica explicitamente o contrário do que 
Habermas o faz dizer. Marx critica que em Hegel a "natureza" é só um 
momento negativo que vale só no processo de subsunc;ao (Aufhebung) da 
autoconsciencia, do pensar que volta para si mesmo até o Saber Absoluto. A 
"natureza" em si nao conta para Hegel. Marx precisa mostrar que a natureza 
existe "por si" (a partir de si), para refutar o idealismo absoluto hegeliano, mas 
o que exatamente interessa a Marx (contra os materialistas ingenuos ou 
cosmológico-metafísicos, e positivistas marxistas standard posteriores) é a 
natureza como "matéria (material com "a": conteúdo)168 de trabalho (como 
cultura, como econorniat porque a mera "natureza anterior a história huma
na" -e a qui Marx está ironizando, e parece que Habermas nao teria entendido 
a irania - nao interessa nem a Feuerbach nem a Marx, nem a Ética da 
Libertac;ao. Marx indica alguns momentos de urna ética material: 

Os objetos de seus impulsos existemfora (ausser) dele ... Alome (Hunger) 
é urna necessidade (Bedürfnis) natural: necessita portante de urna natu
reza 169 fara de si, para satisfazer-se, para acalmar-se ... O solé o objeto 
da planta, objeto indispensável para ela, um dador de vida 170. 

Aqui podemos considerar que, para Habermas, o aspecto material 
(material com "a", ou de "conteúdo [Inhalt]") (da ética) em Marx só consiste 
no trabalho, na sobrevivencia físico-animal (materiell, com "e"), e nao tem 
em vista o princípio ético universal de reproduc;ao ou desenvolvimento da 
vida do sujeito humano, que Marx sempre tem como horizonte de sua 
economia política (pré-ontológica171 e ética). Habermas cita Marx, quando 
este escreve: 

Como formador de valores de uso, como trabalho útil, portante, o 
trabalho é condic;áo independente de todas as formac;oes sociais da 
existéncia humana (unabhangige Existenzbedingungen des Mens
chen), necessidade natural e eterna de mediar o metabolismo que 
acorre entre o homem e a natureza e, por conseguinte, de mediar a 
vida humana (menschliches Leben) 172. 

Penso que Habermas nao suspeita da importancia do texto que ele 
mesmo cita e que nesta Ética da Libertac;áo se transforma em urna tese 
fundamental. Com efeito, Marx se está referindo, nada menos, ao critério 
(e principio) material universal a priori, já pressuposto sempre, por exce-
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lencia, a partir de onde se "póem" e "criticam" os fins, valores, culturas, 
sistemas economicos, horizontes ontológicos173, e como momento interior a 
todos estes níveis. Em primeiro lugar, sempre se fala de vida humana, e nao 
de vida física ou meramente animal. Isto é, das func;;óes superiores da mente 
(para Marx, consciencia, autoconsciencia e liberdade), e da cultura e dos 
sistemas economicos. A "vida humana" se reproduz e se desenvolve na 
relac;;ao dialética do ser humano coma natureza (o vivente e seu "meio", nao 
mera natureza física). A relac;;ao da vida do sujeito humano real com esse 
"meio" nao pode ser meramente contemplativa, lingüístico-expressiva ou 
passiva: deve ser ativa, deve ser urna relac;;ao real. N este sentido fundamental 
e sempre necessário, o trabalho é, por seu turno, a atualizac;áo da condic;;ao174 

da existencia humana independente de toda formac;;ao social, em que consiste 
o "metabolismo". É a vida como a condic;;ao absoluta pré-ontológica (se o 
ontológico for um sistema histórico) da existencia ou realidade humana em 
geral, universal, "conteúdo" do ato ético a partir da "razao prático-material" 
ou "ética originária", e a partir de onde esta razao radical pode enunciar 
"juízos éticos de realidade" sobre os próprios fins (e seus juízos de fato) e os 
valores das culturas (e seus juízos de valor). Este nível nao é meramente o das 
"condic;;óes transcendentais da objetividade possível dos objetos da experien
cia"175, mas o conteúdo da própria realidade, como vitalidade (Lebendigkeit), 
como o modo de realidade a partir do qual se move o sujeito humano como 
"possível". Trata-se de vida humana, e nao de mera natureza: 

O home m nao é só um ser natural. mas um ser natural humano 
(menschliches Naturwesen) : como existe para si mesmo .. . tem que se 
confirmar por sua própria ac;ao tanto no seu se r como no seu saber176. 
Nem os objetos humanos sao os objetos naturais como se apresentam 
imediatamente, nem os sentidos humanos sao em sua realidade 
direta, objetiva, sensibilidade humana, objetividade humana. A 
natureza nao se acha diretamente adequada ao ser humano, nem 

b . t· b . t· t 177 o ¡e 1va nem su ¡e 1vamen e . 

[138] Por outro lado, Habermas critica, sempre de novo, em suas 
diversas obras, que o ato de trabalho em Marx nao leva na devida conta 
a "interac;;ao" e, por isso, cai no "produtivismo". Nao percebe que Marx se 
está situando em nível muito mais fundamental: a referencia a um critério 
universal material de vida do sujeito humano, além de toda cultura ou 
sistema economico (e com respeito ao qual as culturas, os sistemas econo
micos, valores e fins a la Weber sao "modos" de realizar a "reproduc;;ao e 
o desenvolvimento da vida humana"), é o que interessa a Marx. O trabalho, 
as relac;;óes de produc;;ao, o capital como sistema ("totalidade") e a própria 
economia (como atividade e "ciencia") sao momentos de um processo de 
"reproduc;;ao e desenvolvimento da vida humana" ("sobrevivencia" do 
sujeito humano) que implanta, materialmente, por seu "conteúdo", toda a 
vida ética humana. 

193 



Habermas entáo critica nesta época Marx a partir de urna visao 
dialética da interac;áo, situando-o como reduzido ao horizonte de urna 
razáo instrumental (aqui produtivista) 178

• Penso, quanto a mim, que Haber
mas - nesta época a partir da dialética ontológica e, mais tarde, a partir 
da pragmática - náo deu a devida atern;áo a intuic;ao fundamental de Marx 
na linha do aspecto material (de conteúdo último) de urna ética universal, 
que propóe o critério da reproduc;áo e desenvolvimento da vida de cada 
sujeito humano em comunidade como o conteúdo e a condic;áo pressupos
tos sempre da possibilidade da realidade humana como tal. A partir deste 
a:rnbito de realidade, em que opera urna razáo prático-material ou ético
originária, que descobre as exigencias primeiras ou deveres fundamentais, 
podem "por-se" e "julgar-se" a partir de dentro as próprias culturas (projetos 
de "vida boa"), e os fins e valores, e se alcanc;a a felicidade ou as virtudes, 
e os outros momentos materiais da ética. Creio que Charles Taylor náo 
chega tampouco a este nível de profundidade. 

[139] b) Na segunda época, 9iue já em seu trabalho de 1976 sobre "O 
que é a pragmática universal?" 79 mostra a sua perspectiva definitiva, 
Habermas assume as teses de Apel dos anos 70, o que se exprime em suas 
obras recentes a partir da Teoría da ac;áo comunicativa180

, e muito espe
cialmente sobre a Ética do Discurso181

. Nessa época mudamos interlocu
tores. Por um lado, na frente filosófica, sáo os filósofos analíticos do 
linguistic turn diante dos quais mostra a transformac;áo necessária de um 
paradigma solipsista e abstrato no da pragmática; e também o pensamen
to metafísico de um Dieter Henrich182 e o irracionalismo pós-modemo183

• Na 
frente política, é toda a fundamentac;áo da social-democracia, do estado 
de direito184 a partir de urna racionalidade formal, da Europa e da Alema
nha especialmente. Em terceiro lugar, na frente da problemática propria
mente ética de raízes apelianas, trata-se do confronto com as éticas 
materiais (como a de Taylor), embora ainda mais em detalhe com as 
formais (por exemplo as analíticas ou a de Rawls 185

), onde poderemos ver 
que náo lhe é possível integrar nunca o momento material (e menos ainda 
o ambito económico de Marx ou o psicanalítico de Freud), e por isso perderá 
definitivamente ajá escassa criticidade da última etapa da primeira Escola 
de Frankfurt. Vamos centrar-nos só neste terceiro momento, o da Ética do 
Discurso de Habermas. 

[ 140] Em Consciencia moral e ac;áo comunicativa encontramos um dos 
textos mais amplos sobre o tema moral propriamente dito 186

, escrito soba 
pressáo da crítica de Maclntyre187

, e onde se propóe abordar o tema de 
urna fundamentac;áo da moral - da ~ual desiste como fundamentac;áo 
"última" no fim do ensaio, contra Apel18 

• Em primeiro lugar, Strawson lhe 
permite partir de urna descric;áo fenomenológica (náo meramente formal) 
de um fenómeno que interessa sumamente a Etica da Libertac;áo: ''A 
indignac;áo com que reagimos diante das injustic;as ... no caso de atos que 
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lesam a integridade do outro"189; onde se demonstra, em urna descrigáo 
que deve ser participativa, que atitudes e sentimentos éticos performati
vos (como a culpabilidade ou a consciencia do dever) , que o cético 
empirista náo pode negar, sáo algo diferente de meros "julgamentos 
afetivamente neutros das relag6es entre meios e fins" 190. A partir de 
Toulmin 191, comega urna demoligáo em regra de muitos estudos da moral 
analítica. Em primeiro lugar, e acertadamente, Habermas mostra que é 
necessário "explicar o significado da verdade moraJ" 192, distinguindo as 
pretens6es de validade dos enunciados descritivos (constatativos ou as
severativos, que seriam algo assim como os "juízos de fato" de Weber) e 
dos enunciados normativos (prescritivos, práticos, que se deveriam distin
guir dos "juízos de valor" de Weber19\ Os primeiros tem pretens6es de 
verdade; os segundos, pretens6es de retidáo194 (ou "verdade moral"). Por 
isso, George Moore se engana quando pensa em equiparar "bom" e 
"amarelo". Com efeito, o formalista analítico do comego de 1903 critica a 
ética material dos utilitaristas neste exato tema: "Nossa primeira questáo 
é , pois, o que é bom (good) e o que é mau (bad)? E ao estudo desta 
pergunta (ou perguntas) dou o nome de ética" 195

• 

Moore tomou a pista errada, como vimos, identificando os predicados 
descritivos (amarelo) com os normativos (bom)196. Diante dos repetidos 
fracassos, tentaram-se solug6es subjetivistas, mas "com a mesma clareza 
Toulmin viu que a resposta subjetivista ao fracasso do objetivismo ético de 
Moore e outros é apenas a outra face da moeda. Os dois lados partem da 
premissa falsa da validade de verdade (Wahrheitsgeltung) dos enunciados 
descritivos ... devido ao fato de náo ser possível comprovar os enunciados 
normativos ... pelas mesmas regras dos enunciados descritivos"197. 

[ 141] Habermas julga que também é míster distinguir ambos estes 
enunciados dos enunciados emocionais ou subjetivos (que exprimem 
preferencias, convicg6es, reivindicagoes, desejos ou inclinag6es)198. Ayer199 

os identificou confusamente. Da mesma forma Hare200, em urna posigáo 
prescritivista, é de opiniáo que "os enunciados vivenciais , os imperativos 
e os enunciados intencionais seriam as formas lingüísticas mais ade
quadas"201 para serem estudadas pela metaética, e com isto se quer 
provar ser impossível argumentar ou ter qualquer pretensáo de vali
dade sobre enunciados morais . Para Habermas, a metaética analíti
ca é cética, náo-cognitivista. O mundo do dia-a-dia moral fica 
completamente desvalorizado de um ponto de vista cientificista ou 
objetivista202. Habermas tentará mostrar que é tarefa racional provar 
a pretensáo de validade dos enunciados normativos ou as decis6es 
morais com vista a realizagáo de acordes - pois nisso consiste toda a 
questáo da "fundamentagáo" no contexto de atos comunicativos. Deve
se entáo diferenciar o enunciado descritivo: 
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1. O ferro é magnético. 
É certo que o ferro é magnético. 

do enunciado normativo: 

2. Nao se deve matar ninguém. 
É mandado nao matar ninguém. 

Sua objetividade é diferente, pois "nas pretensóes de validade nonna
tivas [2] medeiam evidentemente urna dependencia recíproca entre a fala 
e o mundo social que nao existe, ao invés, na relm;ao [ 1] entre fala e mundo 
objetivo"203

• E procurando mostrar esta diferenc;a, nosso filósofo de Frank
furt tenta desenvolver um princípio de fundamentac;ao de todo discurso 
prático (ou de enunciados normativos): o princípio de universalidade ~rag
mático-comunicativo. Integrando a posic;ao de K. Baier204 e B. Gert2 5

, os 
enunciados normativos devem ser argumentáveis universal206 e publica
mente para alcanc;ar urna "formac;ao racionalmente válida do juízo moral", 
chegando assim ao "princípio da Ética do Discurso (D)": 

Urna norma só pode aspirar a ter validade quando todos os afetados 
(Betroffenen) conseguirem por-se de acorde (Einverstandnis) enguanto 
participantes de um discurso prático (ou podem por-se de acorde) em que 

, , l"d ( "Jt)207 essa norma e va 1 a g1 . 

Este princípio "D" necessita, para poder ser aplicado208
, de um "princí

pio-ponte (Brückeprinzip)", que nao seja monológico209 nem tampouco 
fictício como acontece na "posic;ao originária" de Rawls. O princípio "U" 
refere-se a urna argumentac;ao real dos afetados em suas necessidades, 
das quais se deve efetuar urna comprovac;ao discursiva: 

Cada norma válida terá de satisfazer a condic;áo de que as conseqüen
cias e os efeitos secundários que se seguem do seu acatamento geral 
para a satisfac;áo dos interesses de cada pessoa (presumivelmente) 
possam ser aceitas por todos os afetados (bem como preferidos aos 
efeitos das possibilidades substitutivas de regulac;áo)210

. 

Aqui o formal toca o material: 

As necessidades (Bedürfnisse) sao interpretadas a luz dos valores cultu
rais (kulturelle Werte)211

; e como em todo o caso sempre sáo parte 
componente de urna tradic;áo intersubjetivamente compartilhada, a revi
sáo de valores que interpretam as necessidades nao é algo de que 
possam dispar monologicamente os individuos isolados212

. 

Como se sabe que a necessidade X determina a exigencia ética de 
convocar o afetado para a discussao? Acharo-se os afetados convocados em 
situac;ao simétrica? Quem ou com que critério ético descobre essas necessi
dades e com que princípio se "produz" o processo que culmina na simetría? 
Estes e muitos outros problemas materiais, Habermas os deixa por resolver. 
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[142] Por último: O que é o material ou a ética de conteúdo para 
Habermas? Em primeiro lugar, é neste nível que se encontramos enuncia
dos valorativos. Vamos considerar o seguinte texto: 

Quando definimos as questóes práticas como questóes de vida boa 
(guten Lebens), que se referem em cada caso a totalidade de urna forma 
de vida individual (das Ganze einer individuellen Lebensiorm) ou a 
totalidade de urna biografía particular, o formalismo ético é, com efeito, 
decisivo: o postulado de universalidade funciona como urna faca que faz 
um corte no bom (das Gute) e no justo (Gerechte) 213

, entre os enunciados 
avaliativos (evaluative Aussagen) e os normativos estritos"214

• Os valores 
culturais implicam, decerto, urna pretensáo de validade intersubjetiva215

, 

mas se acham táo implicados na totalidade de urna particular forma de 
vida que náo podem as¡irar, sem mais nem menos, a validade normativa 
em sentido estrito216

• 
21 

. 

Habermas só pode considerar urna relac;áo (entre a moral e a ética), ao 
passo que a Ética da Libertac;áo leva em conta cinco relac;óes. Vejamos a 
questáo mais detalhadamente. 

Esquema 2.1: RELA<;óES ENTRE O NÍVEL FORMAL-MORAL E O ÉTICO-MATERIAL 

Enunciado normativo (a) 
fruto de argumentac;:áo 
d iscursiva 

---2 ___ Enunciado normativo (c) 
critico e argumentativo I discursivo an:i-hegemónico 

r--3__J 4 
l. i • Enunciado valorativo (b) ___ 5 ---- Enunciado valorativo (d) 

fruto de tradic;:áo critico e anti-hegemónico 

Esclarecendo o esquema: Relac;:ao 1: a única indicada por Habermas. Relac;:óes 2 a 5: 
as sugeridas por urna Ética da Libertac;:ao. 

Para Habermas, o enunciado valorativo é inamovível; ao que parece, 
náo pode ser criticado. A única relac;áo (a 1) que Habermas pode analisar 
é aquela que indica a passagem de nível dogmático do enunciado valora
tivo (b) ao enunciado normativo (a) com validade intersubjetiva, racional, 
argumentado. Náo pode ser senáo urna moral conservadora, ernbora 
ilustrada. A Ética da Libertac;áo pode, além disso (relac;áo 2), a partir dos 
enunciados normativos críticos (c)218 por em questáo acordos discursivos 
morais válidos (a>219

• Todavia, e ainda mais importante, as vítimas, os 
oprimidos (d) poderáo por em questáo discursivamente (relac;áo 5) os 
enunciados valorativos vigentes (b), agora julgados por isso como opres
sores, dominadores220

. Poderá a ética crítica argumentar também com 
pretensáo de validade científica ou ilustrada (c) (relac;áo 4) com enunciados 
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críticos e desenvolvendo projetos realistas e possíveis; a partir de onde, 
materialmente ou por seus conteúdos, questionar os enunciados valorati
vos vigentes (b) (relac;áo 3). Trata-se de urna "inversáo dos valores (Umwer
tung)" da qual Nietzsche náo conseguiu explicar convenientemente nem o 
sentido ético nem a racionalidade prática em exercício221

. É todo um 
"continente" ético que a Ética do Discurso teria que descobrir (mas deixaria 
de ser kantiana e, por isso, creio que esse descobrimento lhe é já impossí
vel). Náo se trata de moralidade ou eticidade exclusivamente, mas de 
moralidade, eticidade e criticidade processual diacronicamente articula
das sem exclusóes. É um novo projeto ético e urna nova arquitetonica, como 
se verá adiante. 

[ 143] Habermas náo pode analisar adeqú.adamente o que sáo os 
enunciados avaliativos, nem o seu tipo de racionalidade argumentativa ou 
discursiva crítica material, pelo seu conteúdo, em vista das exigencias da 
reproduc;áo e do desenvolvimento da vida do sujeito humano. E isto porque 
há urna abs9luta abstrac;áo, como exclusáo na moral de todo conteúdo: 
"N áo tem nada a ver com preferencias axiológicas, mas coma validade do 
d d d - ,,222 ever-ser as normas e ac;ao . 

Para a Ética da Libertac;áo os enunciados normativos podem ser avalia
tivos (com pretensáo de retidáo por seu conteúdo material de valor), éticos em 
sentido forte (com pretensáo de verdade prática)223

, ou simplesmente morais 
(com pretensáo de validade formal). Náo assim para Habermas: 

A este propósito cabe qualificar, com razáo, a ética discursiva de formal. 
Esta náo oferece orientm;óes224 de conteúdo algum, mas um procedimen
to (Verfahren): o do discurso prático225

. 

Em segundo lugar, como para Apel, o material é apenas o cultural 
("totalidade de urna forma de vida particular"), o ontológico hermeneutico, 
e náo é possível transcender esse nível. Há textos que parecem sugeri-lo: 

Os valores culturais transcendem os processos fácticos de m;ao ... as 
orientm;óes axiológicas, a cuja luz podem os sujeitos distinguir a vida 
boa da reprodur;áo da vida nua (nackten Lebens)226

• 

Infelizmente, esta "vida" como talé somente a vida biológica, vegeta
tivo-animal. Náo se trata da "vida humana" como condic;áo absoluta de 
possibilidade e conteúdo, critério universal em face do qual cada cultura 
é um modo de sua reproduc;áo e, por isso, náo se podem descobrir as 
exigencias ético-materiais, o "dever-ser" que a "vida humana" implica no 
seu próprio conteúdo227 (que náo se acha no ambito formal-lógico da 
chamada falácia naturalista). 

Habermas, em longo texto polemice contra D. Henrich228
, aborda pratica

mente a questáo da reproduc;áo da vida do su jeito humano, de maneira muito 
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parecida aquela como a definí no capítulo anterior. Habermas, porém, náo 
percebe que se trata de toda a problemática da ética de conteúdo: 

O processo de autoconservm;.:ao [da vida humanal, tendo agora que 
satisfazer as condic;óes de racionalidade da ac;ao comunicativa, passa 
a depender das operac;óes interpretativas dos sujeitos que coordenam 
sua ac;ao através de pretensóes de validade susceptíveis de crítica 
[teórica .. .] . Diversamente da razao instrumental, a raza:o comunicativa 
nao pode [!] subsumir-se sem resistencias sob urna autoconservac;ao [da 

.d h l .d 22s vi a umana enceguec1 a . 

Aquí Habermas náo sabe articular o princípio moral-formal intersubjetivo 
da Ética do Discurso com um princípio ético-material de urna ética crítica: ele 
opóe um ao outro, nega o segundo, náo pode pensar sua articulac;áo. 

[ 144] Em terceiro lugar, Habermas se ocupa longamente da fundamen
tac;ao do "único"230 princípio formal da Ética do Discurso. Quanto a nós; 
:mostramos o caminho para urna fundamentac;áo também do princípio 
material de toda ética possível. Sua visáo reducionista do nível material 
obriga-o a aceitar enfim com Apel que "as éticas de tipo kantiano se 
especializam em questóes de justificac;áo, [mas] deixam sem resposta as 
questóes relativas a aplicac;áo (Anwendung)"231

: 

Toda ética deontológica, e ao mesmo tempo cognitivista, formalista 
e universalista, deve o seu conceito relativamente rigoroso de moral 
a enérgicas abstrac;óes. Portante, se coloca imediatamente o proble
ma se as questóes de justic;a (leia-se : validade) podem ser isolados 
dos contextos particulares em que em cada caso se define a idéia 
de vida boa232

. 

Esta "enérgica abstrac;áo", realizada pela Ética do Discurso, náo foi só 
"enérgica" mas também reducionista do nível dos conteúdos e, por isso, o 
segundo momento é impraticável: 

Surge lago ... o problema se as idéias dimanantes de urna moral universa
lista podem ser traduzidas na prática ... O que acontece com a justificac;ao 
moral de urna ac;ao política que se fixa como meta a crim;.:ao de condic;óes 

. . . , 1233 d l d' át' 7 234 soc101s em que se1a poss1ve esenvo ver iscursos pr 1cos. 

Como a Ética do Discurso náo pode recorrer a urna "teleología objetiva" 
(outra reduc;áo do nível ético-material que em todo o caso seria preciso 
saber definir náo de modo ateleologista), nem tampouco: 

está em suas maos reparar a injustic;a e a dar sofridas por gerac;óes 
passadas, sobre as quais está assentada a nossa situac;ao atual... Nao 
será obsceno que nós, os que nascemos depois, beneficiários de suas 
normas ... ousemos supor, pelo menos contrafacticamente, o assentimen
to dos humilhados e ofendidos do passado?235 
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Para Habermas, a ética deve "renunciar a fazer por sua própria conta 
contribui¡;óes substanciais"236

, pois: 

O filósofo moral nao dispóe de nenhum acesso privilegiado237 as verda
des morais (moralischen Wahrheiten). Em face das quatro grandes ver
gonhas político-morais que afetam nossa existencia: <liante da fome e 
da miséria no Terceiro Mundo; <liante da tortura e da contínua violac;ao 
da dignidade humana nos estados de nao-direito; <liante do crescente 
desemprego e dos desníveis na distribuic;ao da riqueza social nas na
c;óes industrializadas do Ocidente; <liante, enfim, do risco de autodestrui
c;ao que o arsenal atómico representa238

• 

Habermas colocou alguns dos temas que ocupam a Ética da Liberta
¡;áo. A única diferenc;a é que, sendo a Ética do Discurso meramente formal, 
náo tem como entrar em um debate racional-filosófico do conteúdo; náo 
assim a Ética da Libertac;áo, como veremos. Habermas, entáo, tem cons
ciencia dos problemas e da impossibilidade de abordá-los, porque a 
func;áo moral procedimental articulada a urna ética material é a de aplicar 
os conteúdos e, se previamente os eliminou, como no Caso da Ética do 
Discurso, fica como urna lógica vazia. 

(145] Em quarto lugar, quando fundamenta discursivamente urna nor-
ma falta-lhe urna "ancoragem motivacional das idéias morais": 

O entrelac;amento (Entflechtung) pós-convencional de moral e eticidade 
significa urna perda ou falta do respaldo subministrado pelas evidencias 
culturais e em geral pelas certezas constitutivas do mundo da vida239

• 

Isto se compensa parcialmente pela formac;áo de urna vontade no 
estado de direito. A Ética da Libertac;áo, ao invés, como náo perde o 
contato com o nível do conteúdo, mas acrescenta além disso a intersub
jetividade crítica anti-hegemónica (que se estudará no capítulo 5) urna 
solidariedade profunda pela vida, náo perde nunca o "respaldo das 
evidencias culturais" - embora guardando muitas vezes urna atitude 
crítica quando tais "evidencias" sáo alienantes, crítica alimentada por 
projetos de libertac;áo sempre materiais. 

Em quinto lugar, e diante da impossibilidade de formular conceitos 
como "justic;a universal, retidáo normativa, ponto de vista moral inde
pendente da visáo de urna vida boa (eines guten Lebens}", a Ética do 
Discurso enfrenta urna dificuldade maior: 

Talvez até o momento nao se tenha conseguido de modo satisfatório a 
formulac;ao de um principio moral independente do contexto; [abrem-se] 
porém perspectivas de sucesso em termos de negac;ao a vida vulnerada 
e alquebrada, em vez de refe rir-se a termos afirmativos a boa240

. 

Quanto a esta suspeita habermasiana, poderemos analisá-la com 
detalhe quando expusermos, no capítulo 4, a origem material da crítica a 
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partir da negac;:áo da "vida boa" proposta e da vida em geral de cada 
sujeito humano. Habermas imposta aproximativamente o problema, mas 
tem urna arquitet6nica por demais reduzida para analisar amplamente a 
sua intuic;:áo. Com efeito, será por negac;:áo do princípio positivo da ética 
material (em Marx, Freud, Lévinas etc.) que é possível a critica, mas para 
isso se <leve afirmar antes a universalidade do princípio material (coisa 
impossível para Habermas)241

• Novamente, a ignorancia do princípio ma
terial da ética impossibilita o descobrir eticamente a impossibilidade da 
reproduc;:áo e o desenvolvimento da vida de cada sujeito humano em 
comunidade neste ou naquele sistema ético concreto, com conteúdos. 

Em sexto lugar, e dando razáo a Hegel contra Kant, a Ética do Discurso: 

Arranca as ac;óes e normas problemáticas dos contextos de eticidade 
substancial representados pelo mundo da vida, para, em atitude hipoté
tica, submete-las a exame sem levar em contaos motivos operantes e as 
. t"tu" - . t 242 ms 1 H;::oes vigen es . · 

A Ética da Libertac;:áo, partindo afirmativamente do nível material (náo 
só cultural mas a partir do arnbito universal da reproduc;:áo e do desenvol
vimento da vida humana em geral}, embora enfrente problemas concretos 
materiais, crítica ou problematicamente ( a partir de urna intersubjetividade 
anti-hegemónica, momentos 2 e 3 do esquema 1.1) - e por isso perdeu a 
validade ingenua da hegemonía a la Gramsci - nem por isso deixa de 
experimentar "os motivos operantes e as instituic;:óes vigentes" (embora 
<leva negá-las, superando-as transformativamente). 

(146] Em sétimo lugar, a Ética da Libertac;:áo náo poderá aceitar de 
Habermas a proposta do "primado daquilo que é moralmente obrigatório 
ou reto (Richtigen) sobre o que é eticamente desejável ou preferivel"243

, 

embora tampouco aceite de Taylor o contrário244
• Deve-se articular ambos 

os aspectos, assumindo-os positivamente245
, como co-determinac;:óes sem 

"primados": o desejável materialmente (como mediac;:áo para a vida) e o 
válido subjetivamente devem dar-se ao mesmo tempo. 

Por último, Habermas, situando-se no estádio 6 da "consciencia ética" 
de Kohlberg246

, propóe com Apel urna ética pós-convencional. A comunida
de intersubjetiva daqueles que alcanc;:aram a ordem J¡Ós-conven.cional, 
regida exclusivamente por "princípios éticos universais" 47

, corre o risco de 
perder, como vimos, as motivac;:óes valorativo-culturais, e deveria só recor
rer a formac;:áo de urna vontade que pode, por rigoroso aprendizado, 
constituir como que um "superego" cujo conteúdo seráo estes princípios 
universais formais. A Ética da Libertac;:áo pode, mais urna vez, náo apenas 
subsumir todos os aspectos positivos desta intersubjetividade universalista 
formal, mas além disso articulá-la a urna consciencia ética (urna Gewissen 
e náo mera Moralbewusstsein cognitivista) que parte de um ethos cultural, 
<liante do qual se situa críticamente (tendo perdido a sua adesáo ingenua); 
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de sorte que, assumindo os seus aspectos materiais, transforma-os recons
tituindo-os em momento de um novo "desenvolvimento", a partir do princí
pio ético material universal como exigencia de reprodugáo e desen
volvimento da "vida do sujeito humano" em geral. A eticidade pós-conven
cional críticif48 de libertagáo náo deixa de levar em con ta a cultura concreta 
dos oprimidos e excluídos - da qual parte materialmente - mas situando-se 
críticamente até <liante da Ética do Discurso enquanto náo-crítica. Por 
exemplo, quando a Ética do Discurso enfrenta o "capitalismo tardío" náo 
sabe criticá-lo como capitalismo. Náo sugere urna "eticidade pós-conven
cional crítica" mas urna "pós-convencionalidade" formal dentro da hege
monía da eticidade da culturq e do sistema do Norte do planeta sem 
consciencia explícita da sua cumplicidade. 

Como conclusáo, e em parte contradizendo tudo o que disse, Habermas 
encerra um trabalho citando Horkheirner: "Para superar o caráter utópico 
da idéia kantiana de urna Constituigáo perfeita, é míster urna teoria 
materialista da sociedade"249

• Mas urna teoria "materialista" (com "a") 
exige urna ética de conteúdo, que Habermas declarou, desde o princípio, 
irnpossível. E despedindo a ética material, Habermas deu um adeus 
definitivo ao pensamento crítico da primeira Escala de Frankfurt. 

[147) Devo agora, para terminar, ocupar-me de Albrecht Wellmer. Na 
sua obra Ética e Diálogo, faz inúmeras objegoes a partir de dentro da Ética 
do Discurso: vamos considerar duas importantes - de outras nos ocupare
mos no próximo parágrafo. Explicando o infindável da análise de todas as 
possíveis conseqüencias (do principio "U" de Habermas) de um ato em 
situagáo real, concluí: 

Vem a ser absurdo supor que, sob condi<;;6es nao ideais de compreensao 
mútua, possamos solucionar nossos atuais problemas morais obtendo 
consensos reais. Onde as possibilidades de se compreender mutuamente 
estao ausentes [que sao os pontos de partida de urna Ética da Liberta
<;;ao], só nos é dado especular acerca daquilo que diriam as pessoas 
racionais e prudentes ... Mas se, por outro lado, em cada reflexáo moral 
- que acaba sempre sendo monológica - tivéssemos que decidir cuida
dosamente a questáo, se as conseqüencias e os efeitos secundários ... 
podem ou nao ser aceitas sem coa<;;áo ¡::>or todos, entéí:o náo chegaríamos 

·t · · , 1 f d d 250 nunca a em1 1r um ¡uizo mora un a o . 

Mas a maior de todas as críticas possíveis é aquela que desarticularía 
todo o projeto de Apel e Habermas: 

Desejo ... por a pergunta sobre o sentido em que os pressupostos da 
argumenta<;;áo podem ter [ou náo] um conteúdo moral universal-
mente concebível251

. · 

lsto é, "a exigencia de náo fugir a nenhum argumento" - no plano da 
argumentagáo como tal - "náo tem repercussáo direta sobre a pergunta 
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por como, quando e com quem tenho a obrigm;áo de argumentar"252
, e isto 

porque "as exigencias de racionalidade se referem ao reconhecimento de 
. - t· t h . t d ,,zs3 argumentos; as morms sao a men es ao recon ecrmen o e pessoas . 

Esta problemática nos leva já ao parágrafo seguinte. 

§ 2.5. O critério de validade e o princípio moral formal universal 

[148] Já indicamos que a furn;áo ética da norma básica da moral formal 
é fundamentar e aplicar concretamente as normas, juízos éticos, decisóes, 
enunciados normativos ou diversos momentos da ética material254

. Sem o 
cumprimento da norma básica da moral formal, as decisóes éticas náo 
ganham "validade" comunitária, universal: poderiam ser fruto de egoísmo, 
solipsismo ou autoritarismo violento. Como no capítulo anterior, vamos pri
meiro expor o "critério" e depois o "princípio" de validade moral, para terminar 
com urna referencia a problemática da aplicagáo, pela primeira vez como 
"factibilidade" ou "realizagáo" dos princípios enunciados até agora. 

Desde o início, será preciso distinguir entre o critério material da ética 
(de "verdade prática"), ao qual nos referirnos inicialmente em princípio no 
§ 1.5.a, e o critério formal da moral (de "validade moral" intersubjetiva). 
Com efeito, deve-se frisar que, quando Habermas se refere aos enunciados 
normativos (só em sua dirnensáo de "retidáo normativa"), indica tratar-se 
d " t - d lid d ' J ' d d "255 e urna pre ensao e va a e ana oga a ver a e : 

A verdade moral (moralische Wahrheit) 256 dos enunciados de dever 
náo deve ser assimilada, como acontece no intuicionismo anglo-saxáo 
ou na ética alemá dos valores, a validade assertórica das orac;oes 
enunciativas. Kant náo confunde a razáo teórica e a razáo prática. Eu 
entendo a validade normativa como urna pretensáo de validade aná-
1 , d d 2s7 oga a ver a e . 

Creio que aqui situei suficientemente bem o problema que desejamos 
analisar. Vamos porém mostrar que a questáo é muito mais complexa do 
que imagina a Ética do Discurso, pois náo nos situaremos só no horizonte 
de urna moral formal. Em prirneiro lugar, continuando no caminho aberto 
por Wellmer, vamos diferenciar: a) as questóes referentes a verdade das 
meras pretensóes formais de valida de de todos os enunciados ou "atos de 
fala (speech acts)" possíveis, contra urna posigáo consensualista haberma
siana da verdade; coisa que nos permitirá definir estritamente o critério de 
validade. Em segundo lugar, b) náo identificando já verdade e validade 
dentro das conquistas obtidas até agora, vamos agora coincidir com 
Habermas na distin<;áo entre os enunciados descritivos ou assertóricos (da 
razáo teórica) e os normativos (da razáo prática). Assim poderemos dife
rencíar entre a questáo da verdade prática ou ética (de conteúdo material) 
- e agora deveremos separar-nos ainda de Wellmer, incapaz de superar 
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um certo formalismo - e a pretensao de validade moral (formal), .o que vai 
nos permitir definir o princípio moral formal universal. Desejamos mostrar, 
entao, que urna razao prático-material, com um aspecto que denominamos 
também ético-originário, nao é a mesma que a razao prático-moral formal 
ou discursiva ( a qual por ser "moral" já nao é tampouco meramente "lógica" 
ou teórica, porque a validade de um enunciado descritivo nao é identica a 
de um normativo). A "pretensao de verdade" ética, em referencia prática 
ao conteúdo, por cumprimento das exigencias materiais, nao é identica a 
"pretensáo de validade" moral formal (por cumprimento das regras do 
consenso intersubjetivo). A Ética do Discurso, especialmente na posic;ao 
consensualista de Habermas, confunde o que se distinguiu no nível a. A 
metaética intuicionista confunde as diferenc;as do nível b . Os dois forma
lismos negam, enfim, a possibilidade de urna verdade prática nao mera
mente consensual. 

a. O critério intersubjetiva de válidade 

[149] Vejamos como Wellmer imposta a questao: 

Podemos falar de um consenso racional na medida em que nossa con
vicc;ao tenha sido realmente alcanc;ada de maneira comunitária. Daí 
poder parecer que todo consenso racional tem que ser também verdadeiro. 
Mas ele é visto <leste modo só na perspectiva interna dos individuos 
respectivamente envolvidos; o fato de eu ter razoes para dar meu consenti
mento quer dizer que há urna pretensao de validade que julgo verdadeira. 
Todavia, a verdade náo decorre, aqui, da racionalidade do consenso, mas 
do acertado das razoes que eu for capaz de esgrimir em favor da pretensáo 
de validade correspondente, razoes das quais eu devo estar convencido 
antes (bevor) de poder falar da racionalidade do consenso258

. 

Isto nos obriga, ao menos, a distinguir a questao da verdade da pro-
blemática da validade. E neste sentido acrescenta: 

Racionalidade e verdade consensuais só coincidem na perspectiva inter
na das pessoas envolvidas. Isso nao implica, todavia, que a racionalida
de do consenso represente urna razao veritativa adicional259 

. . . O fato de 
eu considerar fundamentalmente algo como verdadeiro nao pode ser, ao 
menos para mim, urna razao adicional da verdade daquilo que está 
senda considerado como verdadeiro ... Inclusive se o factum do consenso 
ocorresse em condic;oes ideais, nao poderia ser urna razáo da verdade 
daquilo que está sendo tido por verdadeiro260

• 

Com isto se está frontalmente criticando a posic;ao da verdade como 
consensualidade extrema em Habermas261

. E por isso escreve quanto a seu 
mestre de Frankfurt: 
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Pois se a teoria consensual da verdade tem de possuir algum conteúdo 
valioso enquanto teoria da verdade, deverá permanecer ligada a urna 



caracteriza~áo formal da racionalidade dos consensos, mas é esta 
condi~áo formal de racionalidade aquilo que a toma falsa . Se, apesar 
de tuda, tenta-se conceber o conceito de racionalidade de maneira nao 
formal, como sugerem as considera~óes anteriores [de Wellmer], entáo 
a teoría do consenso perde todo conteúdo262

• 

Desejamos problematizar esta conclusao, porque, caso se aceite que 
urna teoria puramente consensual de verdade é arnbígua, nem por isso 
creio que "perde todo o seu conteúdo" urna teoria da validade articulada 
com outra da verdade "nao-formal". Neste caso, seria necessário diferen
ciar urna teoria da verdade (nao-formal) e urna teoria da validade (formal), 
devendo por nosso lado, de todas as maneiras, mostrar a importancia 
decisiva desta última, e a necessidade de sua articulac;ao com a primeira. 
Apel, aoque parece, propóe urna tese neste sentido quando, na esteira de 
Husserl, escreve: 

Um exemplo que clarifica ·como é fundamental esta posi~áo poderia ser 
este: primeiro formulo o juízo: 'A parede que está atrás de mim é verme
lha', depois me viro e constato: minha inten~áo judicativa se viu realizada 

1 'd A • d d 1 f, A 263 pe a ev1 enc1a a a pe o enomeno . 

Mas, afina!, Apel nega redondamente que "o consenso tenha que 
depender da verdade objetiva"264 dos juízos ou que "o conceito nao depen-
d d ,,26s . 1· d ru· d t d -a o consenso ; me man o-se e 1m, sempre en ro e urna concepc;ao 
formal-consensual, a propor que "todos os critérios disponíveis da verdade" sao 
insuficientes, separadamente, para fundamentar "a validade intersubjeti-

d "266 
· ' · t b · t ' 1 I ' d d va o consenso , e por 1sso e mis er sa er m egra- os. sto e, ver a e e 

validade se identificam. 

Mas com Wellmer poderíamos dizer: 

A pretensáo de verdade dos enunciados empíricos implica a referencia 
(den Bezug)267 <lestes enunciados a urna realidade (sprachunabhangige 
Realitat) que, até certo ponto, é independente da linguagem268

. 

[150] Do que se está falando quando se dizque existe urna "referencia" 
a urna realidade independente da linguagem? Se o conceito de verdad e 
nos remete a realidade269 (a partir de urna posic;ao subjetiva monológica, 
sempre constitutivamente comunitária), o conceito de validade nos remete, 
por seu lado, diretamente a intersubjetividade. Se a verdade se refere de 
algum modo a realidade (realidade compartilhada com os outros na 
comunidade de vida270

), a validade vai referir-se a aceitabilidade dos 
outros participantes da comunidade do que "é considerado-como-verda
deiro": refere-se ao possível acordo intersubjetivo. 
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Esquema 2.2: DIFERENTES NÍVEIS DA PRETENSAO DE VERDADE E DE VALIDADE 

Pretensao de verdade 
(comunidade de vida) 

1 
a 

Intersubjetividade j Pretensao 
(comunidade de --- b _ __, _________ de validade 
comunicm;ao) (formal) 

Realidade 
(conteúdo material) 

A Ética do Discurso elaborou criativamente os níveis morais das preten
sóes de validade dos enunciados, naquilo que se poderla denominar um 
avanc;o na formulac;áo do princípio de universalidade, mas dentro do 
estreito horizonte de um conceito meramente formal ou consensual (com 
variantes) de verdade, e isto devido, como já vimos nos§§ 2.2-2.4, ao fato 
de se ter urna compreensáo redutiva do conteúdo material 271

• Pelo contrário, 
se náo se nega o nível universal material ou de conteúdo, o conceito de 
validade intersubjetivo ganha em precisd:o e sentido. Náo é simplesmente 
partindo de urna posic;áo solipsista originária que se há de chegar ao 
"verdadeiro", para depois procurar a "consensualidade" por aceita~áo 
intersubjetiva, mas a posi~áo da subjetividade na atualizac;áo do real como 
verdadeiro (flecha vertical a do esquema 2.2) foi já antes constituída a partir 
da intersubjetividade (tanto cerebral, lingüística, cultural como historica
mente) (flecha horizontal b), mas de maneira formalmente diferenciada (e 
náo confusa e identificada como no caso de Habermas) . Toda atualiza~áo 
do real (verdade) é já sempre intersubjetiva; e toda intersubjetividade 
(validade) tem "referencia" a um pressuposto veritativo. Mas sáo catego
rialmente diferentes. A verdade é o fruto do processo monológico (ou 
comunitário272

) de se "referir" ao real a partir da intersubjetividade (o 
enunciado tem assim pretensáo de verdade); a validad e é o fruto do 
processo de procurar que seja aceito intersubjetivamente aquilo que se 
considera monologicamente (ou comunitariamente) como verdadeiro (o 
enunciado tem assim pretensáo de validade). 

[151] Na validade como consensualidade (formalidade do discurso), o 
argumento é aceito e produz acordos, consenso. Trata-se do critério de 
intersubjetividade. A consensualidade se alcanc;a a partir da verdade do 
argumento, mas a verdade do argumento é impossível, por seu tumo; sem 
a prévia consensualidade273

; além disso, a verdade, embora tenha em 
alguns casos empíricos urna origem monológica274, tem sempre urna pre-
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tensáo ou urna busca do consenso para vir a ser um enunciado intersub
jetivamente provado e, assim, tomar-se tradic;áo histórica (cotidiana ou 
científica). Isto é, intersubjetivamente (formal ou procedimentalmente) náo 
há verdade em sentido pleno: a) ante festum, sem prévia validade, já que 
a existencia em forma de acordes intersubjetivos dos pontos a verificar é 
condic;áo absoluta de sua possibilidade; b) in festum, sem a dialogicidade 
na produc;áo intrínseca de argumentos novos no próprio ato veritativo (nisto 
consiste o caráter assegurador do consenso); e c) post festum, sem a 
aceitabilidade intersubjetiva que permite novos progressos veritativos. 
Creio que assim escapamos a acusac;áo de Wellmer: 

Do fato de as razóes se nos mostrarem suficientemente boas em um 
consenso racional finito náo decorre necessariamente que, a longo 
prazo, continuaráo se mostrando assim; entáo o pesado onus da teoría 
consensual da verdade náo pode recair sobre a furn;áo asseguradora 
dos consensos275

• 

Tanto a verdade como a validade sao finitas, históricas, falíveis, falseá
veis ou validáveis em certos níveis. Urna doutrina náo exclusivamente 
formal consensual da verdade permite, como veremos, urna análise de 
maior complexidade. 

[152] Por outro lado, e simultanea e referencialmente (por sua materia
lidade), náo há tampouco validade sem verdade: a) ante festum, pois o 
novo conteúdo verdadeiro apreendido, mas ainda náo aceito intersubjeti
vamente, é o que impele a atrever-se a tentar a invalidac;ao do antigo 
acorde válido, e é nisto que consiste o dissenso276

, de onde nasce a validad e 
vigente; b) in festum, porque estar-de-acorde só acontece acerca de algo: 
o que é considerado-como-verdadeiro, que é o que concede forc;a probató
ria ao argumento para produzir a aceitac;ao intersubjetiva; e c) post festum, 
porque a partir do conteúdo verdadeiro validado pode dar-se historicamen
te a memória de urna comunidade de comunicac;áo (cotidiana, científica 
etc.). Náo há validade séria sem pretensáo de verdade (por determinac;ao 
material ou de conteúdo, e como referencia a realidade, seja como for que 
se defina); nao há verdade em sentido pleno sem pretensáo de validade 
(por determinac;ao formal ou intersubjetiva, e como referencia a comunida
de ). Verdade e validade sao formalmente distintas tanto por sua referencia 
(o real ou a intersubjetividade) como pelo exercício de um diverso tipo de 
racionalidade (um material e o outro formal discursivo). 

O critério que estamos analisando é, em primeira instancia e definido 
analíticamente, um critério de validade intersubjetivo. Toda aigumentac;ao 
tem simultaneamente urna dupla referencia: por um lado, é um instrumento 
de verificac;ao (em sentido lato); por outro, de validac;ao. Como dizia Marx: 
"urna é a ordem da investigac;áo, e outra a da exposic;ao". A primeira se 
refere a verdade (e pode ser monológica ou comunitária, nao porém 
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solipsista); a segunda se refere a validade (e trata do procedimento retórico 
da cerreta expressó:o para a comunidade intersubjetiva). O argumento 
monologicamente (ou comunitariamente, se é um grupo de pesquisadores) 
permite enunciar descritiva ou assertoricamente um aspecto real do real 
(verifica<:;ó:o em sentido amplo); mas permite também que os outros mem
bros da comunidade aceitem para si, intersubjetivamente, cada um ou em 
grupo, o mesmo enunciado verdadeiro (valida<:;ó:o em sentido amplo) . 

Podemos entó:o concluir estas breves reflexóes, indicando que o critério 
de validade, ainda abstratamente, é a pretensó:o de alcan<:;ar a intersubje
tividade atual acerca de enunciados veritativos, como acordes obtidos 
racionalmente por urna comunidade. É o critério procedimental ou formal 
por excelencia. 

A Ética da Liberta<:;ó:o propóe, por isso, que é necessário definir um 
critério de validade moral intersubjetivo (formal consensual) que deve 
articular-se como critério de veidade prática277 de reproduzir e desenvolver 
a vida humana (material, de conteúdo). Por seu lado, como veremos, ambos 
só:o diferentes de um terceiro: o critério de factibilidade subsumido a partir 
dos prévios principios ético-morais, sendo um novo momento em que se dá 
a unidade da materialidade de conteúdo com a consensualidade válida, 
constituindo, só neste momento, a eticidade278 propriamente dita: o "bem". 

b . O princípio moral universal de validade 

[153] Devemos, agora, passar do critério ao principio moral formal. O 
tema nos póe diante de novidades, pois, embora estejamos de acorde com 
a Ética do Discurso na dif eren<:;a entre os enunciados meramente descriti
vos ou assertóricos e os normativos, propomos nestes urna nova distin<:;ó:o 
interna entre enunciados normativos materiais (com pretensóes de verdade 
prática) e morais formais (com pretensóes de validade moral). Mesmo 
Wellmer nó:o poderá aceitar esta classifica<:;ó:o. Mas só estamos aplicando 
as distirn;óes já estabelecidas nos dois últimos capítulos. 

A gwsa de um desafio teórico, embora o exemplo seja pré-modemo (e por 
isso insuficientemente desenvolvido no rúvel formal ou procedimental de 
validade), vamos considerar este texto clássico no qual se percebe a comple
xidade do assunto que desejamos abordar. Com efeito, escreveu o Estagirita: 
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Por isso, esta razáo (diánoia) e verdade (alétheia) sáo práticas (prak
tiké), porque assim como na razáo teórica (theoretikés), que náo é 
prática ou produtiva (praktikés mede poietikés), seu estado bom ou 
mau sáo a verdade e a falsidade respectivamente ... , assim, ao contrá
rio, o bom estado da parte que é prática e racional consistente na 
verdade em homología com a reta tendéncia (alétheia homológos te 
oréxei te orthe)279

• 



Esquema 2.3: TIPOS DE ENUNCIADOS 

a) Enunciados descritivos (razéi:o teórica analítico-formal ou considerando seus 
conteúdos materiais) 

b. l) enunciados normativos 
(razéi:o prática) 
b.1.1) ético-materiais (com 
pretenséi:o de verdade prática; 
razéi:o prático-material) 
b.1 .2) morais-formais (com 
pretenséi:o de validade 
intersubjetiva moral; razáo 
discursiva moral-formal) 

b.2) de factibilidade ética (tenta-se a boa 
ac;éío: das Gute) ou eticidade real; a 
razéi:o prático-ética e moral subsumem 
a razáo estratégica e instrumental 

Clarificaqao do esquema: Observe-se que o nível formal (b.1.2) (denominado por 
Habermas ou Rawls "o justo") náo se encontra em oposiqáo no mesmo nível da eticidade 

ou "o bem" (das Gute) (b.2), mas no do material (b.1.1) (o "verdadeiro prático"). 
A razáo é tico-originária que reconhece o Outro como igual desempenha sua funqáo nos 

dais 6:mbitos de b. l . 

[ 154] Em primeiro lugar, com Habermas - e contra a meta ética, como acima 
indicamos - <levemos distinguir entre enunciados descritivos ou asseverativos 
e normativos280

• Moore havia confundido estes dois tipos de enunciados: 

1. Esta mesa é amarela 

com 

2. Fazer o justo é bom. 

Porque, "a qui a estrutura predicativa de ... é bom tem urna fungáo lógica 
diferente da expressáo é amareJa"281

• As diversas variantes da metaética 
tem-se mostrado céticas <liante de diversos aspectos dos enunciados 
normativos enquanto sempre eram medidos, de certa maneira, segundo as 
pautas dos descritivos ou científicos. A argumentagáo de Habermas, para 
refutar esta identificagáo, ronda sempre o mesmo problema: os enunciados 
asseverativos de tipo 1 tem pretensáo de verdade em referencia a estados 
de fato no mundo objetivo, ao passo que os normativos do tipo 2 tem 
pretensóes de retitude com relagáo ao mundo social, a eticidade de um 
contexto concreto ou cultural. 

Como Habermas aceita urna teoría consensualista da verdade, pode-se 
entender que a única dif erenga consiste nas diversas pretensóes: de 
verdade (enquanto validade), urna, e de retitude, a outra. Por isso escreve: 

Embora os enunciados normativos néi:o sejam suscetíveis de verificm;:éi:o 
em sentido estrito282

, isto é, embora néi:o sejam verdadeiros ou falsos no 
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mesmo sentido283 dos enunciados descritivos, ternos que lan<;ar-nos a 
tarefa de explicar o sentido da verdade morai284 ou - se esta expressao 
for entendida em urna dire<;ci:o falsa285 

- o sentido da retitude normativa 
de tal modo que nao caiamos na tenta<;ao de assirnilar um tipo de 
enunciado ao outro. Devemos partir de um pressuposto débil, de urna 
pretensao de validade análoga a verdade286

. 

Como se pode observar, Habermas hesita sempre entre identificar 
retitude com verdade moral (coerente como consensualismo de validade
verdade teóricas). "Verdade moral" seria o válido discursivo, que deveria 
também ter "retitude normativa", com referencia a particularidade das 
estruturas normativas da eticidade concreta de urna cultura (mesmo da 
pós-convencional), isto é, "conformidade" comos valores culturais. Seria 
algo como um racionalismo discursivo conservador. 

[155) Quanto a nós, porém, como tivemos a pretensáo de defender 
"conteúdos" (náo "metafísicos" em sentido pré-crítico, mas sim reais, fal
seáveis, históricos, nunca por urna acrítica "concordancia") no momento 
material da ética, a partir de um "critério de verdade" (a reproduc;:áo e o 
desenvolvimento da vida do su jeito humano, universalmente, e constituindo 
por dentro todas as culturas), ternos a possibilidade de falar de urna 
"verdade prática" em sentido estrito, e náo só de "retitude" com relac;:áo a 
um ethos cultural concreto (que decerto se dá simultaneamente sempre, 
porque a referéncia do princípio universal material ético tem inevitavelmen
te urna implantac;:áo cultural histórica) . Neste caso os enunciados normati
vos podem ter tambémpretensáo de retitude sendo enunciados valorativos 
(com referencia as instituic;:oes e aos valores de urna cultura), e ao mesmo 
tempo também possuir, a partir de dentro de ambos e como princípio crítico 
interno, pretensáo de verdade prática287

, náo só com relac;:áo ao mundo 
físico objetivo, meramente natural ou vivo (vegetal ou animal)288

, mas 
propriamente humano enquanto humano: enquanto sujeito humano vivo. 
A "realidade" a que se refere este tipo de enunciado náo é só nem 
primacialmente a realidade física, vegetal ou animal como tais, mas a 
realidad e humana exclusiva e propriamente dita ( enquanto "vida humana" 
concreta de cada sujeito ético, tal como a descrevemos no capítulo 1), da 
qual ternos reflexivamente autoconsciencia e, por isso, somos responsá
veis, e que depende de nós. Daí, a partir do enunciado: 

3. Nós, seres humanos, somos vivos, 

pode-se fundamentar, como exercício da razao prático-material, e nao 
como deduc;:ao lógico-formal analítica: 

4. Devemos viver. Nao <levemos deixar-nos morrer, nem <levemos 
matar ninguém. 

Este enunciado diz respeito diretamente ao critério e princípio material 
ético, que tem pretensao de verdade prática, e que serve de fundamento 
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da decisáo discursiva ou de todo enunciado normativo fundamentado. E 
isto porque a vida é a condir;áo absoluta e o conteúdo constituinte da 
realidade humana, e como esta vida se acha "soba nossa responsabili
dade" comunitária (pela autoconsciencia própria do desenvolvimento hu-

) . - 289 . t· t A 1 d f d A 1 mano, 1mpoe-se-nos como um rmpera 1vo man e- a, e en e- a, conser-
vó-la. Assim, o juízo prático: 

5. Esta pessoa X matou a pessoa Z coni o ato Y 
é um enunciado descritivo do qual se pode fundamentar, situando-nos em 
outro nível que o da chamada falácia naturalista, superando entáo o juízo 
formal analítico (quer dizer, chegando a um a:mbito material onde a cor
responsabilidade comunitária é constitutiva da subjetividade ética), o 
seguinte enunciado: 

6. Como esta pessoa X é responsável pela pessoa Z, 
entáo: 

7. Esta pessoa X náo devia ter matado Z com o ato Y. 
Ou, com outras palavras: 

8. Esta pessoa X, matando Z, cometeu um. ato mau Y. 
Esta fundamentar;áo é legítima, porque a pessoa X, pela responsabili

dade solidária e comunitária que tem sobre a vida de cada su jeito humano, 
pela participar;áo ineludivelmente pressuposta em urna comunidade de 
vida, sempre é responsável pela vida de Z. O dever fundamentado concre
tamente pelo argumento indicado tem pretensáo de "verdade prática" 
universal, e também de "retitude" (mas náo só de retitude)290

• Esta "verdade 
prática" deve diferenciar-se da mera "verdade analítica" de enunciados 
descritivos de objetos físicos, naturais (tratados pela falácia naturalista em 
nível lógico-formal instrumental), e até de enunciados observacionais 
sobre seres humanos enquanto seres naturais, já que estes podem perma
necer em um nível de mera intenr;áo descritiva. Só os enunciados antro
pológicos diretarnente referidos a determinar;óes humanas e em funr;áo da 
produr;áo, da reprodur;áo e do desenvolvimento da vida humana de cada 
sujeito em comunidade, sáo o tipo material e concreto (objeto da razáo 
prático-material) sobre o qual podem fundamentar-se as obrigm;óes ou 
exigéncias éticas livres, autoconscientes, responsáveis no recíproco reco
nhecimento e corresponsabilidade da vida de todos. Isto exigiria um 
sem-número de esclarecimentos e um desenvolvimento lógico diferente do 
pressuposto na chamada falácia naturalista, e será objeto de futuras 
exposir;óes onde iremos aprofundar o que aqui indicamos. 

[156] Demos agora um passo decisivo. Os enunciados normativos ma
teriais com pretensáo de verdade prática e de retitude devem ser diferen-
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ciados dos enunciados normativos propriamente formais ou morais com 
pretensao de validade como tal. Assim, quando digo: 

9. Esta norma N nao é válida moralmente, porque embora eu 
seja afetado por ela nao pode participar simetricamente na 
díscussao correspondente, 

nao se está indicando nenhuma oposic;ao contra o possível "conteúdo" da 
decisao adotada, mas contra a "forma" de alcanc;ar o consenso moral, 
contra a sua "validade". Fui, p.ex., violentamente excluído. Por isso, é 
decisivo diferenciar o "conteúdo veritativo" da "forma como se alcanc;a a 
validade". Ambos tem obrigaqóes ou exigencias práticas, urnas sao éticas 
(materiais), outras morais discursivas (formais). Ambos sáo necessários 
para alcanc;ar um conteúdo ético pleno da decisóo do juízo prático-norma
tivo concreto ou final, que desencadeia o processo propriamente "realiza
tivo" a partir da factibilidade ética do ato que pode chegar a ser "bom" (que 
vamos expor no capítulo 3); más ambos sao diferentes e nao suficientes em 
separado. Para Habermas e as metaéticas analíticas, tudo isto se imposta 
de modo diferente. Para Habermas, por ter identificado verdade com 
validade, desaparece o "conteúdo" da "verdade" prática; para as metaé
ticas intuicionistas, emotivistas, analíticas, por terem pretendido que a 
única verdade válida é a verdade formal, na realidade como inteligibilida
de dotada de sentido 291

, toma-se difícil admitir a possível existencia de urna 
verdade prática, material, real. A dificuldade, aquí, acha-se no "prático" e 
no "material" da verdade prática (e isto a diferencia da concepc;óo pura
mente analítica ou formalista da verdade, apenas intralingüística, confun
dindo "pretensao de inteligibilidade" com "pretensao de verdade" ou "de 

lid d ,. . ¿· t 292) va a e , como iremos ver a 1an e . 

[157] Quanto a Wellmer, ve ainda urna distinc;ao sutil que acaba nos 
dando a ocasiao de chegar ao tema de fundo <leste parágrafo. Com efeito, 
e como já o sugerimos no parágrafo anterior, escreve: 

As exigencias de racionalidade (Rationalitéitsforderungen) se referem 
aos argumentos sem levar em consideraºáo as pessoas, ao passo que 
as obrigaº6es morais (moralische Verpílichtungen) se referem as pessoas 
sem levar em conta seus argumentos293

• 

Nossa posic;ao é a de dar razao a Wellmer, mas desenvolvendo o tema 
com tal complexidade que, no final, irá contrapar-se as conclusóes de 
Wellmer. Quanto a nós, já indicamos que o reconhecimento do su jeito ético 
como igual294 é um momento do exercício da razao ético-originária (nível 3 
do esquema 2.4), anterior ao uso da razáo discursiva enquanto tal (nível 4). 
Para argumentar seriamente, é necessário, de antemóo, re-conhecer o 
Outro como igual. De modo que a razao discursiva pressupóe um tipo de 
racionalidade ética mais radical, que constituí intrínsecamente a argumen-

212 



tm;;:áo como ato comunicativo (náo só como ato teórico abstrato racional) 
Com efeito, se verdade e validade sáo a mesma coisa (os níveis 1, 2 e 4 do 
esquema 2.4), das exigencias argumentativas veritativas (de "conteúdo", 
diríamos nós: nível 2 identificado com o 4) podem-se deduzir diretamente 
exigencias de validade morais (sempre em referencia a urna identidade na 
situm;;:áo ideal de fala ou na comunidade de comunicm;;:áo ideal in the long 
run). E isto porque a pretensáo de validade contém - como o demonstra 
Habermas no enunciado do princípio "U" (variável do enunciado da norma 
básica ética de Apel) e seus desenvolvimentos posteriores, como o impera
tivo de Kant (ernbora modificado)-exigencias morais universais: "Para que 
isto valha universalmente, <leves moralmente proceder desta maneira". Eis 
a pergunta: por que deves? Apel responderla: porque é um pré-requisito da 
"seriedade" no argumentar. Mas isso ocultava o momento do exercício da 
razáo ético-originária (que re-conhecia o outro argumentante como igual; 
exercício que náo é argumentativo; isto é, o nível 3 nao é o nível 2 nem o 
nível 4 do esquema 2.4). 

Esquema 2.4: LUGAR DA RAZAO ÉTICO-ORIGINÁRIA 

Pretensáo de verdade prática a partir l . Razáo prático-material 
da comunidade de vida 

Pretensáo de verdade teórica a partir 2. Razáo teórica 
da comunidade de vida 

Re-conhecimento do Outro como igual 3. Razáo ético-originária 

Pretensáo de validade a partir da 4. Razáo discursiva 
comunidade de comunicac;áo (que o 
nível 2 subsume) 

Como Wellmer, nós tampouco aceitamos a doutrina consensual da 
verdade e, por isso, <levemos diferenciar as exigencias materiais (nível 1) 
e lógico-argumentativas da verdade (nível 2) das exigencias moral-inter
subjetivas da validade dos enunciados normativos (nível 4). Mas, agora 
contra Wellmer, vamos distinguir o exercício da razáo prático-material296 

da razáo puramente teórica297
, mas, por outro lado, introduzimos o exercício 

da razáo ético-originária, que cumpre aquilo que Wellmer chama de: "as 
obrigm;;:óes morais se referem as pessoas"298

• Isto determina: a) A razáo 
teórica, em seu aspecto veritativo (nível 2), deve299 aceitar o melhor argu
mento e cumprir as exigencias materiais300 e lógicas da argumentm;;:áo. b) 
A razáo ético-originária (no sentido em que a definimos acima) deve301 

alcarn;;:ar o "re-conhecimento" do Outro sujeito como sujeito ético igual na 
comunidade de vida302

, antes que como participante da comunidade de 
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comunicm;:áo, para situá-lo depois, a partir da sua dignidade de sujeito, 
como fazendo parte da comunidade intersubjetiva racional, enquanto 
origem de possíveis argumentos. E é aqui, revendo o que se disse, que c) 
é necessário situar-nos urna vez mais em outro nível que o adotado pela 
chamada falácia naturalista, porém agora procedimental ou formalmente 
(embora em relac;áo ao exercício material da razáo prática, e náo perma
necendo redutivamente no mero plano analítico lógico-formal da razáo 
teórica da falácia indicada, que se situa no nível 2 do esquema 2.4 
abstratamente considerado) . Com efeito, se partimos de um mero enuncia
do descritivo do tipo: 

10. Digo que Joáo está agora argumentando, 

estamos referindo-o, primeiramente, neste ato de fala, ao momento propo
sicional enquanto inteligível (nível 2 da razáo teórica formal) e , em seguida, 
ao sujeito humano re-conhecido como tal (Joáo) com dignidade própria de 
sujeito ético (descoberto pela Í-azáo ético-originária; nível 3). O conteúdo 
proposicional tem pretensáo de verdade (por sua matéria, já que Joáo é um 
vivente humano, objeto da razáo prático-materio:l, que pode argumentar, e 
constato que o está fazendo; nível 1) . Enfim, esta proposi¡;áo tem, além 
disso, pretensáo de validade (na sua referencia intersubjetiva, de razáo 
discursiva), enquanto pressuponho que essa verdade pode ser aceita por 
todos os outros participantes da comunidade de comunica¡;áo (e estou 
disposto a dar razóes diante daquele que náo aceitasse a verdade desse 
enunciado). De um mero conteúdo proposicional de um enunciado descri
tivo de "ser" (nível 2 abstrato) náo se poderia deduzir analiticamente um 
"dever-ser" deóntico, porque estaríamos situados exclusivamente no nível 
formal-abstrato da lógica fregeana-russelliana de inteligibilidade-senti-

. do303
• No entanto, se pensarmos o ato-de-fala em um nível pragmático, o 

"argumentar" enquanto ato humano (como o comer do faminto, o falar da 
pessoa que se comunica etc.) é urna media¡;áo da produ¡;áo, reprodu¡;áo 
e desenvolvimento da vida do sujeito humano (nível 1), mas agora subsu
mido "pragmaticamente" a partir do re-conhecimento ético do Outro como 
igual, em relac;áo comunicativa (nível 4), e, por isso, partindo de urna 
intenc;áo explícita de alcanc;ar o consenso intersubjetivo, considerado 
formalmente como o exercício de um direito do afetado a participar na 
discussáo. O "é" argumentante poderia agora permitir fundar um "dever
ser" argumentante como exigencia prática da razáo discursiva. Assim, 
poderíamos ter o exemplo seguinte: 
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11. Protesto porque Joáo foi excluído com violencia da argumentac;áo, 
embora seja afetado nas decisóes da discussáo em rela~áo a algum 
aspecto necessário para a reproduc;áo da sua vida. Ergo ... 

12. Opino que Joáo deve agora argumentar. 



Esse atoé um direito e urna "obrigac;ao" moral se Joao é afetado em 
alguma das suas necessidades sobre as quais se argumenta. Nao faze-lo 
seria moralmente reprovável (por covardia, por exemplo). Isto fundamen
tarla que para 'Toao" é um dever o argumentar, eventualmente defender a 
sua posic;ao no tema que se discute. O "dever" argumentar se funda como 
obrigagéío em referencia ao "modo" ou procedimento moral que se exerceu 
para alcanc;ar validade (nao nos referimos agora ao "conteúdo" ético 
daquilo que se discute, daquilo que se enuncia). A violencia é irracional, 
antimoral, e nao respeita a autonomía nem a igualdade do outro. É esse 
re-conhecimento do outro como igual que funda a exigencia moral de 
"dever" argumentar. Insiste Wellmer: 

Enquanto as exigencias de racionalidade se referem ao reconheci-
t d t 304 . , . . d ' 't men o e argumen os , as ex1genc1as mora1s 1zem respe1 o ao reco-

nhecimento de pessoas305 
... Se a vontade de alcanc;ar a verdade significa 

o mesmo que a de obter consensos racionais, entáo é certo [o que afirma 
Kuhlmann ou Ape1] 306

. 

Só pressupondo urna versáo forte e criterial da teoria consensual é que 
se pode interpretar imediatamente as exigencias elementares de racio
nalidade como expressáo da exigencia de procurar alcanc;ar, quando se 
d. t 1· · . ¡3o7 1scutem emas po em1cos, um consenso raciona . 

Distinguindo, como Wellmer, entre diferentes exigencias argumentati
vas (de verdade por seu conteúdo e de validade por sua pretensao proce
dimental de consensualidade), ternos todavía que aceitar que a obrigagáo 
moral de argumentar se funda, como dissemos, no re-conhecimento do 
outro su jeito argumentante como um su jeito autónomo e de igual dignida
de. O critério procedimental da argumentac;ao se transforma no princípio 
moral de validade, quando se reconhecem os outros e a si mesmo como su
jeitos morais iguais, e se permite que participem na argumentagao co-so
lidariamente enguanto afetados éticos em suas necessidades. 

No nível material há conhecimento (inteligibilidade material ou de 
conteúdos de urna razao prático-material e teórica) da verdade dos argu
mentos; no nível formal de validade moral há conhecimento dos argumen
tos a partir da obrigagáo moral contraída a partir do devido re-conhe
cimento dos sujeitos éticos situados intersubjetivamente (como momento 
da razáo discursiva). Do critério de intersubjetividade segue-se por funda
mentac;éío (náo por mera dedugáo analítica, mas pelo exercício da razao 
prático-material, continuada pela ético-originária e articulada a discursiva 
pragmática) o princípio de validade moral, enquanto ato do su jeito humano 
enguanto humano (agora enguanto "sujeito moral"). Se argumentamos 
inteligivelmente, como membros de urna comunidade de comunicagáo, 
<levemos ser responsáveis por nossa argumentagáo como mediagáo ( de 
verdade material) para reproduzir e desenvolver nossas vidas de sujeitos 
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humanos respeitando os outros membros como iguais. Mas, se somos afeta
dos por a quilo que se argumenta, para defender nossa vida e nossa dignidad e 
<levemos igualmente lutar para alcanc;ar validade formal (prévia luta pelo 
re-conhecimento), sendo assim responsáveis pelo nosso argumentar (formal
mente), aceitando pela mesma razao os argumentos dos outros, porque antes 
também re-conhecemos os outros argumentantes como iguais. Desta manei
ra, o argumentar se transforma em obrigac;ao moral308

• 

[ 158] Des ta mane ira, os enunciados descritivos acerca da vida humana 
dos sujeitos éticos podem "desenvolver-se" como enunciados normativos, 
com obrigac;óes morais que, para Wellmer, nao lhes sao constitutivas, mas 
sim para nós, por ser esta argumentac;ao um ato de outro sujeito humano, 
e que opera dentro das exigencias éticas do re-conhecimento como busca 
tolerante da aceitabilidade do outro com respeito a maneira como os 
argumentos sao propostos. A descric_;:áo das condic;óes de possibilidade do 
exercício moral da validade do ato humano argumentante, analisadas 
como tais exigencias morais, constituem o que agora denominaremos o 
princípio moral de validade universal, que náo é o único princípio, nem o 
primeiro, nem o último, isto é, é um princípio necessário, porém nao su
ficiente, contra a opiniao da Ética do Discurso. Este princípio pode ser 
fundamentado contra céticos309. 

Tentaremos propor urna descric_;:áo do princípio redefinindo o enunciado 
da norma básica de Apel, tirando-lhe o puramente formal e acrescentan
do-lhe, como co-determinac;áo, a referencia a verdade prática e ao re-co
nhecimento sempre pressuposto. O princípio universal formal moral 
poderia ser enunciado, sem pretensáo de esgotar todas as suas possíveis 
determinac;óes e só considerando alguns aspectos, da seguinte maneira: 
Quem argumenta com pretensáo de validade prática, a partir do re-conhe
cimento recíproco como iguais de todos os participantes que por isso 
mantem simetria na comunidade de comunicac;áo, aceita as exigencias 
morais procedimentais pelas quais todos os afetados (afetados em suas 
necessidades, em suas conseqüencias ou pelas questóes eticamente rele
vantes310 que se abordam) devem participar facticamente na discussao 
argumentativa, dispostos a chegar a acordos sem outra coac;áo a náo ser 
a do argumento melhor, enquadrando esse procedimento e as decisóes 
dentro do horizonte das orientac;óes que emanam do princípio ético-mate-
. 1., d f. ·¿ 311 na JO e m1 o . 

[159] Poderia alguém objetar-nos que, no final das contas, repetimos 
quase identicamente a descric;áo do princípio de universalidade, a norma 
básica de Apel ou os princípios "D" e "U" de Habermas. No entanto, há 
diferenc;as abissais. Agora o princípio moral formal universal (porque deve 
poder ser aplicado em todos os casos, sempre, sem excec;ao, ao menos 
como pretensao) é a mediaqáo formal ou procedimental do princípio ético 
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material. Trata-se de urna norma universal para "aplicar" o conteúdo (com 
verdade prática ou como mediac;áo para a produc;áo, reproduc;áo e desen
volvimento da vida humana de cada sujeito ético) do enunciado normativo. 
O mero critério de validade intersubjetiva formal se elevou a ser exigencia 
ou princípio moral de "aplicac;áo". 

Mas, náo será impossível a sua aplicac;áo concreta, pois, de fato, náo 
se dáo historicamente nunca as simetrías exigidas, já reconhecidas por 
Apel ou Habermas? Veremos como a Ética da Libertac;áo pode aplicar os 
seus princípios construindo urna simetría crítica em meio a situac;oes de 
assimetria hegemónica (questáo que trataremos no capítulo 5). Este prin
cípio moral de validade, tal como o redefinimos, amplia e aprofunda o 
princípio de universalidade kantiano e da Ética do Discurso, e ganha em 
possibilidade de aplicac;áo, sem perder nenhum dos seus aspectos racio
nais, universais ou positivos. A Ética da Libertac;áo náo precisa de urna Ética 
da Responsabilidade ou de um Princípio de Complementac;áo (a partir da 
razáo instrumental ou estratégica e, em última instancia, cínica), mas pode 
partir de critérios que seráo, como se verá oportunamente, o desenvolvi
mento dos princípios que vimos expendo em um grau de complexidade 
crescente. Seráo justamente os dominados ou excluídos, as vítimas, assi
metricamente situados na comunidade hegemónica, os encarregados de 
construir urna nova simetría; será urna nova comunidade de comunicac;áo 
consensual crítica, histórica, real312

• Paradoxalmente, ao menos é nossa 
pretensáo, a Ética da Libertac;áo realiza os pressupostos da Ética do 
Discurso sem contradic;oes, mas segundo urna arquitetónica mais comple
xa, porque pode recorrer também aos dados de urna ética de conteúdo 
ou material que esta abandonou. Grac;as ao princípio ético-material 
descobrem-se agora conteúdos materiais, náo só a forma do discurso, e 
estes podem dar orientac;oes gerais éticas (as quais Habermas deve 
renunciar), como que se consegue validade intersubjetiva concreta, empí
rica, procedimental, sem cair todavía no puro formalismo ou na procedi
mentalidade vazia. 

c. A aplicac;áo do princípio de validade moral 

[160] Aqui seria míster dar contada constituic;áo do "objeto" ético, que 
Kant denominaría "objeto de conhecimento prático ... que se converte em 
real (wirklich gemacht)"313

. Quanto a nós, tendo reconstruído todo o nível 
material, deveremos proceder de modo completamente diferente do de 
Kant, como se poderá ver no capítulo seguinte. 

Com efeito, se a aplicac;áo do princípio ético-material se efetiva por 
meio do princípio moral formal de validade, isto significa que se produziu 
urna "síntese" entre o material e o formal. A "decisáo" da norma última, 
juízo moral ou enunciado normativo concreto, e a "realizac;áo" ou integra-
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c;,:cm real do juízo escolhido na efetivac;,:áo do ato ou da práxi.s humana 
(instituic;,:áo, estrutura histórica, valores etc.) é a unidade do material (urna 
mediac;,:áo com "verdade prática" a partir do princípio da reproduc;,:áo e do 
desenvolvirnento da vida do sujeito humano) e do formal (a autonoma 
participac;,:áo simétrica, livre e responsável de cada sujeito afetado) que, só 
agora, constitui a partir da factibilidade real o que podemos chamar de o 
"bom", o "bem", a eticidade vigente. Como já notamos, o momento formal (o 
válido, "o justo" de Rawls, o consensual ou verdadeiro de Habermas) náo se 
opóe no mesmo nível a unidade prática (o bem, o bom, a verdade prática 
válida e factível etc.), mas se acha em outro nível de comple:xidade314

• 

O princípio moral de validade consiste entáo em exigencias deonticas de 
um procedimento de aplicac;,:áo dos conteúdos materiais éticos, que se <leve 
claramente distinguir da fundamentac;,:áo teórica315

• Sua aplicac;,:áo efetiva 
abre-nos o carninho para o capítulo 3, já que se trata, exatamente, de sintetizar 
ou unir o conteúdo ético (com pretensáo de verdade prática) a partir da sua 
procedimentalidade formal consensual (com pretensáo de validade moral) 
em urna norma (ou máxima), ato, microestrutura, instituic;,:áo, sistema de 
eticidade, que possa ser julgado pela primeira vez sob o predicado de 
"bom/boa" (ou "mau/má") em sentido ético concreto, real, empírico. 

Na tradic;,:áo, por exemplo medieval, a moralitas do ato consistia na 
relac;,:áo transcendental do ato humano coma norma (]ex), e que constituía 
o ato humano como "bom (bonum)". Agora já levamos muita vantagem 
sobre essa tradic;,:áo pré-crítica (quanto ao nível de validade), grac;;as a 
todos os aportes da modemidade: a materialidade ou o conteúdo diz 
respeito a realidade da vida de cada su jeito humano universalmente (como 
verdade prática); a formalidade diz respeito a intersubjetividade dos 
acordes livres, autonomos e consensuais (com validade universal). Mas 
falta ainda toda a complexa diacronía do modo concreto através do qual 
o ato (normas, estruturas, instituic;,:óes etc.) será efetivamente levado a 
termo, levando em conta as suas circunstancias e conseqüencias (a curto 
e longo prazo), ou seja, a sua "factibilidade". Isto vai além do tema <leste 
capítulo sobre a validade formal e nos leva a tomar o caminho para novo 
momento: a factibilidade ética. 

NOTAS 

l. Cf. Dussel, 1973b. 

2. Ética a Nicómaco VI, 13 (Aristóteles, 1960, 1144 b 28-30). 

3. "Por isso é que chamamos a temperanc;a de soírosynen, porque sigrúfica salvadora (sózousan) 
da escolha concreta (írónesin). O que ela protege é a hypólepsin ... " (ibid. VI, 5: 1140 b 11-12). 
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4. "Os silogismos práticos (syllogismoi t6n praktón) tem seu principio primeiro desta maneira. Posto 
que talé o télos e o melhor bem (to áriston), qualquer que seja" (ibid. VI, 12: 1144 a 31-32) . Observe-se 
"qualquer que seja"; nisto consiste a sua posi9ao de condi9ao ontológica universal. 

5. !bid.: 1144 a 33-37. De passagem Aristóteles lernbra que a validade formal prática (prudente) 
<leve unir-se a bondade material (bom). O "mau" nao pode argumentar ("transtoma o juízo") tampouco 
"retamente" e por isso "incorre em erro" prático. 

6. A "delibera9ao (bouletikós)"º (ibid. VI, 5: 1 140 a 31) é o momento concreto da razao argumentativa 
prática para Aristóteles. 

7. Fundamenta9ao ontológica no caso de Aristóteles. 

8. !bid., VI, 2: 1139 b 5-6. 

9.Ibid. 

10. Ibid., 1139a31. 

11. Ibid., 1140 b 6-7. 

12. !bid. , 1140 b 6. É interessante ressaltar que, para Aristóteles, a "práxis boa", plena, é o seu 
próprio télos - antecipando por assim dizer a formula9ao kantiana - enquanto realiza9ao plena do 
próprio sujeito ético enquanto tal. 

13. "Ultimus finis nullo modo sub electio[\e cadit"' (S'I 1-11, questao 13, artigo 3, corpo; Tomás, 1950, 
1-11, p. 68). O texto completo soa assim: "O que é escolhido se comporta como conclusao do silogismo 
do operável. O fim dos operantes se comporta como principio e nao como conclusao (Unde illud cadit 
sub electione, quod se habet ut conclusio in syllogismo operabilium. Fmis autem in operabilibus se habet 
utprincipium, et non ut conclusio)" (ibid. ). O "fim" é aqui o horizonte ontológico, a "vida boa" em seu sentido 
universal (o sempre já pressuposto a priori com pretensao de verdade e validade universais). 

14. !bid., art. 5, corpo; p. 69. 

15. !bid., ad l. 

16. O possível, entre o impossivel e o ilusório, é todo o arnbito do eticamente factível (questao do 
próximo Capítulo 3). 

17. "Per conscientiam applicatur notitia synderesis ... ad actum particularem exarninandum" (De 
Veritate, quest. 17, art. 2, resposta; Tomás, 1964, p. 330).Asynderesis (do gregoem latim) é o hábito dos 
primeiros principios práticos; a "inten9ao (intentio)" (boulesis em grego) é a tendencia ou a inclina9áo 
para o fundamento ontológico ou télos. Tudo isto pode ser hoje repensado e tem validade analitica. 

18. "Cum autem actus sit particularis, et synderesis iudicium universale exista\: non potest 
applicare iudicium synderesis ad actum, nisi fiat assumptio alicuíus particularis ... Conscientia perlicitur 
quasi quodam syllogismo particulari" (ibid.) . 

19. !bid., quest. 24, art. 6; p. 445. 

20. "Ratiocinari autem proprie est devenire ex uno in cognitionem alterius" (ST I, quest. 84, art. 4, 
resp.; Tomás, 1950, p . 406). Explicitando o texto, poderíamos dizer que o-raciocinar na escolha prática 
é passar do principio a aceita9ao da conclusao: a máxima concreta. 

21. In X libros Ethicorum, VI, li9ao 2, n. 1137 (Tomás, 1949, p. 311). 

22. Deve-se considerar que o método expositivo das Sumas ou Disputas medievais, procedentes 
do mundo mu9ulmano, com suas questóes, artigos, obje96es, teses e respostas as obje96es, tudo num 
contexto de debate argumentativo, criava na filosofía medieval urn ambiente de busca intrínseca da 
validade intersubjetiva na comunidade dos teorizadores. 

23. Cf. desde Espinas, 1925; Mesnard, 1936; Couhier, 1937 etc. A moral de Descartes pode ser 
estudada em seu Discours de la méthode, 111; 'Iraité des passions, e em muitas cartas, por ex. Descartes, 
1935 (Lettres sur la morale ). Sobre outros racionalistas, cf. Delbos, 1893; Thamin, 1916; Chevalier, 1933 etc. 

24. Malebranche, 1707, p. 9-19. 

25. Ethica V, prop. 36; Spinoza, 1958, p . 266. Expressao claramente racionalista que assume, aos 
olhos de Kant, muíto facilmente demais o conteúdo ético. · 

26. Phílosophía practica universalis , 11, § 9. 

27. "A vontade reflexiva da felicidade é o principio da lei da vida moral": é o que nos diz, 
sintetizando a ética leíbniziana, Chevalier, 1933, p . 212. 
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28. "Todos os espíritos {esprits) ... entram, em virtude da razáo e das verdades eternas, em urna 
espécie de Sociedade com Deus (Société avec Dieu), e sao membros da Cidade de Deus" {Príncipes 
de la nature et de la grace, Haupttext, § 15; cf. Dussel, 1973b, p. 113-114). Kant chegará a escrever: 
"Leibniz chamava o mundo de Reino da Gra<;a, se nele só se contemplam os entes racionais e a sua 
rela<;ao segundo as leis morais sob o governo de um bem supremo" (Kritik der reinen Vernunft, B 840, 
A 812: Kant, 1968, t. 4, p . 682). 

29. Desde os meus tempos de estudante na Universidade Nacional de Mendoza, em 1952, me 
chamou a aten<;ao esta "moral da resigna<;ao", em seu pior sentido, que ilusoriamente encorajava os 
"nao-felizes" a nao desesperarem. Marx vai mostrar depois que a mais-valia (mais-vida objetivada 
náo recuperada pelo trabalhador) é urna menos-felicidade (vida objetivada náo recuperada, nao paga, 
roubada: "Este processo de realiza<;ao é ao mesmo tempo o processo de desrealiza<;áo do trabalho. O 
trabalho póe objetivamente algo, mas póe esta objetividade como o seu próprio náo-ser (Nichtsein) ou 
como o ser do seu náo-ser: o capital"; Grundrisse: Marx, 1974, p . 357-358; trad. esp., t. 1, p. 414-415). 
Esta "in-felicidade" é moralmente justificada por Kant. Ele náo tinha consciencia de ludo isso. Mas o 
"éxito" da sua moral náo se fundamenta só na for<;a da sua argumenta<;ao meramente académica. 
"funcionará" perfeitamente em favor do capital em um mundo operário explorado e, porque explorado, 
nao-feliz {hoje fenómeno que se estendeu ao Su! do planeta). Esta moral exige dos pobres e explorados 
que sejam virtuosos (como que ganharao urn lugar no Reino de Deus; leia-se detalhadamente o livro 
11, capítulos IV e V. da Crítica da razáo prática) e explica por que nao tem relevancia moral ser infeliz 
ou feliz. A Ética da Liberta<;ao intenciona, ao contrário, mostrar que a infelicidade do pobre, do 
explorado, da mulher reprimida pelo machismo etc., é efeito (e é preciso ter claro o critério material 
para julgá-lo assim) de urn ato injusto, perverso, eticamente "mau". A negaqáo da felicidade no 
dominado é critério ético critico (cf. este ponto mais adiante no Capítulo 4) e, além disso, de validade 
moral, como proibi<;ao de urna máxima nao generalizável. 

30. Cf. Schilpp, 1966. 

31. De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (Von der Form der Sinnen- und 
Verstandswelt und ihrer Gründen) { 1770), § 9 A 11 {Kant, 1968, t. 5, p . 38-39). 

32. No§ 1.1., especialmente coma obra de Damasio, 1994, expusemos á guisa de exemplo 
relevante a qu.estao do ponto de vista neurobiológico. Para urna abordagem filosófica inicial, cf. Dussel, 
1973, § 10, t. 1, p. Bis. 

33. Quanto aos racionalistas, haviam igualmente perdido a dimensáo da corporalidade. A ética 
metafísica da "perfei<;áo (Vollkommenheil)" racionalista, á qua! Kant se remetía, eslava já descorpora
lizada, abandonando como irracionais os sentirnentos "sensíveis", "baixos", "animais". O "critério 
material'' da vida humana, que pode unir a "vida boa" (como "perfei<;áo" histórica) comas "tendencias" 
{emo<;óes, afetos, prazer, felicidade ... ) em urna compreensao antropológica unitária universal (como a 
considera a neurobiología atual, a proposta de Marx a partir dos Manuscritos de 1844, a inteligéncia
sensiente ou os sentidos inteligentes de Zubiri, a fenomenología da percep<;ao de Merleau-Ponty e 
tantos outros já citados) permitir-nos-ia ter outra no<;ao de "perfei<;ao" e outra articula<;áo com os 
"sentirnentos" que era irnpossível para Kant. Oeste dualismo dependerá o dilema insolúvel entre a 
moral formal em Kant {e, posteriormente, com variantes, em Rawls, Apel, Habermas et alii) e a ética 
material. 

34. Cf. na Metafísica de Baumgarten a defini<;ao de bona, perfectio, beatitudo, felicitas (§ 787; 
Baumgarten, 1963, p. 322). 

35. Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsülze der natürlichen Theologie und der Moral, 
§ 2, A 97 {Kant, 1968, t. 2, p. 771 ). 

36. Como exemplo, veja como Baurngarten estrutura desde o principio a sua Ethica a partir da 
obriga<;ao: "Ethica ... est scientia obligationurn hominis intemarurn in statu naturali" {§ 2, A 3; Baumgar
ten, 1969, p. 5). 

37. Existem dois tipos de obriga<;ao: o modo como o meio obriga para alcan<;ar a felicidade 
(Glückseligkeil), que tem "necessidade problemática"; ou o modo como o fim (Zweck) obriga, que tem 
"necessidade legal ou irnediatamente necessária". Este último tipo de necessidade é da "irnediata regra 
suprema {unmittelbare oberste Regel)" {Kant, Untersuchung über die Deutlichkeit ... , A 96s; p . 770s). 

38. !bid. 

39. !bid., p. 771 -772. ' 'Hutcheson e outros nos propóem este sentimento como nome de senlirnento 
moral (des moralischen Gefühls: ibid., A 98-99; p. 773). Falando da vontade de Deus explica que é um 
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"princípio material (materialer Grundsatz) da moral, embora se encontre formalmente (formaliter) sob 
o mencionado (princípio) formal superior e universal" (ibid., A 98). 

40. Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 1765-1766, A 
12-13 (Kant, 1968, t. 2, p . 914). 

41. De mundi sensibilis ... , § 9, A 11 (Kant, 1968, t. 5, p . 38-39). 

42. lbid., § 2, A 4 (p. 18-19). O "corpo" neste sentido é "material" (em alemao com "a": 
conteúdo último). 

43. [bid., p. 20-21. Baumgarten, na sua Metaphysica, § 640, escreve: "ratio ... est nexum renrm 
perspicientem" (op. cit., p. 235). 

44. Nessa época, escreve: "Os principios supremos dos juízos morais sao, na verdade, racio
nais, mas sao apenas principia formalia . Nao determinam nenhum propósito; portante, concreta
mente, principia formalia ocorrem de acorde com esta forma" (Handschriftlicher Nachlass , VI; Kant, 
1904, t. 19, p. 120). 

45. Com "a" em alemao. 

46. Grundlegung der Metaphysik der Sitien, BA III; Kant, 1968, t. 6, p . 11. 

47. Kritik der praktischen Vemunft, A 29; Kant, 1968, t. 6, p. 193. 

48. Esta pretensao é ilusória, e continuam caindo nela muitas éticas e morais atuais. Quanto a 
nós, insistiremos em que nao se pode construir urna ética "com um só princípio", já que pode ser 
necessário, nunca porém suficiente. S6 é suficiente um conjunto arquitetonicamente bem travado de 
princípios, cada um deles necessário nao porém único, como veremos. Kant, ao contrário, escreve: "O 
imperativo categórico é, portante, único" (Grundlegung der Metaphysik der Sitien, BA 80; Kant, 1968, t. 
6, p. 69-70). 

49. Digo "invertida" porque, tendo cortado o galho de todo o material sobre o qua! Kant eslava 
sentado, mesmo assim nó:o cai da árvore, porque, como veremos, continuará sustentando o desenvol
vimento formal do seu discurso de muitos momentos materiais pressupostos inadvertidamente (por ex. 
a dignidade da pessoa, o reino dos fins, o "senso comum" que permite julgar como "bom" todo ato para 
o procedimento de generalizac;ao da máxima, etc.). 

50. Se nao se tivesse negado todo o a:mbito material da ética, deveria ter "conhecido" em seu 
conteúdo o mundo cotidiano ou a eticidade (incluindo o Seinsverstdndnis de um Heidegger), e como 
seu constitutivo essencial, e nó:o só como condic;do absoluta de possibilidade, teria descoberto o critério 
material da vida humana e podido "conhecer" o princípio prático material e seus imperativos, isto é, 
teria proposto um "conhecimento" ou urna racionalidade própria da ordem material ou de conteúdo 
como verdade prática universal anterior (ou ao menos co-determinante) ao principio "formal" de 
universalidade intersubjetiva. 

51. KpV, A 161; Kant, 1968, t. 6, p. 213 . Para um comentário pormenorizado, cf. Dussel, 1973b, 
p . 89s . 

52. Grundlegung zur Metaphysikder Sitien, BA 80; Kant, 1968, t. 6, p. 69-70. 

53. KpV, A 54; Kant, 1968, t. 6, p. 140. Veja-se a exposic;ao anterior na Grundlegung, BA 52, p. 51. 

54. KpV, A 56, p. 142. 

55. Grundlegung, BA 51, nota; p. 50. 

56. Poder-se-ia fazer a Kant a pergunta: Como é que conhec;o ("conhecimento" pressuposto e 
anterior ao princípio formal, evidentemente) materialmente ou pelo seu conteúdo que esta máxima é 
boa ou nao, e se é generalizável ou nao? E isto é necessário, já que nao posso perguntar-me pela 
validade desta máxima concreta e individual (que incluí uma referencia a intersubjetividade), se nao 
tenho já sempre "a priori" (histórico-ontologicamente) o seu conteúdo ético-material. E isto porque a 
validade intersubjetiva pressupóe o conhecimento da possívelbondade ou nao da máxima (da verdade 
prática), em cada caso, para poder efetuar a comparac;ao com outras situac;óes e generalizá-la ou nao, 
e para poder elevá-la a universalidade de conteúdo sem contradic;do. 

57. É claro que o válido nao pode ser validado sem a aceitac;do, por todos, de umconteúdo 
ético (a verdade). Aqui se acha a dificuldade da pura moral formal de validade. A referencia 
material tem a ver com a "verdade" (referenciabilidade complexa, histórico-ontológica, a 
reaJidade da possibilidade de desenvolver agora e aqui imediata ou mediatamente a vida concreta 
<leste sujeito humano). 
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58. KpV, A 122; t. 6, p. 188. 

59. A "situm;:ao original" de John Rawls, como veremos, é outro "cenário hipotético". É claro que a 
necessidade de propor estes "modelos hipotéticos" indica a impossibilidade de desenvolver a moral 
formal no puro nivel formal. O material deve ao menos "ser hipoteticamente pressuposto" para poder 
ir adiante. É irnpossível urna moral puramente formal. 

60. Em termos concretos, o procedimento consistiría em "por-se no lugar dos outros sujeitos" para 
comprovar a validade moral dessa máxima, ou melhor, a nao contradic;:ao com a sua universalidade 
possível, como nos exemplos da Grundlegung, BA 53s; p . 52. É interessante que Kant escreve no primeiro 
exemplo: "Logo se vé que urna natureza cuja lei fosse destruir a própria vida (das Leben selbst zu 
zerstóren) [pelo suicidio, agiria] pela mesma razao por cuja determinac;:ao deve promover a vida (zur 
Befórderung des Lebens) [e assirn] seria contraditória e nao poderla subsistir como natureza" (ibid.). 
Importa analisar que, aquí, Kant usa o primeiro princípio da ética material (a "promoc;:ao da vida 
[Befórderungdes Lebens]"), e ademais o fundamenta (sic) corretamente! lsto é, quem se suicida destrói 
a vida a partir de urna razao cuja func;:ao é promover a vida. Kant mostra aqui que precisa de urn 
principio material para poder ou nao generalizar (universalizar) a máxima. Como ele "conhece" que 
"destruir a vida" no suicídio é mau e "destruir a vida" como ato heróico pela pátria é bom? Um povo 
de heróis (como os valentes iberos que lutaram contra os romanos) "nao poderla subsistir como 
natureza"? Charles Taylor, com razao neste ponto, e muito mais Franz Hinkelammert, podem mostrar 
a Kant a sua contradic;:ao, o seu beco sem saída. 

61. KpV, A 123; p. 189. 

62. Trata-se aproximativamente da parte B (Teil B) da ética de Apel, e ¡a com as mesmas 
dificuldades por antecipac;:ao. A aplicac;:ao sem critérios e princípios materiais é irnpossível (a menos 
que se usem cenários hipotéticos, fantásticos, ó: la Kant ou ó: la Rawls). Entre estes cenários estao 
também o "Reino de Deus", o "Reino dos fins" ... , todos de "fé (Glaube) racional" (el. Dussel, 1973b, p. 
104s). Já em 1766, Kant escrevera: ''As substancias irnateriais (as almas) ... podem estar irnediatamente 
unidas entre si; podem construir urn grande todo que se pode denominar o mundo irnaterial" (Traume 
eines Geistersehers, A 30; Kant, 1968, II, p . 937). E os corpos? O dualismo como ponto de partida, e a 
negac;:ao da ética material, exige depois muita fantasía para retomar ao real, unitário, camal, ao 
material como conteúdo, que se deixou de lado no irúcio por ter planejado mal a questao material. 
Escrevi alhures que urna decolagem precipitada (do material para o transcendental) determina urna 
aterrissagem desastrada (no mundo histórico das desigualdades, da corporalidade com as necessi
dades [Bedürfnissen], da dominac;:ao económica, erótica etc., sem possibilidade de consciencia crítica). 

63. Cf. Rawls, 1951 e 1958; e Wolff, 1977. 

64. Esta idéia, na linha da otimalidade ou preferibilidade de Pareto, indica que quando alguns 
conseguem urn benefício maior, mas isso aumenta o benefício de todos, aqueles que nao aumentam 
tanto "nao devem invejar" aqueles que se benefíciam muito mais, já que estes permitem a todos terem 
benefícios maiores que antes. O invejoso, neste caso, impediría o beneficio de todos. 

65. O engenhoso da soluc;:ao tem como meta poder decidir princípios "materiais", depois de ter 
negado o aspecto material da ética como ponto de partida (nas maos dos utilitarístas em sua visao 
estreita e deformada, como vimos). Para Rawls, sempre, serao dois princípios. É interessante nao 
esquecer que indica como um deleito dos utilitaristas o pretender sustentar um só principio. Rawls 
admite mais de um, propendo porém urna prioridade do primeiro sobre o segundo. Esta priorizac;:ao 
nao é dialética; para nós, os diversos principios se co-determinam, e no caso de haver certa ordem é 
de subsunc;:ao: o principio de libertac;:ao (o sexto) subsume e pressupóe, sem negá-los, os outros 
princípios (cf. § 6.5). 

66. Cf. Rawls, 1967. 

67. Todos os "modelos" modernos, a partir de Hobbes ou Locke, tomam o "estado de natureza" 
(ou agora a "situac;:ao originária") de modo circular: partem do mercado e da sociedade capitalista, 
onde o individuo isolado sem comunidade compete (horno homini lupus). Elevam a urn hipotético 
"estado de natureza" esta individualidade abstrata em competic;:ao. Dao-lhe as mesmas determinac;:óes 
abstratas que ela já tem no mercado e na sociedade que pretendem explicar (ou princípios que se 
propóem decidir). Efetuam um contrato abstrato assirn como aquele que é suposto pela sociedade 
realmente existente. E, depois, com esse "modelo" (mera idealizac;:ao ascendente da sociedade 
existente) voltam descendo a mesma sociedade de mercado existente e "comprovam" que a "explicam" 
(tal sociedade) a partir do modelo. É urna manobra tautológica. De modo exatamente igual procede 
Rawls: dá determinac;:óes de urn liberal, individualista e segundo o mercado capitalista aos abstrata-
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mente participantes de um "jogo de barganha" (posteriormente será a "situac;áo originária") para, com 
esses participantes, decidir acerca dos principios, e suas prioridades, de urna sociedade ideal. Todo o 
processo é tautológico, vazio, formalista, inválido, circular. Cf. Hinkelammert, 1984. 

68. Cf. Rawls, 1971. 

69. Rawls, 1971. c. III, §§ 20-30 (p. 118s; trad. esp., p. 143s). 

70. Ibid., p. 136; trad. esp., p . 163. 

71. Marx, como já vimos, tinha escrito, e o ressaltamos: "Náo nos coloquemos, como o 
e:onomista quando quer explicar urna coisa, em urna imaginária situac;áo original (Urzustand). 
Essa situac;áo originária náo explica nada" (Já citado em Manuscritos de 44, !; Marx, 1956, t. 1 EB, 
¡:¡. 511; trad. esp., p. l OS). 

72. Ibid., c. II. § 10 (p. 57; trad. esp. , p. 78). 

73. "O principio de imparcialidade ... o principio mantém que a urna pessoa se exija que curnpra 
e seu papel, e tal como se definem as regras de urna instituic;ao .. . ; e, segundo, que se aceitem 
,;oluntariamente os beneficios do acorde" (ibid., § 18, p. 111-112; trad. esp., p. 135). 

74. Ibid., p. 58; trad. esp., p. 80. "Formal justice is adherence to principie ... obedience to system". 

75. Ibid ., § 11, p. 60-61 ; trad. esp., p. 82. 

76. Entre outros, cf. Dworkin, 1977; Daniels, 1975; Barry, 1973; Maclntyre, 1988; Apel, 1988, p . 174s, 
281s, 285s, 406s; Habermas, 1991, p. 13s, 79s, 204s; 1992, p. 80s; etc. 

77. " ... O valor absoluto da liberdade, com relac;ao as vantagens sociais e económicas, tal e como 
o defíne a ordem lexicográfica dos deis principios" (ibid., § 11. p. 63; trad. esp., p . 85). Esta ordem, "um 
principio sobre o outro" (que é urna inversao da ordem estaliniana da infra-estrutura económica e da 
superestrutura política, urn economicismo materialista, que de fato na Uniao Soviética foi apenas urn 
fonnalismo burocrático que alienava o trabalhador materialmente (com "a" em alemao] de outra 
maneira que o capitalismo), é um politicismo formalista. Repetimos. Para nós, os principios se co
determinam sem prioridades unilaterais. O unilateralismo propunha um só principio material subjetivo 
(a felicidade). Rawls propóea "absoluta" prioridade deurn principio formal (a liberdade). Nao podernos 
aceitar nenhuma dessas duas posic;6es. É necessário articular mais consistentemente a questáo dos 
principios da ética. Cf., em seu desenvolvimento posterior, Rawls, 1982. 

78. Rawls, 1971. § 13, p. 75; trad. esp., p. 106. 

79. Ibid., § 11, p. 61; trad. esp., p. 83. 

80. "O que é entao que pode justificar esse tipo de desigualdade inicial nas perspectivas de vida?" 
Rawls se p6e a pergunta, mas nao !he dá resposta: "Segundo o principio da diferenc;a, só é justificóvel 
se a diferenc;a de expectativas opera em beneficio do homem representativo pior colocado" (§ 13, p. 
78). Observe-se que ele nao respondeu por que há desigualdade inicial, mas só que já dada se deve 
manejar em favor do "pior colocado". Nao explicou porém por que há urn "pior colocado". Isto nos 
recorda novamente Adam Smith quando nos diz, em um texto já citado, que "no estado primitivo e rude 
da sociedade, que precede a acumulac;ao do capital..., o produto íntegro do trabalho pertence ao 
trabalhador .. . Mas assim que o capital se acumula em poder de pessoas determinadas, algurnas 
dessas pessoas [os mais favorecidos de Rawls] procuram regularmente empregá-lo em dar trabalho 
a pessoas laboriosas" [eufemismo para denominar os que estao "pior colocados"] (Srnith, 1985, I, cap. 
5, p. 150-151 ; trad. esp., p. 47). Este estado de "natureza segunda" continua sendo a "natureza" para 
Rawls. Marx indicava: "Por um lado se esquece [é exatamente o que nao se esquece o "véu de 
ignoremcia'1 desde um principio(!) que a suposíc;ao do valor de troca, enquanto base objetiva do 
sistema produtivo em seu conjunto, incluijá [historicamente] a coerc;ao [ = nao liberdade] do individuo ... 
Esquece-se que ludo isso pressup6e também a divisáo do trabalho ... Náo se ve que já na determinac;ao 
simples do valor de !roca e do dinheiro se encentra latente a contradic;ao entre o trabalho assalariado 
e o capital" (Marx, 1974, p. 159; trad. esp., p. 186). Isto é, Rawls toma como natureza universal o que é 
urna relac;áo histórica particular interna a urna sociedade capitalista de mercado. 

81.Ibid., § 16, p. 98; trad. esp., p. 119-120. No ingles eliminaram na edic;ao de 1977 urn parágrafo 
a p . 98, anterior ao texto que cito (veja edic;ao de 1971: "Here it seems impossible to avoid a certain 
arbitrariness ... "). 

82. Veja-se a questáo das ciencias sociais críticas no§ 5.3. e de modo especial no§ 5.5. c. 1 [332]. 

83. Ibid., § 17, p. 100; trad. esp., p. !"23. 
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84. Como poderia "merecer" algo aquele que ainda nóo nasceu? Isto é óbvio, quer dizer, 
redundante. 

85. Mas isto é mal intencionado, enquanto claramente se funda em urna arnbigüidade, que tira a 
responsabilidade ao dominador ou causador da injustic,a (o liberal, que "mistura as cartas" antes do 
tempo). Aqui se <leve distinguir, como já indicamos acirna: a) o nascer individualmente é questóo de 
"sorte"; b) a estrutura social onde nascemos é questóo histórica e social. O primeiro a) é casualidade; 
o segundo b) é injustic,a e merece compensac,áo, mas porque é injusto. "To be bom at the North Pole or 
in Chiapas [as son of an indian) is not the same thing as to be bom in New York City [as son of 
Rockefeller]", escrevi em: Dussel, 1977, l. 1.1.2., no segundo sentido de responsabilidade ético-social. 

86. Por que náo se segue? Rawls nunca explica isto; dá-o a priori como provado. Este afirmar a 
partir da materialidade do mundo da vida pressuposto (a eticidade liberal) invalida a sua argumen
tac,óo e !he oculta as fontes. 

87. Ibid., p. 102; trad. esp., p. 124-125. 

88. Política 1, 12; 1254 a 16. 

89. Isto é, moral ou formalmente, como veremos, esta corrente aporta precisóes e desenvolvimentos 
notáveis mas eticamente (formal e materialmente, na unidade real complexa) irrelevantes (enquanto 
simplesmente repetem o dado ou nóo podem efetivamente ser aplicados), cúmplices (inadvertidamen
te, em geral) ou cínicos (quando invalidam com argumentos céticos os "argumentos críticos" dos éticos 
que tarnbém integram, com dificuldade; por ser muito mais complexa a tarefa e nóo por mera 
incapacidade ou falta de informac,óo ou estudo, o rúvel material). 

90. Rawls, 1971, III, c. IX,§ 81, p. 535; trad. esp., p. 590-591. 

91. Rawls, 1993. 

92. Emibid., p. 15s, 39s, 144s, etc. 

93. Mercado ao qua! se confía a criac,áo das condic,óes de equilíbrio e igualdade, nóo sabendo 
que a lógica do mercado é, exatamente, a tendencia ao desequilibrio (cf. Hinkelammert, 1984, c. 2: "O 
marco categorial do atual pensamento neolíberal", p. 53s; trad. al., p . 62s). Hayek introjeta o modelo 
de "competic,óo perfeita com tendencia ao equilíbrio" (modelo inconsistente [porque se a competic,óo 
é perfeita, nóo pode haver competic,óo alguma, visto que todos os competidores sóo iguais] e de 
impossível aplicac,áo) no mercado empírico. Nenhum estudo científico empírico pode mostrar a 
"tendencia ao equilibrio do mercado", muito pelo contrário, o mercado sozinho produz desequilibrio 
entre nac,óes, entre ramos do capital, entre regióes, entre classes sociais, entre indivíduos, porque a 
"competic,óo" destrói o mais fraco e acumula cada vez em menos móos mais capital. Esta é a 
"tendencia" dos últimos dois séculos. 

94. Ibid., II, c. IV,§ 42, p. 265; trad. esp., p. 302. 

95. Cf., em seu aspecto formal, a obra de Ulrich, 1993. 

96. Cf. Jay, 1973. Considere-se, mais adiante, o§ 4.2. 

97. Quero destacar que o racionalismo de Apel nóo é o de um idealista, mas de um ético 
responsável pelo que a irracionalidade hitlerista fez a Europa e ao mundo (cf. "Zurück zur Normalitat? 
[Volta a normalidade? Ou será que lomos capazes de aprender algo específico depois da catástrofe 
nacional]", em: Apel, 1988, p. 379s). Sobre Apel, cf. Cortina, 1985; Hósle, 1990; Schelkshom, 1994. 

98. Apel, 1950. É interessante observar que já se ve urna dupla via: por um lado, o seu desejo de 
clarificar o problema do conhecirnento; por outro, a partir da Sorge (a pré-ocupac,óo) heideggeriana 
implanta-se a reflexóo como "a constituic,óo do sentido a partir do interesse do conhecirnento (Erkennt
nisinteressen)", tema que Habermas, 1968, continuará desenvolvendo depois. 

99. Cf. , de 1959, "Sptacheund Wahrheit", emApel, 1973, t.!, p. 138-168; trad. esp., t.!, p. 133-160. 

1 OO. Cf. Apel, 1980. A partir da descoberta da questóo da ''língua materna" em Dante até a 
"instituic,óo das instituic,óes" (a lingual de Vico, comec,a a tratar o tema da construc,óo do intersubjeti
vamente válido a partir da linguagem. 

101. Apel, 1973, t.!, p. 223s; trad. esp., t.!, p. 217s. 

102. Cf. Apel, 1994b. 

103. Cf. Apel, 1981. Magnífico trabalho histórico-filosófico de reconstru1,óo. 

104. Ibid., t. 11, p. 157s; trad. esp., t. II, p. 149s. Tarnbém em Apel, 1996, p . 1-67. 
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105. Apel, 1973, t. II, p . 358-435; trad. esp. , t. II, p . 341-413. Poder-se-ia dizerque nos últimos 25 anos 
Apel desenvolveu as "intuic;óes" <leste artigo, ao qua! pode-se voltar sempre com proveito. 

106. !mediatamente Apel descarta o projeto de urna "antropología" e descobre a "ética já sempre 
pressuposta" na mesma comunidade de comunicac;ao, inclusive na comunidade científica, questao já 
levantada inicialmente no artigo citado. 

107. Esta questao absorve a reflexao apeliana até o presente. Por exemplo, a partir de Apel, 1976 
e 1980b, atéApel, 1989, ouem 1996, p. 293-314. Apolernica comAlbert, 1968, écentral. Cf. Hoste, 1990, 
p. 123s; Schelkshorn, 1994, p . 285-380; Rojas, 1995, p . 39s. 

108. Creio que o trabalho de J. Habermas "Was heisst Universalpragmatik?" (1976), em Habermas, 
1984, p . 353-440; trad. esp. , p . 299-368, e posteriormente Habermas, 1981 , deram a Apel muito material 
para reflexao. Em todo o caso, as obras de Austin, 1962, e a de Searle, 1969, serdo determinantes na 
obra de Apel. Cf. Apel, 1994. 

109. Com efeito, em Searle, 1983, vemos urna nova postura do autor, quando escreve: "Langua
ge is derived from intentionality and not conversely" (p. 5); ou: "We define speaker's meaning 
in terms of forms of Intentionality that are no! intrinsically linguistic" (p. 160). Isto leva Apel a 
criticar o Searle lI a partir do Searle I dos Speech Acts (Searle, 1969), em seu trabalho: 
"Linguistic meaning and intentionality. The compatibility of the linguistic turn and the pragmatic 
turn of meaning theory within the framework of a transcendental semiotics" (no original alemao, 
Apel, 1990). O trabalho de J. Habermas "Intentionalistische Semantik" (1975-1976), em Habermas, 
1984, p. 332-351 , é urna antecipac;ao á problemática. Em "Pragmatic Philosophy of Language" (Apel, 
1994, p. 231-253) retoma o tema. 

11 O. Cf. Apel, 1991 e 1994. Apel promete um livro sobre a questao. 

111. A "descida" a partir da fundamentac;ao ou justificac;ao da norma básica serao sucessivos 
passos por "deduc;ao" (Ableitung)", sempre e exclusivamente a partir do puro ato argumentativo formal, 
racional. É um dedutivismo formal coerente, mas um redutivismo extremo (falácia do "redutivismo 
formal"). A libertac;do da mulher, por exemplo, dominada pelo machismo, se "deduziria" exclusivamen
te da exigencia ou obrigac;ao moral de efetuar a simetría entre mulher e varao para toda possível 
discussao (argumentac;do) em que estiver aletada. Pode o ato de amor ao outro (erótico, humano, 
orgásmico, ético, respeitoso, simétrico) "ser deduzido" como obrigac;ao só do poder efetuar concreta
mente as condic;óes de urna argumentac;ao possível (ou a aplicac;ao da norma básica formal)? Nao se 
trata de urn racionalismo extremo, unilateral e até superficial? 

112. Cf. "De Kant a Peiice: a transformac;ao semiótica da lógica transcendental" (em Apel, 1973, 
t. II, p. 155s; trad. esp., t. II, p. 149s). 

113. Cf. Austin, 1962. 

114. Cf. Searle, 1969. 

115. Cf. as diferenc;as com respeito á posic;ao de Habermas, em Apel, 1989, 1991 e 1994. Sobre o 
tema, cf. Wellmer, 1986,_p. 69s; trad . esp., p. 95s; Hosle, 1990, p. 192s. 

116. Tuda isso já vem enunciado "intuitiva" ou globalmente no já citado artigo: "O a priori da 
comunidade de comunicac;ao ... ", em Apel, 1973, t. II, p . 358s; trad. esp., t. II, p. 341 s. 

117. Apel, 1985, p . 235-236. 

118. Cf. Apel, 1980b. Depois de ter situado problemas materiais (de conteúdo) fundamentais, como 
a questao ecológica ou a sobrevivencia da espécie humana (só a modo de casos-liinite planetários), 
sua reflexao se desenvolve só em um confronto formal (de validade) com a moral analítica ou o 
positivismo epistemológico (toda a parte II; trad. esp., p. 125s): "a racionalidade científica bloqueia o 
desenvolvimento autentico da razao ética" (ibíd., p. 123). 

119. lbid., p. 146-147. 

120. Apel cita de Aristóteles Metaf. 4, 1006 a 6-18, posic;ao transformada pragmático-transcenden
talmente; também se refere a posic;ao monológica intemalizada de Agostinho no Etsi fallor sum, que 
igualmente seria preciso transformar em "performativos auto-reflexivos contraditórios", como por ex.: 
"Eu declaro aqui que possivelrnente nao existo" (ibid., p. 148). 

121. lbíd., p. 161. 

122. lbid., p. 161-162. 
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123. Apel, 1988, p. 10. De certo modo, esse "Zwischenzeit" é, irúelizmente, toda a história universal 
ou, ao menos, para nós, é o tempo de toda a Ética da Libertm;:ao, que é uma ética que pensa 
filosoficamente a partir da assirnetria como "normalidade". 

124. Em Apel, 1988, pode-se observar em diversas passagens a análise desta problemática, a 
partir da posii;:áo de Max Weber, e especialmente de Jonas, 1982. Cf. Hósle, 1990, p. 133s; Schelkshom, 
1994, p. 29s. 

125. Essas conseqüencias alcani;:am o horizonte da humanidade como "possibilidade de uma 
macroética da humanidade" (cf. a sua palestra no Hawaí, em julho de 1989 [Apel, 1992], sobre: "The 
Need far !he Apparent Difficulty, and !he Eventual Possibility of a Planetary Macroethics of [for] 
Humankind"; trad. casi.: fara una Macroética de la humanidad, trad. Yolanda Angulo, UNAM, México, 
1992). Além disso, Urna Etica da Responsabilidade permitiría superar as assimetrias existentes para 
alcani;:ar a simetría futura, condii;:a:o de possibilidade para aplicar a norma básica da Ética do Discurso. 

126. Apel, 1985, p. 249. 

127. Apel, 1990b, p. 26; trad. esp., p. 32. 

128. ''As objei;:óes de Hegel a Kant tarnbém afetam a Ética do Discurso?", em Habermas, 1991, p. 
12; trad. esp., p . 101. 

129. !bid.; trad. esp., p. 101-102. 

130. Isla é, todas aquelas que chamaremos de "frentes" de urna possível práxis de libertai;:a:o. 
Aqui, Apel é um pensador progressista social-democrata, crítico dos movimentos reacionários, funda
mentalistas e dogmáticos. Cf. a solui;:éi:o desta questéi:o pela Ética da Libertai;:éi:o, no capítulo 5. 

131. Apel, 1990b, p. 22; trad. esp., p. 27. 

132. Apel, 1985, p. 260. 

133. !bid., ou Apel, 1985, p. 254. 

134. Apel, 1985, p. 260. Cf., sobre o tema da "aplicai;:áo (Anwendung)", em Kettner, 1992, p . 9-27; 
além disso, Apel, 1992b. 

135. Apel, 1990b, p. 32; trad. esp., p. 38-39. ''A razáo disto é simplesmente que as condii;:óes de 
aplicai;:áo da ética do discurso náo se realizaram ainda" ["weil die Anwendungsbedingungen der 
Diskursethik \:Jeschichtlicht noch nicht realisiert sind'1 (ibid., p. 32; trad. esp., p. 40). ''A aplicm;áo do 
principio da Etica do Discurso - por exemplo, a prática de urna regulai;:áo discursivo-consensual de 
conflitos estritamente separada da aplicai;:áo de uma racionalidade de negociai;:áo estratégica - pode 
ser levada a termo aproximadamente s6 ali onde as próprias rela<;:óes de eticidade e direito locais o 
tornem possível" ("Die Anwendung des Prinzips der Diskursethik - z.B. die Praktizierung einer diskur
siv-konsensualen Konfliktregelung, die van der Anwendung strategischer Verhandlungsrationalitat 
strikt getrennt wóre - léi:sst sich nur da - aproxirnativ - verwirklichen, wo die lokalen Verhóltnisse der 
Sittlichkeit und des Rechts dies von sich aus mitermóglichen"] (p. 33; trad. esp., p. 40). A fórmula se 
repele muitas vezes: a aplicai;:ao é irnpossível se nao se déi:o as condii;:óes. 

136. Cf. Apel, 1985, p. 261. 

137. No Terceiro Mundo, muitas vezes náo acorre a condii;:áo de produi;:áo, reprodui;:áo e desen
volvimento da vida humana (por pobreza) dos possíveis participantes na comunidade real de comuni
cai;:áo. Náo há nem estado de direito. 

138. Cf. esta problemática no meu artigo: Dussel, 1994b, p. 147-152; trad. al., p. 87-92. 

139. Cf. Hinkelamrnert, 1994. 

140. Sem dúvida, a razáo estratégica (nível 3 do esquema I.3) é urna razáo de mediai;:áo de 
factibilidade, mas náo razáo material (como parece sugerir Ape]). A razáo estratégica se exerce "tendo 
em vista fins" ( e daí se enunciamos "juízos de fato"). Mas os fins (e mesmo os últimos valores culturais) 
podem e devem ser "pastos", julgados e transformados a partir da "razáo ético-material" ou "ética 
originária" - como a denominamos, com Lévinas, transformando-a porém radicalmente. A "razáo ética 
originária" (cf. o rúvel I dos esquemas 1.3 e 3. 7), ante festum, é a que abre as condii;:óes reais, da vida 
em geral e da humana em particular, de possibilidade do próprio sujeito ético como o que reproduz e 
desenvolve a vida humana. O "principio ético material" fundamental (pré-ontológico), por outro lado e 
post festum, é interno ós culturas, que ele pode julgar e transformar. Os "hipervalores" de Taylor nao 
sáo o último fundamento, e sirn "mediai;:óes" (como bem mostravam Heidegger, Zubiri, Marx, cada urn 
em sentido diferente) da reprodui;:áo e desenvolvimento da vida humana. Senda as culturas "modos" 
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da reproduc;ao e do desenvolvimento da vida humana, quando se "fecham" e produzem·vitimas, marte 
(cf. capítulo 4), o mesmo princípio que as originou se volta, a partir de dentro das próprias culturas (se 
tem recursos internos, como o capítulo 125 do Livro dos morfos do Antigo Egito, por exemplo) ou a partir 
de outras culturas (por corúronto), para !hes lembrar a sua func;ao mediadora e nao última . 

141. Apel, 1985, p. 261. Além disso, mostrar a verdade normativa do "fim último" da ac;ao situa-se 
além de toda razao estratégica ou instrumental, ou até discursiva, porque é conteúdo de urna "razáo 
prático-material" ou "ético-originária". Esta última se abre a urn 6:mbito nao de fins; abre o 6:mbito dos 
fins enquanto "possíveis", pois nao é só a "condic;ao de possibilidade pré-ontológica" de todo fim, valor, 
ato, norma, instituic;ao etc., mas a constituic;ao do conteúdo da ac;ao. Trata-se do critério da reproduc;áo 
e do desenvolvimento da vida do sujeito humano como tal. Náo é objeto de nenhurn possível "juízo de 
fato" formal instrumental de factibilidade (pois náo é nem objeto, nem meio para urn fim, nem fim de 
urna ac;áo); é urn "juízo normativo" ou acerca da vida, "juízo ético de realidade:· que pode criticar fins 
e valores, e sobre o qua! se funda o "juízo de fato" formal e o "juízo de valor". E urn jufzo que exprime 
a impossibilidade empírica de sua negac;ao; juízo de fato de tipo diferente dos juízos de fato meio-fim 
ou dos juízos de valor, e que os faz possíveis. A "valorac;áo" feita pelo sistema lírnbico cerebral a partír 
do critério da vida do próprio sujeito humano, no processo de categorizac;áo perceptual, conceptual e 
dos próprios valores deveria chamar-se "valorac;áo ética pré-ontológica" ou o saber situar as media-
9óes (os próprios fins e valores) para a reproduc;áo e o desenvolvimento da vida desse sujeito humano 
como tal (enquanto vida e enquanto humana). Dizer "roubar é mau" náo é só situá-lo: a) como mediac;áo 
negativa quanto a propriedade privada como fim (e neste caso explicitar a pretensáo de validade 
intersubjetiva), e sim, ao mesmo tempo e radicalmente, situá-lo: b) como náo-media9áo (náo-verdade 
prática) para a reproduc;áo e o desenvolvimento da vida do sujeito humano em geral. O primeiro é urn 
"juízo de valor" com pretensáo de retidáo a partir da propriedade como valor; o segundo é implicita
mente urn "juízo normativo", fundado em urn "juízo de fato", que funda o primeiro (náo com respeito a 
institui9áo da propriedade ou a cultura moderna, mas a vida do sujeito humano como referencia última 
absoluta de possibilidade ética da propriedade como tal): "Roubar o outro sujeito ético náo permite a 
este a reproduc;áo de sua vida", em princípio e em algurn aspecto concreto. 

142. Cf. "Ueber ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen", em Kant, 1968, t. 7, p. 635-643. 

143. Apel, 1985, p. 262. 

144. !bid., p. 262. Cf. Apel, 1973, t. II, p. 431; trad. esp., t. II, p. 409. 

145. "Condi9áo" náo é o mesmo que "constituinte". O rúvel material é o conteúdo constituinte do 
ato ético, nao somente sua condic;áo. 

146. Apel, 1985, p . 262. Apel já escrevera, alguns anos antes: "A partir desta exigencia (implícita), 
contida em toda argurnentac;áo filosófica, é possível deduzir, a meu ver, dais príncípios reguladores 
fundamentaís para a estratégia moral do agir humano a longo prazo. Em primeiro lugar, em cada ac;áo 
ou omissáo <levemos procurar garantir a sobrevivencia (Ueberleben) [por que?, perguntariamos a Apel] 
do genero humano como comunidade real de comunicac;áo; em segundo lugar, <levemos tentar realizar 
acomunidade ideal decomunicac;áonareal" (Apel, 1973, t. II, p. 431; trad. esp., t. II, p. 409). Saber pensar 
a "sobrevivencia" do sujeito (cf. nosso § 1.5) é toda a questáo da fundamentac;áo do princípio material da 
ética. Apel náo desenvolve todo o argumento; se o desenvolvesse, teria que abandonar seu formalismo. 
Eis aquí, precisamente, o ponto central de urna ética material com critério universal. Em Apel, a "sobrevi
véncia" aparece como "condic;áo" ou momento "deduzido". Para nós, é um "constitutivo do conteúdo" da 
realidade do ato, enquanto realizac;áo da vida do argumentante, e onde se cifra o critério. 

147. A vida humana (que é mais que a mera sobrevivéncia) determina materialmente (por seu 
conteúdo) a argurnentac;áo; e a argumentac;áo determina formalmente a vida humana. 

148. Apel, 1990b, p . 29. 

149. Ou seja, Apel ve a história universal como progresso rumo a "Ilustrac;áo" ou a criac;áo das 
condi96es pós-convencionais de igualdade ou simetria argumentativa ideal na comurúdade de comu
nicac;áo real do estado de direito. É urna visáo na qua! se dá importancia exclusiva ao formal, sem se 
interessar pelos conteúdos que o viver humano produziu e realizou (viveu, consurniu, gozou) biográfica, 
cultural, historicamente. Sobretudo, náo tem critérios materiais para saber a causa da assimetria, nem 
para diferenciar as ciencias sociais, funcionais ou criticas, no momento em que é preciso recorrer a 
elas nas transformac;óes necessárias pela Juta da futura simetria (cf. adiante § 5.5.c. l ). 

150. Metaphysik der Sitten, AB 36 (Kant, 1968, t. 6, p . 339). Este "nivel externo" é a "esfera pública" 
que Habermas vai reconstruir depois como a intersubjetividade da validade do acordo da comunidade 
de comunicac;áo. 
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151. Habermas, no debate, nao rejeita o contrário, mas subsume-o, enriquece-se através dele. 

152. Habermas, 1976. Cf. entre suas obras desta época: Habermas, 1962, 1963, 1967, 1968, 1968b 
e 1973. 

153. Cf. McCarthy, 1988. 

154. Cf. Adorno, 1969; Habermas, 1967 (emsua edic,ao de 1982, Habermas percorre o caminho de 
Karl Popper e Hans Albert até Ni.Idas Luhmann). 

155. É determinante a influencia de Max Weber, embora Hegel seja usado para indicar urna 
problemática mais ampla que a própria de Marx.• 

156. Como pessoalmente me dizia em Saint Louis ( 1996). 

157. Habermas, 1963, p. 228; trad. esp. , p. 216. Quanto a urna abordagem extensa da posic,ao de 
Habermas sobre Marx, cf. Dussel, 1990, p. 319-333, a que nos referiremos aqui. 

158. Habermas, 1981 , t. I, p . 19; trad. ingl., t. I, p . 3-4. 

159. Habermas, 1963, p. 256-257; trad. esp., p. 242-243. E o texto interessa a Habermas, que o 
repele em Habermas, 1968, p . 67s; trad. esp., p. 58s, embora aqui com outras conseqüencias. 

160. Marx, 1974, p. 592; trad. esp. , p. 227. 

161. Nos Grundrisse a questao ainda nao está clara; será preciso esperar, para tanto, os 
Manuscritos de 61-63. C!. Dussel, 1985, p. 291s; e Dussel, 1988, p. 132s, 153s, 197s. 

162. Habermas, é claro, nao presta atenc,ao a cronologia dos textos que cita, e ignora toda a 
problemática da "arqueologia das categorías" em Marx. 

163. Nessa época Marx falo de ''.Arbeitsvermógen" e nao de ''.Arbeitskraft". 

164. A "riqueza real" (wirklichen Reichtum) é valor de uso, nao valor de troca. 

165. Dá-lhe o nome de 'Wertquelle" (Habermas, 1963. p. 256). 

166. Habermas, 1968, p. 47; trad. esp., p . 42. 

167. Marx, 1956, t. 3, p. 44; trad. esp., p. 48; Habermas, 1968, p. 46. 

168. Usa-se a palavm Stoff, mas nao meramente como matéria física, e sim como "aquilo com 
que" se trabalha. Marx nao elabora urna "cosmologia" ou urna "metafísica da natureza", mas ele se 
inte ressa pela natureza como "matéria (conteúdo) de trabalho". É urna teoria da produc,ao e nao urna 
física. O materialismo soviético (e Habermas neste caso) atribuem a Marx aquilo que ele está 
explicitamente rechac,ando. 

169. Referindo-se a "natureza" de Hegel, escreve: ''A natureza como natureza ... é um nada, um 
nada que se confirma como nada, carece de sentido ou só tem o sentido de urna exterioridade 
subsumida" (Manuscritos de 44 , em Marx, 1956, t. 1 EB, p . 206; trad. esp. , p. 663). Hegel perdeu o sentido 
do "real" e o confundiu coma "realidade do conceito" de natureza. coma realidade da autoconsciencia 
do saber. 

170. Manuscritos de 44 (Marx, 1956, p. 195; trad. esp., p. 651). 

171. Se "ontologia" é a "totalidade" do Ser do capital: o valor que se valoriza (cf. Dussel, 1990, 
cap. 10). Urna critica ética ao "capital" como totalidade é o que designamos como "juizo ético de 
realidade" (o sistema como totalidade anterior aos fins dos juizos de fato forrnais e aos valores dos 
juízos de valor, como vimos em § 1.5). 

172. O capital (1873), 1, cap. l. 2; Marx, 1975 (MEGA II, 6), p. 76; trad. esp., t.1/1, p. 53. Habermas, 
1968. p. 39; trad. esp., p. 35. Habermas cita outro texto: "O trabalho ... póe em desenvolvimento as forc,as 
naturais que pertencem a sua corporeidade (Leiblichkeit) , brac,os e pernas, cabec,a e maos, a fim de 
apoderar-se dos materiais (Naturstoff) da natureza sob urna forma útil para sua própria vida (für sein 
eignes Leben)" (ibid., cap. 5; p. 192; trad. esp., p. 215). 

173. Questao que levantamos no § 1.5. 

17 4. Estamos en tao dizendo que o trabalho é a "condic,ao atual" de urna "condic,ao" ( e "conteúdo") 
mais fundamental ainda: a própria vida humana como "a" condic,ao (e "conteúdo") por excelencia 
material e universal de toda ética possível. A "sobrevivencia" de Apel ou Habermas é meramente 
físico-animal. 

175. Habermas, 1968, p. 39; trad. esp., p. 36. 
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176. Nisto consiste o "sobre-" da "sobre-vivencia": autoconsciencia, furn;:ao superior óa =· 
177. Marx, 1875, t. 1, p. 162 (trad. esp., t. 5, p . 422). 

178. Posteriormente desenvolverá a critica a partir da razao discursiva ao paradigma do produti-
vismo instrumental e consciencialista de Marx (cf. Habermas, 1885, p. 85s; trad. esp., p. 88s). 

179. Habermas, 1984, p. 353-439; trad. esp., p. 299-368. 

180. Cf. Habermas, 1981. 

181. Cf. Habermas, 1881 e 1891. Tarnbém Rehg, 1894, e Kelly, 1989. 

182. Cf. Habermas, 1988. 

183. Cf. Habermas, 1985. 

184. Cf. Habermas, 1992. 

185. Cf. Habermas, 1995. 

186. Cf. "Ética do Discurso. Notas para urn programa de fundamentrn;:ao", em Habermas, 1983, p. 
53-126 (trad. esp., p . 57-133). 

187. Cf. Maclntyre, 1981 (em nosso § 1.3). Inspirando-se na ética comunitarista, Habermas acusa 
a metaética analitica de cética; melhorando porém os argumentos de Maclntyre, usa-os para situar a 
sua própria posi!;:ao pragmático-moral universalista de enunciados normativos com pretensao de 
validade própria argumentativo-racional de retidao (Richtigkeit, rightness). A Ética do Discurso se 
autodefine como urna moral normativa universal, que pode ser fundamentada e fundamentar normas 
racionalmente, critica da metaética analítica por insuficiente (por delimitar equivocadamente o tipo de 
enunciados sobre os quais se baseia) e da ética material (porque nao pode ser universal). 

188. Sobre urna posic;ao mais recente, cf. Habermas, 1991, p. 185-199; trad. esp., p . 76-88. 

189. Habermas, 1983, p. 55-56; trad. esp., p. 62. Estamos nos referindo a obra de Strawson, 1974. 

190. lbid., p. 60; trad. esp., p. 68. 

191. Cf. Toulrnin, 1970. 

192. Habermas, 1983, p. 62; trad. esp., p. 69: "von moralischer Wahrheit". 

193. Os "juizos de valor" de Weber, de puro gosto, tema ver comos valores já imperantes em urna 
cultura. Habermas irá !alar, neste caso, de "juízos valorativos", materiais, de conteúdos, que nao sao 
aqueles a que se está referindo, pois nao seriam susceptíveis de argumentac;ao racional com pretensao 
de validade consensual, mas se imporiam pura e dogmaticamente pela autoridade da tradic;ao. Quanto 
a nós, !eremos que descrever de outra maneira esses tipos de enunciados. 

194. Aquí será preciso distinguir nas diversas línguas a palavra que se deve usar: "Retidao" 
(Richtigkeit, rightness, orthós em grego) pode ser "formal" ou "material", e por isso será míster precisar. 
Cf. a tese 13 do Apéndice 1. 

195. Principiaethica 1, A,§ 2; Moore, 1968, p . 3; trad. esp., p . 2. Habermas nao pode aceitar urna 
mera metaética da linguagem, em nível solipsista, neutro (nao participativo), asseverativo, pré-prag
mático. Para urna classificac;ao das éticas em nomer::.cla!um analítica, cf. Rabossi, 1979, cujas descri
c;óes vao desde urna ética descritiva (empírica), nbrmativa (tradicional ou metafísica), analítica (a 
metaética aquí criticada por Habermas, p. 33s), objetivista ou subjetivista (p. 57s). Rabossi póe especial 
atenc;ao nos critérios classificatórios (p. 59s). Sobre o intuicionismo, cf. p. 72s. 

196. Depois, Habermas esclarece a diferenc;a entre razáo teórica e prática, <liante de Williarns, 
1985 (Habermas, 1991, p. 120-125; trad. esp., p . 20-25). 

197. Habermas, 1983, p. 64; trad. esp., p . 72. 

198. lbid., p. 64; trad. esp., p. 73. 

199. Cf. Ayer, 1958b. Ayer comete muitas reduc;óes, como por exemplo ao escrever: "se digo: Roubar 
dinheiro é mau, formulo urna sentenc;a que náo tem nenhum sentido fáctico ... É como se houvesse 
escrito: Roubar dinheiro!" (Ayer, 1958, cap. 6; trad. esp. , p. 132). Ayer estaria coma razáo, se fosse urn 
enunciado solipsista que se mantivesse em nível semantico abstrato; se nao fosse "fáctico". Mas 
pragmática, fáctica ou intersubjetivamente, quando digo: ''Eu afirmo que roubar dinheiro é mau" (como 
speech act no sentido de Austin ou Searle), como conteúdo proposicional de "é mau", acrescente algo: 
enuncio explícitamente - e por isso acrescento conteúdo semé'mtico - a pretensáo de defender 
intersubjetivamente com argumentos aquilo que proponho como verdade prótica, ou avancei publica-

229 



mente com pretensáo de validade moral. Considere-se o tema, quanto aos "atos de lala" descritivos, 
em Habermas, 1984, cap. 2 ("Wahrheitstheorien", p. 127s; trad. esp., p. 113s) e cap. 3 ('Was heisst 
Universalpragmatik?", p. 353s; trad. esp., p. 299s); Dussel, 1993c, p. 33-66: ''A razáo do Outro. A 
interpelac;éío como ato de !ala". 

200. Cf. Hare, 1952. 

201. Habermas, 1983, p. 65; trad. esp., p. 74. 

202. Nao seria entáo possível dirimir argumentativamente as controvérsias éticas. Nisto coincide 
coma posic;áo de Albert, 1980 (cf. igualmente Albert, 1968). 

203. Habermas, 1983, p. 71; trad. esp., p . 81. A diferern;:a entre as pretens6es de validade do 
consenso e a das normas, <liante de Rawls, é definida em Habermas, 1991, p. 125-131; trad. 
esp., p . 25-30. 

204. Baier, 1958. 

205. Gert, 1976. 

206. Cf. Singer, 1961. 

207. Habermas, 1983, p . 76; trad. esp. , p. 86. Este enunciado se acha em outras passagens da obra 
definitiva de Habermas. 

208 . Cf. em Habermas, 1991, p. 137-142 (trad. ingl., p. 35-39), a defesa contra a critica de 
"inaplicabilidade (Nichtanwendbarkeit)" de Wellmer, 1986. 

209. No entanto, é sempre necessório concomitantemente uro momento monológico, isto é, todos 
os participantes deveráo, cada uro por si mesmo, aceitar ou nao o argumento proposto com pretensáo 
de validade. Aquí, como veremos mais adiante nos §§ 2.5 e 3.1-3.2, se encontra a encruzilhada da 
pretensáo de verdade prótica do enunciado normativo com a pretensáo de validade do mesmo 
enunciado, questáo que Habermas náo pode tratar por causa de sua posic;áo consensualista no tema 
da verdade enquanto tal. 

210. Habermas, 1983, p. 74; trad. esp., p. 83-84. Cf. Wellmer, 1986, p. 55s; trad. esp., p. 81s; Rehg, 
1994, p . 69s. 

211. Para nós, a "referencia" aos "valores culturais" é secundória; a "referencia" primária se 
estabelece com respeito a vida humana como critério de verdade prática ou ética. 

212. Habermas, 1983, p. 78; trad. esp., p. 88. 

213. Como insistimos em outras passagens, "o justo (das Gerechte)", aquí, é equívoco. A moral 
formal náo cuida de "o justo" - ambigüidade iniciada, entre outros, por Rawls - mas de "o válido". "O 
justo" ou "o correto" (richtig) pode ser formal (válido) ou material (dar a cada uro o seu: trata-se de uro 
conteúdo, o material [com "a" em alemáo] por excelencia). Cf. a tese 13. 

214. De novo, há urna arnbigüidade que se quer corrigir coma palavra "estrilo (streng)"; e isto porque 
normativos sáo também os enunciados avaliativos. Os assim chamados "enunciados normativos" por 
Habermas sáo os "enunciados morais ou práticos válidos" (ou com "pretensáo de validade moral"). 

215. Tem urna "pretensáo de validade intersubjetiva" tradicional, fruto do costume, náo fruto de 
ar9'umentac;ao. Todavía, e isto Habermas náo pode nem sequer impostar (mas será fundamental para 
a Etica da Libertac;:áo, d. capítulo 4 ), podem igUalmente as pretens6es tradicionais dos valores culturais 
entrar em crise (a partir das vítimas, os oµ;"irni9-os) e, neste caso, a moral dominante deverá argumentar 
<liante da crítica dos céticos (mas aquí seráo céticós <liante dos valores enquanto dominantes). Toda 
esta é, exatamente, a problemática que interessa a urna ética crítica. A Ética do Discurso há tempo que 
deixou de o ser. 

216. De novo o "estrilo" indica a ambigüidade. 

217. Habermas, 1983, p . 113-114; trad. esp., p. 129. 

218. Nível Ido esquema 1.3 [103] ourúvel I doesquema4.2 (208]. Trata-sedaquilo que chamamos 
"juízos éticos de realidade", enunciados normativos fundados em juízos de fato referidos á vida do 
su jeito ético, a partir das exigencias éticas da reproduc;áo e desenvolvimento da vida do su jeito humano, 
para além de toda cultura, sistema ou "mundo" em seu sentido ontológico heideggeriano, e dentro 
deles. Cf. capítulo 4. 

219. Por exern""plo, no caso de Habermas, nós !he criticaremos a náo vigencia da econorrúa em sua 
análise e o náo descobrimento da miséria como problema ético fundamental. lsto é, a critica material 
do "Spatkapitalismus" - impossível a partir de urna Ética do Discurso, como a de Habermas. 

220. Quest6es que vamos expor a seguir, a partir do capítulo 4, e especialmente no § 6.1.b. 
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221. 'A racionalidade crítica" se efetiva, entáo, do momento "c" para o "a" ou "b" e a partir cio 
momento "d" (pela relm;áo 4 "para cima") para "c" e para "b" (relm;áo 5), questóes que seráo tratadas 
nos capítulos 5 e 6. 

222. Habermas, 1983, p . 114; trad. esp. , p. 129. Para urna Ética da Libertm;áo, "a validade do 
dever-ser das normas de m;áo" podem ser tarnbém "preferencias axiológicas" de urna consciencia ética 
crítica anti-hegemorúcamente. Por exemplo, o enunciado seguinte: 'Devo arriscar a vida na !uta pela 
justii;a contra o capitalismo em sua periferia mundial", é um enunciado que implica um dever-ser, o de 
uma norma de ai;áo, em vista da preferencia de um "valor" (a "justii;a"), resultado de uma aná!ise 
material económica de urna comurúdade de críticos que descobrem que um sistema histórico impede 
a reprodui;áo da vida humana (critério e principio material) . Aqui se articula a procedimentalidade 
formal e a exigencia das condii;óes materíais da vida humana. 

223. Cf. adiante o§ 2.5 [148s], para a distini;áo entre pretensáo de verdade (material) e validade 
(formal). 

224. Para Habermas, estas "orienta<;óes (Orientierungen)" náo sáo tarefas da moral filosófica. 
Sáo-no decerto para urna Ética da Libertai;áo, mas em sentido urúversal e abstrato (náo concretamente, 
porque entáo seria tema dos peritos em ciencias sociais, dos partidos politicos, dos movimentos sociais 
etc.), questáo que abordaremos no§ 5.5. 

225. Habermas, 1985, p. 113; trad. esp., p. 128. 

226. Ibid., p. 118; trad. esp., p . 133. 

227. Quando Habermas dá o exemplo "Náo se <leve matar rúnguém" ou ''É proibido matar" (ibid., 
p. 70; trad. esp., p. 79), ou quando se refere ao suicidio (ibid., p. 110; trad. esp., p. 124; e p. 112; trad. 
esp., p. 127, por ex.), aproxima-se da temática que abordamos no§ 1.5, mas neste caso já náo teria 
que se delrontar, aquele que pretende fundamentar a ética, como célico, mas como cirúco que justifica 
a marte, o suicidio. 

228. Cf. Henrich, 1976. 

229. Habermas, 1981, t. 1, p. 532-533; trad. esp., p. 506-507. Observe-se como náo se consegue 
compreender que a reprodui;áo material autoconsciente da vida do sujeito humano deve integrar 
sempre a intersubjetividade argumentativa, de sorte que náo está "enceguecida" nem deve estar. 
Voltaremos a esta questáo no capítulo 4, para analisar a difereni;a entre a "primeira" e a "segunda" 
Escala de Frankfurt. 

230. O principio "D" é "oprincípio moral único {einziges)" {Habermas, 1983, p. 103; trad. esp., p. 117). 

231. Habermas, 1991, p. 24; trad. esp., p . 119. 

232. Habermas, 1991, p. 28; trad. esp., p. 127. 

233. É toda a questáo da simetría inexistente na comurúdade de comurúcai;áo real, que é a 
condii,áo da aplica<;áo para Apel. 

234. Habermas, 1991, p . 29; trad. esp., p . 127-128. 

235. Habermas, 1991, p. 29; trad. esp., p. 128. 

236. Ibid. 

237. Habermas náo só náo tem um acesso "privilegiado", mas está sem nenhum acesso, 
porque a verdade "moral" deveria ser achada no nivel material que ele negou desde o comei;o 
do seu projeto moral. 

238. Habermas, 1991, p. 30; trad. esp., p . 129-130. 

239. [bid. , p. 44; trad. esp., p. 88. Descartam-se também as motivai;óes pulsionais, afetivas, do 
desejo. Mas a "fome" das vitimas as impele a lutar. A Ética do Discurso náo pode contar com estas 
"motiva<;óes"; mas a Ética da Libertai;áo pode. 

240. Habermas, 1991 , p . 22; trad. esp., p. 117. 

241. Excelente é a rellexáo acerca de que a nega<;áo pressupóe a afirma<;áo (e assim o próprío 
Habermas deveria saber que a nega<;áo da vida na vítima, o oprirrúdo, pressupóe a sua prévia 
afirmai;áo, como principio material positivo e urúversal). Cf. Habermas, 1991, p. 166-176; trad. esp., p. 
60-69, contra Wellmer, 1986, e outros autores. 

242. Habermas, 1991, p. 25; trad. esp., p. 122. 
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243. Habermas, 1991, p. 176; trad. ingl., p. 69. Cf. ainda emlbid., p. 199-208; trad. ingl., p . 88-95, 
em diálogo com McCarthy e Rawls. 

244. Como já mostramos acima (§ 1.3.b), náo podemos aprovar de Taylor nema sua concepr;áo 
cultwal-ontológica da ética, que o faz cair em um particularismo incomenswável (e que náo descobre 
a universalidade e o 6:mbi to da vida humana como tal), nem o" esteticismo" que afina! propóe. A estética 
tem um sentido libertador, mas náo no sentido que Taylor aponta. 

245. Muito aprendemos e muito assumimos de Habermas (especialmente a sua crítica ó metaética 
analítica) como se poderá ver na exposir;óo a seguir em toda esta Ética da Libertar;áo. 

246. Cf., entre outros textos, Habermas, 1983, p. 127s; trad. esp., p. 135s; e em Habermas, 1991, p. 
49s (trad. ingl. cit.); e p. 77s; p. 113s. Em referencia a Kohlberg, 1981 e 1987. 

247. Habermas, 1983, p. 135; trad. esp., p . 147. 

248. Novamente, esta críticidade dos "juizos éticos de realidade" julga os príncípios morais 
universais de Kohlberg a partir da negar;áo da reprodur;áo concretamente da vida dos sujeitos humanos 
quando sóo vitimas. Considera o 6:mbito de alteridade dos excluidos com relar;áo aos mesmos 
príncípios morais universais formais. 

249. Cit. em Habermas, 1991, p. 30; trad. esp., p. 130, de Horkheimer, 1933, p . 175. Cf. adiante o 
tema no§ 5.2 [290-291] . 

250. Wellmer, 1986, p. 64-65; trad. esp., p. 90-91. 

251. !bid., p. 102-103; trad. esp. , p. 125. "Minha tese é: náo se pode inferir nenhum princípio moral 
universalista, como pretende Habermas [e Apell, de pressupostos de conteúdo normativo da argumen
tar;áo" (ibid., p. 102; trad. esp., p . 125). 

252. !bid., p. 106; trad. esp., p. 128. 

253. !bid., p. 108; trad. esp., p. 129. 

254. Cf. o§ 1.5.c. 

255. Habermas, 1983, p. 66; trad. esp., p. 76. Tamhém em Habermas, 1991, p. l 30 (trad. ingl., p. 29). 

256. Anote-se, desde já, que urna verdade "moral" seria formal. Por isso, em sentido estrilo, nunca 
poderemos !alar de verdade "moral" (e sim, melhor dizendo, de "validade" moral), porque a questáo 
da "verdade" será sempre de conteúdo, material ou "ética", ao menos para os fins do vocabulário usado 
nes.ta Ética. 

257. Habermas, 1991, p. 11 ; trad. esp., p. 100. 

258. Wellmer, 1986, p. 70-71 ; trad. esp. , p. 96. 

259. O consenso, é claro, acrescenta a razáo veritativa maior probabilidade, plausibilidade. 
Reforr;a igualmente o sentido subjetivo de certeza, necessária para um sujeito social náo onisciente. 
Só um ser onisciente poderia prescindir <leste momento complementar da verdade. 

260. Jbid., p . 71-72; trad. esp., p. 97. 

261 . A verdade se dá, para Habermas, no 6:mhito dos enunciados descritivos, como pretensáo 
de dar ou poder dar razóes discwsivamente, conforme o caso, por ter-se tornado conflitivo esse 
enunciado. Deste modo, "um argumento é a razáo que nos motiva a reconhecer a pretensáo de 
validade de urna afirmar;áo ou de urna norma ou valorar;áo" (Habermas, 1984: "Teorías da Verdade", 
IV, p . 162; trad. esp., p . 141 ). Verdade e validade intersubjetiva se identificam. O argumento nóo teria 
direta e primeiramente a pretensáo de referir-se a um momento da realidade, a qua! se considera 
demasiadamente problemática, mas se dirige ó pretensáo de validade intersubjetiva (em que 
consistiría a verdade) . 

262. Wellmer, op. cit., p. 72; trad. esp., p. 97-98. 

263. Apel, 1991, p. 48. 

264. Quanto a nós, náó só falaremos de verdade "objetiva", mas também de algo prévio e mais 
radical no sentido de Zubiri. 

265. Jbid., p. 73. 

266 . !bid. Isto é: "nenhum critério especifico de verdade pode servir por sisó como critério suficiente 
de verdade: nem a evidencia fenomenológica para a correspondencia, nem a integrabilidade no 
sentido da teoría da coerencia, nem a produtividade nos contextos práticos da vida ... ; e o conceito 
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ontossemóntico-formal - derivável do Tractatus de Wittgenstein ou de Tarski - da concordáncia entre 
as proposir;óes verdadeiras e os fatos (ou estados-de-coisas existentes) é criteriologicamente vazio, pois 
o conceito de fato ou de estado-de-coisas existentes só se pode defini.r, por seu tumo, mediante recurso 
ao conceilo de proposir;áo verdadeira" (ibid., p. 73-74). Questao a parte seria estudar o conceito 
apeliano de verdade. Seja como for, para Apel, só se pode obter a plena coincidencia entre realidade, 
verdade evalidade na" comunidade ideal de comunicar;ao indefinida" in the long run, posir;ao criticada 
por Wellmer, 1986, VIII, p . 81-102; trad. esp., p. 105-124, e por Hinkelammert, 1994, p . 123s: "'Das Ziel der 
asyrnptotischen Annii:herung und sein Umschlag" (trad. port., p. 85s). 

267. No próximo capítulo 3 voltaremos a este tema em diferentes lugares. Desde já, desejamos 
indicar que a questao da "referencia" se acha no centro de urna teoría da verdade. Cf. inicialmente as 
obras de Lafont, 1993, e Tugendhat, 1982. 

268. Wellmer, 1986, p . 203 ; trad. esp., p. 223-224. 

269. Sempre mediada intersubjetiva e lingüísticamente. 

270. Isto é , na verdade existe urna referencia a realidad e ó qua! se tem acesso comunitariamente. 
A verdade tem urna "socialidade" que nao é identica a "aceitabilidade" da validade. A realidade se 
tem acesso comunitariamente, por "ilustrar;ao", nao só por "consenso", e a partir das exigencias da 
vida, sempre a beira da morte, como critério dessa verdade. 

271. O próprio Wellmer nao vis lumbra a superar;áo do formalismo, pois concorda com Habermas, 
ao afirmar que "salta aos olhos que já ndo se pode explicar o significado de racional recorrendo a 
critérios materiais de racionalidade próprios de uma cultura determinada" (Wellmer, 1986, p. 76; trad. 
esp., p . 100-101). Nao vislumbra um ómbito universal material a partir de onde as culturas se 
desenvolvem orgónica e diferenciadamente, como já mostramos no § 1.5. Parecía quase abrir-se a ele, 
embora no final nao possa faze-lo devido a seu formalismo que (contraditoriamente) procura nao ser 
meramente consensualista: "Daí só podermos proceder negativamente, pois nao podemos aspirar a 
plenitude do sentido, mas semente a elirninar;ao do sem-sentido" (Wellmer, 1986, p. 220; trad. esp., p. 
243). E a elirninar;ao da injustir;a, da fome e da rniséria? O ideal de sociedade deveria abranger também 
"as condir;óes materiais" e nao só "as condir;óes formais de urna vida racional" (ibid.). 

272. A "comunidade" é o todo concreto dos sujeitos; "intersubjetividade" é abstratamente o modo 
pelo qua! os sujeitos ficam constituídos uns a partir da subjetividade dos outros (cerebral, lingüística, 
histórica, realmente). Alguém pode ter acesso monologicamente (ou comunitariamente) ao real a partir 
de sua intrínseca subjetividade já desde sempre a priori intersubjetiva. A constituir;ao intersubjetiva do 
sujeito coloca a validade do consenso inevitavelmente no ponto de partida da verdade; mas verdade 
e validade sao duas ordens diversas por seus pontos de partida e de chegada. O monológico nao é 
solipsista; o solipsismo é um monologismo anti-intersubjetivo. Além disso, o díssenso monológico prova 
a pré-existencia do consenso intersubjetivo: nao se pode dissentir sem um acordo anterior que se rompe, 
ou nao seria dissenso e sim pura inovar;ao originária. 

273. Cf. Wellmer, 1986, p . 71; trad. esp., p . 96s. 

274. Pressupomos sempre constitutivamente a lingua, o "mundo" etc., que sao momentos intersub
jetivos (cf. Apel, 1994). 

275. Wellmer, 1986, p. 77; trad. esp. , p. 101. 

276. O dissenso do descobridor como aceitar;ao do verdadeiro como nao válido ante festum tem 
a ver formalmente com a validade e nao coma verdade. O dissenso está para a validade assim como 
a hipótese nao verificada (mas "intuída" como verdadeira) está para a verdade. O provado como 
inválido (o nao-válido por ter sido rechar;ado depois de realizar um argumento probatório com sucesso) 
é equivalente ao falso, mas nao é identico. Falsear nao é invalidar. Creio que Popper nao contava com 
essa diferenciar;ao analítica. 

277. No próximo capítulo(§§ 3.1; 3.2. e 3.5) voltaremos ao tema da "verdade" dentro do contexto 
da discussao com o pragmatismo e a filosofía positivista e analitica. 

278. Qucmdo falamosde "cultura" (por ex. comHegel, Maclntyreou Taylor), dealgurna mcmeira tinhamos 
indicado a "eticidade (Sittlichkeit)", embora sem ter explicitado a intersubjetividade válida, implícita sempre, 
mas agora explícita (e por assim dizer subsurnindo todos os avcmr;os da Ética do Discurso). 

279. Et. Nic . VI. 2; 1139 a 22-30. 

280. Entre outras referencias, cf. Habermas, 1983, p . 62s; trad. esp., p. 70s. Wellmer indica que "no 
discurso teórico, o fundamental é a validade dos enunciados e sua ilar;áo" (Wellmer, 1986, p. 168; p . 
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186); enguanto "no discurso prático, a retitude das ac,óes" (ibid.). As primeiras tem pretensóes 
veritativas (como as matemáticas, fisicalistas, historiográficas etc.); as seguridas possuem esferas de 
validade (como as políticas, jurídicas, económicas etc.). A questáo é mais complexa, como veremos, 
porque a pretensáo normativa de verdade prática busca a validade dos enunciados em sua ilac,áo e 
tarnbém retitude. 

281. Habermas, op. cit. , p. 63; trad. esp .. p. 71. 

282. Nós diríamos "no sentido teórico". 

283. Observe-se como Habermas náo rejeita completamente que sejam "verdadeiros ou falsos", 
mas nunca diz como. 

284. Tarefa impossível quando se tem urna doutrina consensualista da verdade. Além disso, e 
como dissemos acima, urna verdade formal ( = moral) é contraditória; trata-se de urna verdade 
ético-material, ou simplesmente náo é verdade, e sim validade. 

285. Que seria a que nós estamos adotando. 

286. Habermas, 1983, p. 66; trad. esp., p . 76. 

287. Esta "pretensáo"' é prática enguanto se pode argumentar acerca da referencia do enunciado 
na norma (por seu conteúdo) ao principio de reproduc,ao e desenvolvimento da vida humana. A norma 
é verdadeira (por seu conteúdo) e é prática (por ser media9ao da vida humana). Ou seja: "É verdade 
que p" responde a critérios regrados lógico-racionalmente em relac,ao ao real (a vida humana 
auto-responsavelmente efetivizada) e isto se pode argumentar racionalmente pelo seu conteúdo. Por 
exemplo, pode-se demonstrar eticamente que urna economía neoliberal á la E Hayek náo permite a 
vida daqueles que náo podem competir no mercado capitalista. "É válido que p", ao invés, responde 
ás exigencias intersubjetivas ou regras lógicas comunitárias da participa9áo dos alelados na discus
séio simétrica (cf. Wellmer, 1986, p. 55s; trad. esp., p. 82s). 

288. Este mundo objetivo físico é , todavía, o "meio" ecológico da vida do sujeito humano, 
tendo entao "sentido ético" por referencia á possibilidade da reprodu9áo e do desenvolvimento 
desta vida humana. 

289. Esta necessidade de "aceitar" a passagem do jwzo de fato ao normativo tem como funda
mento um exercicio da razáo prático-material que articula a relac,áo entre a "vida" do vivente humano, 
pela impossibilidade ética do suicidio, e a responsabilidade ineludível de continuar na reprodu9ao e 
no desenvolvimento desta vida: a necessidade biológico-cultural se nos "impóe" como obrigar:¡áo ética. 
Além disso, pelo processo intersubjetivo, quando a comunidade de comunica9éio decide inevitavelmen
te - mesmo nos casos de heróica entrega da vida pela pátria - a continuac;:ao da reproduc;:ao e do 
desenvolvimento da vida, neste caso a "passagem" do jwzo de fato ao dever-ser se realiza como 
"obrigac,áo" moral de cumprir o acordado argumentativamente como sujeito moral responsável de seus 
acordos contraídos <liante da comunidade. Seria "obriga9áo" por consenso. 

290. ""Retitude" com rela9éio ó maneira como a cultura particular institucionaliza concretamente o 
principio material ético universal: "Náo matarás!" · 

291. Cf., adiante, o nível da "pretensáo de inteligibilidade" no esquema 3.3. 

292. Cf. o tema no§ 3.2 [171s]. 

293. Wellmer, 1986, p. 108; trad. esp., p. 130. 

294. Cf. Dussel, 1994b (2.3: "A razéio ética originária [Die ursprüngliche ethische Vernunit] ; p. 156s; 
trad. al., p. 98s. A partir do órnbito de urna razáo prática (que tem na razáo ético-originária urna das 
suas dimens6es: nível 1 do esquema 1.3; ruvel 3 do esquema 2.4) a razáo discursiva (prática, mas 
igualmente teórica: níveis 2 e 3 do esquema 1.3; nível 4 do esquema 2.4) deve manter-se aberta a nao 
ignorar argumento algum, r¡áo só por razóes "teóricas" (rúvel 2 do esquema 2.4), mas primeiramente 
por razóes éticas (nível 3), já que cada argumento, proveniente de outro sujeito humano, pode exprimir 
interesses ou necessidades desse sujeito ético. O re-conhecimento do e respeito pelo outro sujeito 
racional (momento ético essencial) é um momento constitutivo da aceitac,ao da argumenta9ao do outro 
(o nível 2 fica subsumido em 4) e, por isso, da racionalidade humana. No capítulo 4 vamos considerar, 
seguindo Lévinas, a razáo ética-pré-originária que reconhece o outro como outro: será a origem 
precisamente da razao crítica, outro tipo de racionalidade material e que servirá de. "ponte" entre a 
"totalidade" (sistema civilizatório reprodutivo) e o "desenvoJvimento libertador" que parte da vítima (o 
outro como outro) para instaurar o novum. 

295. A aceitac;:ao do melhor argumento (razáo teórica: nível 2 do esquema 2.4) no ato comunicativo 
(razáo discursiva: nível 4) náo se acha separada do re-conhecimento da dignidade igual da pessoa 
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que o exprime (re-conhecimento da razao ética originória: nível 3), mas moralmente se 
Wellmer cai em um cerio dualismo ao escrever "sem considerac;:ao da pessoa", porque es:a es:i: 

sempre implícita (o nível 3 está pressuposto no 4, de onde se subsume o 2), a partir de urna 
considerm;:ao pragmática, ou teriamos de novo caído em urna visa o objetivista abstrata racionalísta 
pré-pragmática. Falta a Wellmer a "ponte" ou o exercício da razao ético-originária, ficando o nível 
teórico da verdad e (2) totalmente separado do nível da valida de ( 4). A questao é muito mais 
complexa do que a apresenta Wellmer. 

296. Que constituí a partir do ser humano vivo a realidade como realidade objetiva enquanto 
mediai;:ao para a vida (verdade prática). 

297. No nível formal da razao instrumental ou prático-estratégica (nível 4 do esquema 3. 7 [ 198]), 
que constituí, a partir da realidade objetiva como "totalidade" aberta pela razao prático-material, os 
"objetos" da natureza ou do mundo cotidiano do senso comum (razao teórico-analítica, científica etc.). 

298. Essa referencia ó:s "pessoas" é o re-conhece-las como iguais, mas - contra Wellmer - "nao 
sem considerai;:ao dos seus argumentos", mas ao contrário considerando seus argumentos enquanto 
expressao da dignídade da pessoa re-conhecida como igual. Ou seja, nao posso descartar "seus" 
argumentos - embora teoricamente me parei;:am errados - em "considerai;:ao" ao respeito por sua 
pessoa. lsto se chama "tolerancia", como veremos, sem cair em relativismos veritativos. 

299. Por ora, este "<leve" é de exigencia material que poderia parecer pré--ética; mas, levando em 
conta que o princípio material da ética é universal, nao poderá "tomar-como-verdadeiro" algo que 
ponha em perigo a vida humana (que mate o sujeito ético) e aqui haveria tarnbém urna exigencia ética, 
nao só lógico-analítica formal. 

300. Aqui a vida humana é o critério de verdade prática e teórica. 

301. Esta é urna exigencia propriamente ética, porque o Outro sujeito ético é parte da comuni
dade de vida e merece respeito em sua dignidade. Trata-se do princípio da autonomía, liberdade 
e alteridade. 

302. Esta solidariedade material foi indicada no nível 1.3 do esquema 4.5: é a "solda" da 
comunidade de vida na reprodui;:ao da vida humana comunitória, como momento que supre cultural
mente o instinto de autoconservai;:ao do grupo. 

303. Cf. o nível A do esquema 3.3. 

304. Aqui se confundem os níveis I e 2 do esquema 2.4. 

305. Aqui, We!lmer se silua diretamente no nível 4, mas como nao considerou o nível 3 (do 
re-conhecimento) nao é capaz tampouco de compreender que o momento discursivo subsume o 
momento teórico a partir de urna implantai;:ao ética (o re-conhecimento do outro argumentante). e em 
nome desse re-conhecimento deve argumentar, nao já pelo conteúdo veritativo. e sim pelo respeito ao 
outro, e enquanto se quer alcan<;:ar a aceitabilidade do outro. 

306. Wellmer, 1986, p. 108; trad. esp., p. 113. 

307. Ibid., p. 111; trad. esp .. p. 132. 

308. O se <levo argumentar agora, em cerio Jugar etc. , depende da "factibilidade" ética (questao 
que trataremos no§ 3.5), mas as "circunstancias" nada tema ver como "dever" argumentar em geral. 
Creio que Wellmer nao distingue claramente este ponto. 

309. O mérito de Apel é que o tentou. Quanto a fundamentai;:ao. cf. Apel, 1976. 1980b, 1989; e em 
Cortina, 1985, p . 79-177. A contradii;:ao performativa do célico é inevitável. Seria preciso agora 
desenvolver o argumento levando em conta a objei;:ao de Wellmer e nossa proposta de distinguir entre 
o momento argumentativo de verdade do enunciado descritivo e a validade propriamente prática ou 
moral que parte do re-conhecimento da dignidade ética do outro argumentante pressuposto já sempre 
no enunciado descritivo antropológico (e em referencia a reprodui;:ao e ao desenvolvimento da vida 
humana do sujeito ético enquanto tal e, por isso, quanto ao direito do atetado a participar na 
argumentai;:ao). Os enunciados normativos obrigam moralmente, como o diz de maneira ainda 
rudimentar a posii;:ao do "socialismo lógico" de um Peirce. A contradii;:ao performativa <liante da pura 
argurnentai;:ao veritativa é diferente daquela que surge da possível negai;:ao do outro argumentante 
praticamente, porque, moralmente, negar a possibilidade de argumentar é negar o outro enquanto 
argumentante. Aqui o ceticismo radical nao só é irracionalismo contraditório perforrnativamente. mas 
também solipsismo antimoral (e antiético). Wellmer nega que possa haver tal fundamentai;:ao (Wellmer. 
1986, p. 102s; trad. esp .. p. 125s). Habermas, no entanto, pensa ser possível, sob certas condii;:oes 
(Habermas, 1983, p. 86s; trad. esp., p. 98s). 
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310. O "critério de relevancia" - inexistente na Ética do Discurso - é o critério de verdade: é mais 
relevante o que mais se aproxima das exigencias peremptórias da prodU<;:ó:o, reprodu<;ó:o e desenvol
virnento da vida humana de cada sujeito ético. 

311. Esta argumenla<;ó:o, discussó:o prática ou deliberai;ao comunitária (nó:o apenas solipsista 
como no caso do Estagirita ou dos neo-aristotélicos, já que subsume e supera a mera frónesis 
monológica, embora pudesse ser denominada um ato de frónesis intersubjetivo-comunitária) ocupa-se 
materialmente de um enunciado cujo "conteúdo" tem pretensó:o de verdade prática. Ou seja, deve ter 
nesse "conteúdo" ético rela<;ó:o: a) como critério de reprodu<;ó:o e desenvolvirnento da vida do sujeito 
humano em geral ("Que seja possível viver!"); b) como critério de "retitude" com rela<;ó:o as exigencias 
valorativo-culturais sustentáveis ou racionais vigentes dos alelados; e igualmente - e deverá ser 
estudada em detalhe no futuro-e) como critério de "retitude" com respeito as "adequadas" inclina<;6es 
ou pulsóes (Triebe, das quais Freud tem muito a nos ensinar, especialmente a rela<;ó:o entre o 
inconsciente pulsional e o Über-Ich [Super-eu], que indica a articula<;ó:o da repressó:o da libido comas 
pautas ético-culturais vigentes e ontogenéticas familiares; d. mais adiante nos §§ 4.2-4.4) a que se 
refere Aristóteles no texto citado acima que falava de "verdade [prática] em homología coma retitude 
da tendencia (le oréxei te orthe)". A ética filosófica pode entó:o dar orientaqóes para a discussó:o ou 
deliberaqó:o prático-comunitária, articulada com os afetados, os militantes lideres, os peritos (entre 
eles os cientistas críticos) etc., em nível universal e de principios. Urna "razó:o discursiva" ético-moral 
(nó:o puramente formal como na Ética do Discurso) subsume os "conteúdos" éticos, os procedimentos 
"formais", e se defronta, depois, coma "factibilidade" prática. A "razó:o discursiva" prática, intersub
jetiva, critica e anti-hegemónica será por nós estudada nos capítulos 5 e 6. 

312. Nem ficticia como a "situa<;ó:o original" de Rawls, nem tendo que postergar a possibilidade 
da aplica<;ó:o do principio moral formal para um futuro distante, quando tiver ocorrido a simetría. 

313. KpV, A 101; Kant, 1968, t. 6, p. 174. 

314. A "forma" de urna "coisa" real se op6e ao "material", nó:o a coisa como tal. A discussó:o 
contemporanea entre formalistas (Ética do Discurso) e comunitaristas (Taylor, Maclntyre etc.) se situa, 
incorretamente, como a discussó:o entre "o justo" e "o bom" (d. por ex. Habermas, 1991, p. 199-218; trad. 
ingl., p. 88-105), sendo nada mais nada menos que o debate entre as exigencias morais formais e 
alguns aspectos da ética material. A questó:o do "bem" propriamente dilo nó:o entrou ainda na 
discussó:o, já que faltavam pressupostos para a sua clara deterrnina<;éi:o, como veremos. 

315. Para a diferen<;a entre fundamenta<;ó:o e aplica<;ó:o, cf. Wellmer, 1986, p. 136s; trad. 
esp., p . 156s. 
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Capítulo 3 
FACTIBILIDADE ÉTICA: O "BEM" 

(161] Esta é urna ética da vida. Trata-se agora da factibilidade empírica 
desta vida. A mediac;áo da factibilidade da reproduc;áo da vida humana 
sáo sistemas performativos (tais como a agricultura, urna escala ou o 
Estado) de maior ou menor complexidade. Quando se totalizam ou auto
nomizam podem dei.xar de cumprir seu fim próprio. Trata-se entáo do último 
passo na descric;áo indicativa do que denominamos o fundamento da ética. 
Paradoxalrnente, o "fundamento" deve aprofundar-se proporcionalmente 
aoque se construirá sobre ele1

• Entretanto, a parte propriamente crítica da 
Ética da Libertac;áo será descrita a partir do capítulo 4, mas o "fundamento" 
foi desenhado como predeterminado a partir dessa parte crítica. Para isso, 
era necessário desenvolver - como náo foi possível observar até o presente 
em outra ética - o momento material positivo. Também tivemos que subsu
mir positivamente o momento intersubjetiva comunitário (da Ética do Dis
curso, por exemplo). Podemos agora tentar alcarn;ar a síntese desses 
momentos (do momento material da ética e formal da moral), a partir da 
factibilidade de ambos, e conseguir assim a unidade real ou sintética da 
eticidade propriamente dita. A eticidade se constrói processual e diacroni
camente, a partir da fundamentac;áo ou decisáo eletiva da norma, até a 
realizac;áo factível ética do ato, da instituic;áo, das estruturas sistemicas 
histórico-culturais etc., passando desta maneira da aprioridade da norma 
ou máxima na intenc;áo do agente a realizac;áo da eticidade. Isto é, se a) 
no aspecto material nos referimos a dimensáo da verdade prática (a partir 
das exigencias da reproduc;áo e desenvolvimento da vida de cada sujeito 
humano em comunidade, e onde os enunciados normativos tempretensao 
de verdade prática); se b) no aspecto formal se tratava do ambito da 
racionalidade formal dos acordos válidos (a partir das exigencias da 
intersubjetividade simétrica, e com enunciados normativos com pretensa-o 
de validade na comunicac;áo); agora, c) descreveremos inicialmente o 
processo da construc;áo do factível ético, onde se realiza estritamente o 
"bem"2 (ou o "mal"), a "bondade" (ou "maldade") da norma, ato, microes
trutura, instituic;áo ou sistema de eticidade efetuados concretamente, a 
partir das exigencias da factibilidade ética, e por enunciados normativos 
com pretensa-o de eficácia e retidao na realizac;áo efetiva e concreta, 
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levando em conta as circunstancias contextuais e também suas conse
qüencias. Trata-se de demarcar, a partir da verdade prática e da validade 
moral, a razáo instrumental e estratégica (subsumida pela razáo prático
material, ético-originária e discursiva). 

Esquema 3.1: DIMENSÓES MATERIAL, FORMAL E FACTÍVEL DA ETICIDADE 

a. O material: a verdade prática da 
razao prático-material, ético
originária, acerca da reprodu<;:ao da 
vida do sujeito: o "verdadeiro". 

b . O formal: a validade intersubjetiva 
da razao discursiva, de enunciados 
normativo com pretensao de 
validade: o "válido". 

c. O factível ético: o acordado é jul
gado em sua factibilidade pela 
razao instrumental e estratégica: o 
factível, possível técnica, economi
camente, etc., é demarcado pelos 
princípios material e formal, e rea
lizado com factibilidade ética, pro
cesso de "aplica<;:ao" ou realiza<;:ao 
operada pelo ato, pela institui<;:ao ou 
pelo sistema de eticidade: o "bom ". 

[ 162] O movimento completo no nível do fundamento de urna ética da 
libertm;:áo percorre pelo menos os seguintes aspectos: 

a) O momento ético-material, dos conteúdos, afirmando a universalidade 
material, de base neurocerebral, de concrec;áo histórica e hermeneutico-cul
tural, da vida ou morte do sujeito ético; é o 6:mbito do exercício da raza:o 
prático-material e ético-originária referente a enunciados normativos (funda
mentados sobre juízos de fato) com pretensáo de verdade prática. 

b) O momento moral-formal, procedimental, da validade moral inter
subjetiva e comunitária, que se cumpre a partir da simetria dos participan
tes afetados; é o 6:mbito do exercício da razáo discursiva referente a 
enunciados normativos com pretensáo de validade universal. 

c) O momento ético-processual da factibilidade realizadora (náo é 
meramente procedimental, mas processo, processual) que, num primeiro 
momento, é exercício da razáo instrumental e estratégica formais, com 
referencia a juízos de fato; num segundo momento, é confronto <leste 
exercício dos principios ético-material e moral-formal, dando como resul
tado a máxima ou norma do ato "bom", da instituic;áo "legítima", do sistema 
cultural vigente (Sittlichkeit), etc. 

Como a eticidade se produz "processualmente", náo podemos deixar 
de lado o pensamento da parte Norte do continente americano, visto que, 
desde o Alasca (habitado por esquimós) até a Terra do Fogo (onde viviam 
os desaparecidos índios alakaluf, também originários do longínquo Leste 
da Ásia), a experiencia do "processo", do "devir" para o futuro parece ser 
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urna vivencia comum das rai;as brancas, mesti<;as ou afro-americanas 
vindas (ou trazidas com violencia) depois. Por isso vamos reler algumas 
teses do pragmatismo que, como a filosofia da Liberta<;ao, é sensível a 
"diacronía" da realidade evolutiva e histórica. 

§ 3:1. O pragmatismo: Charles Peirce3 

[ 163) Em 1901 e 1902, um filósofo norte-americano 4 tentou provar a 
existencia de urna filosofía original de seu país, o pragmatismo, <liante dos 
colegas de Edimburgo, nas conferencias Gifford5

. Chamava-se William 
James, e se encontrava na mesma embarai;osa situa<;ao na qual nós 
filósofos latino-americanos nos encontramos hoje, noventa anos depois6

• 

O pragmatismo é a filosofía própria dos Estados Unidos. Seus antece
dentes primordiais podem ser rastreados em 1867, dois anos depois do fim 
da Guerra de Secessao, isto é, ria própria origem da unificai;ao dos Estados 
Unidos, do "Norte" industrial e do "Sul" escravista. Em 1898 (há um século, 
é importante lembrá-lo) esse país comei;ava sua expansao imperial em 
Porto Rico, Cuba e filipinas. Hoje é a potencia militar hegemónica mundial 
- monopólio de urna coeri;ao que jamais foi exercida assim por urna única 
nai;ao no planeta Terra: é urna novidade geopolítica que causa pánico 
a que le que possa estar su jeito a este "poder". É o próprio centro do "Centro" 
do sistema-mundo na etapa do capitalismo tardio e na cultura pós-moder
na7. O "americanismo" da Nova Direita republicana da América do Norte 
é hojeo prolongamento mais fundamentalista do" eurocentrismo". Por tudo 
isto, acho que o retomo as grandes teses filosóficas do pragmatismo é 
saudável, mas isto nao será possível se o pragmatismo do Norte nao se 
abrir a um necessário diálogo como Su] empobrecido, explorado e excluí
do ... nao sem responsabilidade ética ha globalizai;ao neoliberal impulsio
nada pelos Estados Unidos no sistema-mundo. O "we Americans", como 
expressa Richard Rorty, nao consiste apenas em defender o respeito pela 
incomensurabilidade ou incomunicabilidade, mas é também defender 
certa irresponsabilidade tratando-se dos Outros que sao cruelmente opri
midos. Nao será esse diálogo urna das tarefas filosóficas medulares do 
século XXI que já desponta? 

[ 164) As quatro colunas do pragmatismo, os fundadores da primeira 
época, sao Charles Peirce (nascido em 1839)8

, William James9
, George H. 

Mead1º e John Dewey (falecido em 1952)11
. A vida deles cobre um século, 

época em que a influencia do pragmatismo foi hegemónica em todo o país 
(se considerarmos os primeiros trabalhos de Peirce no ano de 1867, até a 
morte de Dewey). Devido as comoi;oes da II Guerra Mundial, alguns 
filósofos europeus, como os membros do "Círculo de Viena" (formado entre 
outros por Moritz Schlick, Otto Neurath, Friedrich Waismann, Kurt Godel) 
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ou Rudolf Camap, se transferiram para a América do Norte, e junto com 
alguns pensadores americanos deram impulso a filosofia analítica, des
cartando o pragmatismo como náo rigoroso 12

• Com Quine - que estuda 
com Camap em Praga - comec;a a reac;áo13

, e hoje observamos que muitos 
voltam a descobrir o sentido desta filosofia (entre eles R. Bemstein, H. 
Putnam e R. Rorty) 14

. O que move a ética da libertac;áo é urna motivac;áo 
semelhante a dos pragmáticos em sua reflexáo. Freqüentemente, ao dar 
conferencias ou cursos sobre Filosofia da Libertac;áo latino-americana nos 
Estados Unidos, alguns colegas norte-americanos me faziam este comen
tário: "Estas teses sáo muito semelhantes as do pragmatismo". Por isso 
desejo apenas comec;ar aqui a descrever as semelhanc;as e as diferenc;as 
entre estes dois movimentos filosóficos. 

[165] Peirce é indiscutivelmente o pragmático mais original. O enigmá
tico filósofo quis expressar a intuic;áo geradora de sua filosofia com aquela 
formulac;áo hermética e plurivalente que data de 1903: 

A categoría do Primeiro é a ídéía daquilo que é tal como é sem consíde
rrn;ao de nenhuma outra coísa... A categoría do Segundo é a ídéia 
daquilo que é tal como é enquanto Segundo relativamente a algum 
primeiro, sem considerrn;ao de nenhuma outra coisa ... É a rern;ao ... A 
categoría do Terceiro é a idéia daquilo que é tal como é enquanto 
T . 15 M d. - t S d Pr. . 16 erce1ro , ou e 1rn;ao, en re um egun o e um 1me1ro . 

Trata-se de urna filosofía da Mediac;áo - da Betweenness 17 
- na qual o 

imediato náo se nos entrega nunca, já que sempre é mediado: 

l. Nao ternos faculdade de introspec<;ao, mas todo conhecimento do 
mundo interno deriva por um raciocínio hipotético de nosso conhecirnento 
dos fatos externos. 

2. Nao ternos nenhuma faculdade de intui<;CÍo, mas toda cogni<;ao é 
determinada logicamente por cogni<;cSes anteriores. 

3. Nao ternos nenhuma faculdade de pensar sem signos. 

4. Nao ternos nenhuma concep<;ao do absolutamente incognoscível18
. 

Esta declarac;áo de guerra contra Descartes é urna recuperac;áo de 
muitos momentos deixados de lado pela moderna filosofía européia. O 
pensamento "americano"19 irrompe criadoramente. Náo podendo operar a 
partir do !mediato, todo conhecimento e ac;áo se encontram já determina
dos pela Mediac;áo (a Terceiridade, Thirdness2°): mediac;áo do conhecer o 
objeto a partir da intersubjetividade de interpretantes como acordo (a partir 
do signo como representamen); mediac;áo a partir da comunidade de 
cientistas21

; mediac;áo do conhecer a partir ( e náo só "através") do horizonte . 
lingüístico (a partir dos ícones, indicadores, símbolos/2

; mediac;áo do 
conhecer como processo (como a verificac;áo de laboratório/3

, nao só a 
partir da deduc;áo ou induc;áo, mas a partir da abduc;áo (como a hipótese 
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que deve ser verificada diacronicamente); medim;ao de todo conhecer a 
partir do futuro (a antecipm;áo contrafáctica da coincidencia de verdade e 
realidade in the long run)24

; mediac;áo do teórico a partir do prático, a partir 
do ético, como "lógica socialista"25

, a partir da história, do "senso comum". 

[166] Desejarnos ressaltar este último aspecto, fundamental ern nossa 
releitura para urna ética da libertac;áo. Consideremos um famoso texto: 

Aquele que náo sacrificar sua própria alma para salvar o mundo, coleti
vamente é ilógico em todos os seus argumentos. Daí que o princípio social 
esteja enraizado intrínsecamente na lógica26

. 

A razáo teórica (a lógica, por exernplo) é urn momento segundo da 
razáo prática ( que pode decidir "sacrificar a própria alma", a vida: verdad e 
prática). A isto acrescenta corno comentário: 

Ora, náo é necessário que em honra da lógica um ser humano seja capaz 
do heroísmo do auto-sacrifício. Basta reconhecer a possibilidade disto, 
no caso de perceber que só os argumentos do ser humano que os tem 
sáo realmente lógicos e, portante, deve contemplar os próprios como 
unicamente válidos enquanto sáo aceitas pelo herói. Na medida em que 
referir seus argumentos a essa norma, identifica-se com esta mente. Isto 
faz com que a lógica seja suficientemente sustentável27

. 

Pensar cuidadosamente esta relac;áo indicada (da fundamentac;áo de 
normas que possa levar até "dar a vida" em sacrificio, corno ponto de 
partida de inferencias lógicas) nos levaria muito longe. Mas devemos pelo 
menos indicar o terna. Peirce está ainda disposto a unir a vontade ética do 
cientista corn um "amor evolutivo", umeros que motiva a cornunidade indefi
nida e sernpre realizando-se na investigac;áo para permanecer ern coerencia 
corno próprio processo do universo corno "e~oluc;áo"28

. É toda a problemática 
de co-irnplicancia da verdade prática e da validade moral, a partir da 
realidade processual da corporalidade da vida do sujeito humano cultural e 
histórico. Seja corno for, a ética da libertac;áo sernpre afirrnou, assirn corno 
Peirce, que a lógica (superando a "falácia reducionista" da filosofia analítica 
ou positivista desde Frege e Popper), e ainda a ontología, pressupóe a ética29

• 

Vejarnos tudo isto corn rnaior precisáo, e remontemos aoque é a fonte radical 
de onde divergern as posic;óes formalistas (posic;óes epistemológicas que 
cairáo na "falácia redutivista" -para denorniná-las corno Apel-ou nas rnorais 
que apenas tern pretensóes de validade) e as de "conteúdo" (ou éticas 
rnateriais, corno ponto de partida). E aqui nos encontrarnos corno momento 
"insuperável (nichthintergehbar)" ou "onde rninha pá se dobra"30

, segundo a 
metáfora de Wittgenstein. 

O tema é por dernais conhecido. Kant propóe urna "coisa ern si" ou o 
31 . ' 1 noumenon mcognosc1ve : 
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Só podemos conhecer os fenómenos, mas nunca as coisas em si mesmas 
(der Dinge an sich selbst) ... Por trás dos fenómenos ternos que admitir 
algo que náo é fenómeno, a saber, as coisas em si, visto que nunca podem 
ser conhecidas (bekannt) em si"32

. 

[167] O jovem Peirce, desde sua primeira época33
, opoe-se decidida

mente a incognoscibilidade da "coisa em si" kantiana. Kant pensa que a 
coisa em si é incognoscível. Peirce, ao contrário, acha que é parcialmente 
cognoscível em cada ato cognitivo e plenamente in the long run. A saber, 
e isto passa inadvertido em freqüentes interpreta96es (mesmo a de Apel, 
porque ele admite a mesma hipótese), encontramos nele urna certa identi
dade entre "cognoscibilidade" e "realidade". Kant coincide também neste 
ponto: a "realidade" da coisa é identica a sua "cognoscibilidade"34

• Con
sideremos um texto de Peirce, de 1868: 

... A ignorancia e o erro só podem ser concebidos como correlativos ao 
conhecimento verdadeiro e a verdade, que posteriormente passam a 
pertencer a natureza dos conhecimentos. Diante de qualquer conheci
mento há urna realidade desconhecida, porém cognoscível; mas, diante 
de todo conhecimento possível, existe só o autocontraditório. Em poucas 
palavras, metafísicamente a cognoscibilidade (em seu sentido mais 
amplo) e o ser sáo difícilmente o mesmo, mas sáo termos sinónimos35

. 

Ternos entáo quatro momentos que in the long run devem identificar-se: 
realidade = ser = verdade = validade intersubjetiva. A realidade36 é parcial 
e validamente conhecida iniciahnente por urna comunidade; o que aumenta 
indefinidamente pela investiga9áo37

, que capta parcial mas crescentemente 
a verdade, no sustentado esfor90 a partir de urna futura identidade: 

A opiniáo ¡redestinada a ser conseguida mediante o acordo em última 
instancia3 de todos os pesquisadores, é o que entendemos por verdade, 
e o objeto representado por essa opiniáo é o real39

. 

É um falibilismo histórico que tende a urna identidade futura, já que a 
verdade é assim "aquilo para o qual urna cren9a tendería, se esta cren9a 
fosse a que se obteria se se tendesse indefinidamente para urna fixa9ao 
(fixity) absoluta"40 ("that to a belief in which belief would tend if it where to 
tend indefinitely toward absolute fixity"). Ou de outra maneira: 
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... O pensamento controlado por urna lógica experimental racional tende 
a fixar certas opinióes, com igual intenqáo, a natureza das quais será a 
mesma no final; náo obstante, a perversidade do pensamento de gera
qóes inteiras pode provocar que se posponha a última fixaqao (fixation)41

. 

Nas palavras de Apel, podemos resumir: 

Podemos e <levemos su por como idéia reguladora que urna comunida
de científica de interpretm;:áo e experimentaqáo, ilimitada, e que 
trabalhe em condiqóes ideais, devesse alcarn;:ar in the long run urna 
opiniáo em verdade intersubjetivamente válida, isto é, urna opiniáo 



que náo pudesse ser discutida por ninguém, a base dos critérios de 
d d d - d" - 42 ver a e os qums se 1spoe . 

Como se pode ver, a verdade se identifica com a validade (posic;áo 
criticada por Wellmer e tratada no § 2.5) e nisto consiste a teoria consensual 
da verdade. Consensualidade intersubjetiva que opera iguahnente como 
exigencia ética a maneira de um "socialismo lógico". A partir <leste horizonte 
regulador, pode-se entender a "máxima pragmática". De fato, os "objetos" do 
conhecimento se apresentam a urna comunidade de pesquisadores a partir 
de um 6:mbito prático e se conhecem por suas conseqüencias práticas: 

Consideremos que efeitos, que poderiam ter concebivelmente repercus
s6es práticas, concebemos que temo objeto de nossa concepc;a:o. Entao, 
nossa concepc;a:o desses efeitos é a totalidade de nossa concepc;ao do 
objeto 43

. (Consider what effects, which might conceivably have practical 
bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our 
conception of these effects is the whole of our conception of the object). 

[168] Permitam-nos um longo parentese para referir-nos a teoria da 
verdade de uro filósofo espanhol náo muito conhecido. Com efeito, Zubiri 
distingue tres tipos de verdad e 44

• a) Em primeiro lugar, trata-se da "verdade 
real", mera atualidade cerebral do real45 em milhóes de grupos neuronais, 
através da categorizac;áo perceptual e conceitual, articuladas a atividade 
lingüístico-lexical e autoconsciencia: 

Verdade é iealidade presente em intelecc;a:o, enquanto está realmente 
presente nela. Portante, a verdade primária e radical da intelecc;ao 
sensiente ... é exatamente a ratificac;a:o do de si, ratificac;ao da realidade 
própria. Ratificac;ao é a forma primeira .e radical da verdade da intelec
c;ao sensiente. É o que chamo de verdade rea146

. 

No cérebro se "atualiza" algo real simplesmente,· anterior a referida 
atualizac;áo, na "irlteligencia sensiente". O "real" náo é oindependente (ato 
segundo) do ato cognoscente (ato primeiro). Ao contrário, o ato cognoscente 
(da subjetividade cerebral) é o que se descobre como independente a 
posteriori do real. O real é o de si, a partir de si, um prius captado como o 
já dado antes e sem relac;áo, enquanto real, ao ato cognoscente. O real 
(realidade) e a cognoscibilidade (ser) náo sáo identicos. Urna dimensáo é 
a do real e outra a do ser conhecido. O real náo é o cognoscível, mas a 
coisa substantiva que existe a partir de si47

• A realidad e é o captado do real 
como o de si daquilo que é real; na atualizac;áo cerebral a realidade é, 
exatamente, o "aceito" como a "anterioridade" do de si do real. A verdade, 
pelo contrário (que náo é nem pode ser nem identificar-se nunca coma 
realidade48

), diz "referencia originária" a realidade do real: é ratificac;áo49
• 

b) A verdade do juízo, por outro lado, é a referencia da atualidade do 
real afirmada como "urna coisa entre outras". Esta referencialidade da 
realidade da coisa a outras coisas é o "apofantico" da intelecc;áo50

• 
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c) Chegamos assim a um terceiro tipo de verdade. Tomemos como 
exemplo um texto de William James, quando escreve o seguinte: 

No momento em que o pragmatismo se coloca esta pergunta, já tem a 
resposta: as verdadeiras idéias sáo aquelas que podemos assimilar, 
validar, corroborar e verificar; as idéias falsas sáo aquelas que náo 
podemos. Esta é a diferenc;a prática de ter idéias verdadeiras; portan
to esse é o significado da verdade, já que isso é o que se conhece como 
verdade. Esta tese é o que terei que defender. A verdade sucede a urna 
idéia. Torna-se verdadeira, faz-se verdadeira mediante fatos . Sua 
verdade é um efeito, um evento, um processo: isto é, o processo de 
verificar-se a si mesma, sua própria veri-ficac;áo. Sua validade é o 

d l.d - s1 processo e sua va 1 -ac;ao . 

[169] W James está pensando numa "idéia" e num "processo". Zubiri 
aborda o tema de outra maneira, já que se situa num terceiro nível, o da 
"razáo" como "marcha" intelectiva a partir da realidade das coisas no 
"campo" para o "mundo"52

. A "passagem" da afirmm;áo "apofántica" a 
racionalidade "mundana" se faz pela "experiencia". Zubiri coloca aqui a 
questáo do método (que é "provac;áo de realidade") de "com-provm;:áo"53

. 

Neste terceiro nível trata-se da "verdade racional". A busca do esboc;ado 
(a hipótese ou abduc;áo de Peirce) a fartir do "apofantico" para o "munda
no", como encontro e cumprimento 4, nos permite descobrir a "verdade 
como encentro: eis aqui a meta essencial da intelecc;áo racional''55

. Aqui 
tocamos a intuic;áo da questáo da verdade no pragmatismo. De fato, a 
verdade racional de Zubiri é o cumprimento de urna busca como autenti
cac;áo, veridictáncia e verificac;áo (do "apofático" afirmado como o esbo
c;ado, postulado, hipotético [abduc;áo] para o "mundo" como fundamento). 
Zubiri trata aqui o tema: "A essencia da verdade como encontro"56

• A 
verificac;áo é "tenteio": "A dialética da adequac;áo é tenteio progressivo da 
verificac;áo"57

• O que é que se verifica?: "O esboc;ado [pro-blema hipotético] 
é o verificado, algo que nos leva do mundo ao campal''58

• Veri-ficac;áo é 
fundar o campal no mundo (flecha x do esquema 3.2, em nota); o verificado 
é o campal a partir do mundo (flecha y do esquema)59

. De onde: 
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A verificac;áo é dialética náo só por seu momento de progressiva adequa
c;áo, mas também e mais radicalmente por seu intrínseco caráter: é urna 
marcha do verificável e do inverificável para novas esboc;os. É a dialétíca 
sugestáo-esboc;o. A intelecc;áo racional é um ir esboc;ando em e a partir 
de urna sugestáo, e um retrotrair-se do esboc;o a sugestáo de novos 
esboc;os. É dialética de razáo sensiente60

. 

A verificac;áo é "cumprimento"61
, isto é, "acontecimento histórico": 

Como é na realizac;áo de possibilidades que consiste formalmente a 
essencia do histórico, resulta que o caráter da verdade racional enquanto 
acontecimento é o que constitui formalmente a própria essencia do 
histórico desta verdade62

• 



Consideremos a partir <leste horizonte a "máxima pragmática" a qual 
nos havíamos referido antes <leste longo rodeio através da posic;áo de 
Zubiri. Com efeito, o "objeto de nossa concepc;áo" -dizia Peirce no texto citado 
- é "concebido" (em seu conteúdo) a partir dos "efeitos" práticos que produz 
no processo temporal: "efeitos" de experimentos de laboratório ou de ac;oes 
práticas - de urna comunidade lingüística com validade intersubjetiva. De 
maneira que a totalidade das conseqüencias do objeto é o que constitui seu 
"significado" intersubjetivo com validad e processual in the long run. 

[170] No próximo parágrafo voltaremos a aprofundar o tema iniciado, 
isto é, a distinc;áo entre enunciados descritivos ou normativos de verdade 
prática, e agora como processo de realizac;áo no tempo histórico - como 
conteúdo material de verdade e com validade intersubjetivo-lingüística. Em 
todo caso, as intuiqóes fundamentais do pragmatismo sáo plenamente 
subsumíveis por urna ética da libertac;áo, com urna diferenc;a: se o prag
matismo pensa de preferencia -a partir da experiencia da comunidade 
científica, das ciencias da natureza (do darwinismo, por exemplo) e do 
common sense norte-americano, a ética da libertac;áo o faz primeiramente 
a partir da experiencia da comunidade prático-política63

, das ciencias 
sociais críticas (da crítica de Economía Política mundial, por exemplo) e 
dos oprimidos ou excluídos da periferia e tarnbém do centro. Se William 
James ressalta a ac;áo cognitiva como "veri~ficac;éio" -da "verdade" como 
fruto de um processo teórico64 

-, a ética da liberta<;áo, ao contrário, 
centra-se na práxis transformativa como "libert-ac;éio" - onde a "verdade 
prática" como momento do processo ético tem ainda maior referencia a 
práxis do que para o próprio pragmatismo. E, além disso, queremos 
lembrar que é evidente que o pragmatismo nao pode descobrir ainda o 
fen6meno do eurocentrismo65

, porque auto-interpretava os Estados Unidos 
como a plena realizac;áo ocidental da Europa - no longo caminho do Leste 
para o Oeste da cultura universal, tal como a havia concebido Hegel. 
Portante, náo partiu da periferia, do dominado, do excluído, do pobre, da 
mulher, das rac;as discriminadas. O intento de Comel West, ao propor um 
"pragmatismo profético (prophetic Pragmatism)"66

, é superar esta estreite
za de interpretac;áo reducionista - que pensa tudo a partir da N ew England, 
a partir dos meios academices ou a partir do "sentido comum" de um 
branco masculino e burgues protestante, que é um grupo hegem6nico e 
minoritário, no poder67 

- fazendo convergir para esse novo desenvolvi
mento do pragmatismo náo só a crítica pós-modema mas também o 
marxismo. Dados estes novos horizontes categoriais, penso que será 
sumamente fecundo no futuro próximo um sério diálogo entre pragma
tismo e filosofia da libertac;áo. De nossa parte, assumiremos as teses 
fundamentais do pragmatismo quando o discurso e a arquitetonica da 
ética da libertac;áo assim o exigirem68

. 
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§ 3.2. O realismo pragmático de Hilary Putnam 

[171) A tradii;ao analítica ou positivista nao criticou só o pensamento 
metafísico ingenuo, mas também negou a possibilidade de rigor científico 
a toda ética normativa (por consistir em "juízos de valor" ou "enunciados 
normativos" considerados incompatíveis com este rigor). Escreve Ayer: 

Os juízos de valor ... na medida em que náo sáo científicos, náo sáo, 
literalmente falando, significativos, mas sáo sim¡les expressóes de 
emoc;áo que náo podem ser verdadeiras nem falsas6 

• 

Ao tentar demonstrar que "os conceitos éticos normativos sao irredu
tíveis a conceitos empíricos"70

, pretende-se que a filosofia ética é impos
sível, pelo menos como a entende a ética da libertai;ao. É por isso que 
nos cabe agora indicar a maneira de tratar esta árdua questao e 
relacionar tres termos: realidade, verdade e validade71

, no pensamento 
crítico do pragmatismo de Putnam - como figura em tomo da qual 
desejamos desenvolver a crítica a "falácia redutivista" (como a denomi
na Apel) da posii;ao tarskiana. 

Putnam mostra muito bem como urna "linguagem formalizada I.:' -
no caso de Tarski -, a partir de urna "metalinguagem MI.:', deve estabe
lecer um critério de verdade" (critério W ou conveni;áo T) que, por último, 
acaba senda apenas um "critério de inteligibilidade". O "verdadeiro" de 
Tarski "náo é o verdadeiro clássico"72

. Putnam nega, entre outros aspec
tos, a pretensao tarskiana de falar de "verdade em geral" no caso 
determinado da "verdade de urna determinada linguagem I.:'73

, senda 
que se trata de urna abstrai;ao da linguagem ordinária de um ambito 
artificial formalizado que evita as "antinomias semanticas" (pragmáti
cas, é claro) 74

• A "correspondencia" se estabelece entre dois termos 
dentro do horizonte da linguagem definida, e no qual nenhum deles 
pretende ser a realidade: 

"A neve é branca" é verdadeira se e só se a neve for branca. 

Esta expressáo tautológica lógico-semantica dirige-se exclusivamente 
ao desenvolvimento de urna teoria do "significado-sentido" (com pretensáo 
de inteligibilidade) que tenta responder a pergunta: "What is it to under
stand a sentence?"75

: 
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De acorde com Tarski, Camap, Quine, Ayer e teóricos semelhantes, saber 
estes fatos [tais como "a neve é branca"] constituí a chave para entender 
as palavras é verdadeiro. Em suma, para entender P é verdadeiro, onde 
P é urna orac;áo entre aspas, só é preciso eliminar as aspas de P76 (e 

, d d . )77 apagar e ver a eiro . 



( 172] Em que se converte a relm;ao entre um termo do enunciado e o 
outro termo (o "objeto" ou "coisa")? Putnam explica a posic;áo de Tarski com 
um novo exemplo: 

Existe uma descriqao D tal que "Dé um eléctron" é demonstrável em Bl 78
, 

e isto pode ser verdadeiro (para um B 1 adequado) embora náo existissem 
[sic] eléctrons"79

• 

Neste caso o conceito de "verdade" é puramente lingüístico ouintrateó
rico: "verdade" é inteligibilidade, e agora demonstrabilidade a partir de 
urna teoria El. 

Esquema 3.3: NÍVEIS DA LINGUAGEM E A "REFERENCIA'.' AO REAL 

Verdade 
(Prete n sao de verdade) 

Significado CBede utung) 
(Pretensao de inteligibil!dade) 

Val!d ade 
Intersubjet!vJdade ~ ------+1----

Sentido (Sinn) 

(Pre tensao de validade) 

11 
"Objetos·· (fatos) (A) (B) 

t 
Teoria Bl, Linguagem L , "M undo", s er 

1 
11 11 

"R eferéncia""° 

t 
Coisa real, Realidade, "Cosmos" 

Putnam quer recuperar, pelo contrário, de alguma maneira "a crenc;a 
de jue existe um mundo" sobre o qual há urna "asseverabilidade justifica
da" 1

. O horizonte tarskiano (A do esquema 3.3)82 nao é suficiente para urna 
"concepc;áo realista da verdade"83 

- que deve situar-se no horizonte B. 
Penso que a posic;áo analítica ou positivista deu preeminencia a "verdade" 
ou ao horizonte de urna "linguagem I.:' (A), sobre a linguagem ordinária do 
mundo do sentido comum (B). O próprio Camap o mostra: 

O sentido (Sinn) de uma proposic;áo está em seu poder de expressar 
um fato ... . Se uma (pseudo)proposic;áo náo expressa um fato (pensá
vel), entáo náo tem sentido e é só aparentemente uma proposiqáo, Se 
uma proposiqáo expressa um fato , entáo sem dúvida tem sentido; mais 
específicamente, é verdadeira se se apresenta um fato, e é falsa se 
náo o apresenta84

. 
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Trata-se do horizonte do significado-sentido (inteligibilidade) de urna 
proposi<;ao no 6:mbito da linguagem abstrata determinada (A do esquema 
3.3). De certa maneira, teríamos aqui urna nrn;:ao "analítica de verdade"85

• 

Porém, como mostrou Cristina Lafont, há urna longa tradi<;ao em que se 
deu preeminencia "ao significado sobre a referencia"86 que, partindo de 
Hamann, passando por Humboldt, arremata em Heidegger87

• 

[l 73] Mas, e será esta urna das virtudes da análise de Putnam, onde 
quer que nos situemos, seja numa língua pré-definida (formal) ou no mundo 
cotidiano da língua comum, as coisas sao sempre complexas. De fato: 

Há fatos externos, e podemos dizer quais sao. O que nao podemos dizer 
- porque nao tem sentido - é que os fatos sejam independentes de todas 
as escolhas conceituais (conceptual choices)88

. 

E isto porque "se escolho a linguagem de Camap, devo dizer que há 
tres objetos" - no exemplo dado por Putnam- mas "devo dizer que há sete 
objetos ... no sentido do lógico polones"89

• Para Putnam pode haver diversas 
defini<;óes dos objetos do mundo segundo os "esquemas conceituais", tipos 
de linguagem, a partir de onde sao expressos. E repete: 

O que há de errado com a noc;ao de objetos que existem independente
mente dos esquemas conceituais (conceptual schemes) é o fato de nao 
haver padróes nem sequer para o uso das noc;óes lógicas a margem das 
escolhas conceituais ... Falar de fatos sem especificar a linguagem que 
vai ser utilizada é nao falar de nada90

. 

O que o induz a concluir: 

Dada urna linguagem, podemos descrever, num sentido trivial, os fatos 
que fazem verdadeiras e falsas as sentenc;as dessa linguagem ... ; mas o 
sonho de encontrar urna relac;ao universal bem definida .eD-tre urna 
(suposta) totalidade de todos os fatos e urna sentenc;a verdadeira arbi
trária numa linguagem arbitrária é só um sonho de urna noc;áo absoluta 
de um fato (ou de um objeto) e de urna relac;ao absoluta entre sentenc;as 
e os fatos (ou os objetos) em si91

. 

Agora poderíamos fazer-lhe a pergunta que ele se faz a si mesmo sobre 
sua própria posi<;áo: "como pode alguém estar seguro de que isto náo seja 
puro idealismo lingüístico?"92 Putnam pensa que entre as linguagens dis
poníveis, ou "esquemas conceituais", encontra-se também o esquema da 
linguagem ordinária ou do "sentido comum" - cuja reconsidera¡ao deu 
origem a todas as reflexóes do chamado "segundo Wittgenstein"9 

- que é 
freqüentemente desacreditado como nó:o contendo "critérios de verdade" 
suficiente (em comparrn;ao como dos "objetos" da ciencia). Negando que 
haja "propriedades intrínsecas" nas coisas, Putnam se inclina a pensar, 
contra a opiniao originada no século XVII, que certamente há urna "proje
<;áo" do sentido comum naquilo que podemos denominar "objetos" da vida 
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cotidiana (cadeiras, mesas ou cubos de gelo)94
• O intento putnamiano se 

orienta a "desenvolver o programa de conservar o realismo do sentido 
comum, evitando ao mesmo tempo os absurdos e antinomias do realismo 
metafísico em todas as suas variantes"95

• Que se nos permita, a partir de 
sua distirn;;áo entre "disposic_;;áo estrita" e "disposic;;áo ceteris paribus", 
desenvolver suas propostas a partir do interesse da ética da libertac;;áo. 

[174) Opino que há tres a:mbitos ou "dimensóes" de coisas96 reais: a) O 
horizonte macro, de todo o universo físico (galáxias, sistemas astronómicos, 
etc.), cujo acesso "científico" é recente (grac;;as as "teorias" e aos instrumen
tos de observac;;áo, tais como os telescópios)97

• b) O horizonte do sentido 
comum onde aparecem as "coisas" ou os "objetos" do mundo cotidiano, 
detectados "normalmente" pelos para:metros biológicos de nosso sistema 
"receptor" neurológico98

. Estas "coisas" ou "objetos" sáo denominados 
pelos acordes da linguagem intersubjetiva cultural-histórica. c) O horizonte 
micro, atomice, molecular, só observável a partir de "teorias" e por instru
mentos científicos (como o microscópio), que supera o horizonte de "obser
vabilidade" normal dos sistemas naturais neurológicos humanos. Sáo 
"objetos" (neutrons, prótons, eléctrons, etc.) constituídos recentemente. 
Todos eles (a, b, e c) podem ser reais, mas os para:metros ou "esquemas 
conceituais" que os "constituem" sao diversos. O "sentido comum" move-se 
no horizonte b ( embora ampliado pela informac;;ao científica da cultura do 
homem de rua contempora:neo). 

[175) Putnam, como numa corrida de obstáculos, irá vencendo um após 
o outro muitos obstáculos, mas, penso, nao consegue superar o último. De 
fato, Putnam comenta acertadamente: 

Pode-se resolver quase qualquer problema filosófico, ou [a] dizendo que 
os objetos em questao nao existem realmente; ou [b] dizendo que as 
afirmac;oes em questao nao tem realmente um valor de verdade. Se se 
está suficientemente desesperado ou se é suficientemente atrevido, pode
se dizer que [e] a própria verdade é urna projec;ao ... 99 

Com isto Putnam mostrou (e tenta superar) os obstáculos do idealismo 
(a), do ceticismo (b) ou do subjetivismo radical (c). Mas náo é tudo. No 
campo prático há mais obstáculos ainda: 

Por outro lado, rejeitar o ponto de vista do espectador [desinteressado, 
e ... ] adatar o ponto de vista do agente [como o faz o pragmatismo ou a 
ética da libertac;ao] para suas próprias crenc;as morais, e reconhecer que 
todas as crenc;as que acho indispensáveis para a vida (sic) devem ser 
tratadas por mim como asserc;oes que sao verdadeiras ou falsas ... , náo 
é o mesmo que (d) recair no realismo metafísico sobre as próprias crenc;as 
morais; assim como urna atitude [positiva] para comas próprias crenc;as 
sobre os objetos materiais do sentido comum nao é cair (e) num realismo 
metafísico sobre os referidos objetos do sentido comum100

• 
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Com mestria indica sua posic;áo (que compartilhamos a partir da Filosofía 
da Libertac;áo), recuperando tarnbém os pontos de vista do sentido comum 
em moral e em referencia as crenc;as, mas rejeitando a atitude metafísica 
ingenua em moral ou a respeito dos "objetos" reais. E acrescenta ainda: 

Isto tampouco nos obriga a abandonar nosso pluralismo ou nosso fali
bilismo: mas nem por isso devemos [f] crer também numo única melhor 
versáo moral, ou [g] numo única melhor versáo causal... O 9ue ternos sáo 
melhores ou piores versóes, e nisto consiste a objetividade 01

. 

Por fim confrontamo-nos como último obstáculo, e por isso prestaremos 
agora urna atenc;áo especial a reflexáo de Putnam: 

Somos obrigados a reconhecer, com William James, que náo tem 
sentido a pergunta sobre de ~ue parte de nossa teia-de-aranha se 
n~flete o mundo em si mesmo'º e que parte constituí nossa contribuí-

- ·t 1103 c;ao conce1 ua 

Ao tropec;ar como último obstáculo, Putnam se pergunta: "Náo estamos 
voltando a um irracionalismo completo?"104

• E faz esta objec;áo a partir da 
posic;áo de sua companheira: 

Ruth Anna Putnam, seguindo a linha de John Dewey (ou de Marx), apela 
neste ponto a noc;áo de necessidade. É porque há necessidades humanas 
reais e náo simplesmente desejos, que faz sentido distinguir entre valores 
melhores e piores ... Aqui, Dewey, como Goodman, nos dizque as neces
sidades humanas tampouco pré-existem, que a humanidade está cons
tantemente redesenhando-se a si mesma, e que nós criamos as 
necessidades. De novo muitos teráo a sensac;áo de vertigem, ou, pior, a 
sensm;áo de cair num poc;o sem fundo. Nossas noc;óes - a noc;áo de um 
valor, de urna imagem moral, a noc;áo de um critério, de urna nec,essidade 
- estáo táo entrelac;adas que nenhuma delas pode fsroporcionar um 
fundamento a ética. Isto, penso, é exatamente correto1 5

. 

Aqui Putnam "tropec;ou" contra o último obstáculo, onde "minha pá se 
dobra" e, na minha opiniáo, equivocou-se. Tem razáo que náo há nenhum 
valor, nem imagem moral que seja "fundamento". Mas as necessidades da 
vida do sujeito humano, como tais, que podem ser recriadas em suas 
modalidades, náo podem ser criadas em seu conteúdo último ligado a vida 
como tal. Pode-se comer de muitas maneiras e a arte culinária (ou o 
mercado capitalista dos alimentos) pode lanc;ar novas comidas, modas ou 
gostos. Mas o "comer" é necessário ... e quem náo come (em seu sentido 
último, ainda que seja pelo soro intravenoso) ... morre. A morte é o limite de 
todas as necessidades náo cumpridas e ela "pré-existe" em seu conteúdo 
fundamental. Essa pré-existencia da vida humana tratando-se do próprio 
sujeito ético (autoconsciente e por isso responsável auto-referencialmente 
por sua própria vida) é o critério último de verdade de todo valor, imagem 
moral e modalidades que as necessidades possam adquirir, mas além 
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disso esquemas conceituais, marcos teóricos, estruturas culturais, etc., que 
permitam a vida! Referindo-se a um exemplo no contexto da tradu~áo 
diante de urna língua estrangeira, Putnam coloca o seguinte caso: 

O que estamos fa zendo entóo na realidade? Creio que na tradw;óo 
efetiva comeqamos com suposiqóes sobre o que o falante quer ou preten
de, pelo menos em muitas situaqóes. Depois de haver passado horas sem 

106 107 . provar bocado , supomos que quer comer ; depo1s de permanecer 
desperto durante horas, talvez queira dormir (especialmente se esfrega 
os olhos), etc. Também supomos que em sua confiabilidade, no sentido 
abstrato de verdade provável, se vincula com sua eficiencia pessoal. Se 
o falante aceita urna oraqáo S cada vez que está olhando a água, e 
também, sempre que lhe falta, vai em sua busca, S pode significar aí há 
' ' h ' 1 b b "108 agua ou m a a go para e er . 

[ 176] É exatamente o mesmo caso em que "minha pá se dobra" e 
tocamos aquí o arnbito último de verdade-realidade (e ainda validade, urna 
vez que intersubjetivamente vamos "entrando em acordo" sobre o fato de 
que o Karl, do exemplo de Putnam, "precisa beber"). Contra o que preten
demos mostrar no§ 1.5, Putnam repete: 

Ternos que acabar vendo que náo há possibilidade de urna fundamen
taqáo para a ética, da mesma forma que acabamos vendo que náo há 
possibilidade de urna fundamentaqáo do conhecimento científico ou de 
qualquer outro tipo de conhecimento109

. 

Paradoxalmente Putnam inverteu o problema: para os analíticos ou 
positivistas lógicos, o enunciado normativo-ético era um juízo de valor, e, 
portante, carecía de validade científica. Para Putnam, tanto o enunciado 
ético como o científico carecem ambos agora de um fundamento decisivo. 
E ambos se encontram na mesma situa~áo de ter que "reconhecer que todas 
as cren~as que acho indispensáveis para a vida [sic] devem ser tratadas 
por mim como asser~óes que sao verdadeiras ou falsas"' 10

• Mas, se é assim, 
é porque o que é "indispensávelpara a vida" do sujeito humano é o último 
critério insuperável de verdade diante do qual "minha pá se dobra". É esta 
a intui~áo essencial do pragmatismo. Com ela coincide a ética da liberta
~áo, mas levada as suas últimas conseqüencias, e náo só por motivos 
teóricos ou academices, mas porque a maioria da humanidade corre o risco 
de morrer ... de fome, exclusa o, etc. E se os meus argumentos sáo fracos, é 
preciso descobrir outros melhores, por um falibilismo que aceito e do qual 
necessito, como o próprio Putnam o expressa: 

Parece-me que o coraqóo do Rragmatismo - do pragmatismo de James 
e Dewey, se náo do de Peirce 1 

- estova na irlsistencia na supremacia do 
ponto de vista do agente. Se eremos que <levemos adotar um ponto de 
vista, usar um certo sistema conceitual, quando estamos comprometidos 
na atividade prática, no mais amplo sentido de atividade prática, entóo 
náo <levemos adiantar simultaneamente a afirmaqáo de que essa náo é 
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realmente a forma como sáo as coisas em si mesmas [referindo-se aos 
"objetos" macro, do sentido comum ou micro, tratados acima .. .]. Nossas 
vidas [sic] mostram que acreditamos que há crenc;as mais ou menos 
garantidas sobre as contingencias políticas, etc." 112

• 

Como "vida" tem aqui um sentido "fraco" (eu <liria náo pragmático), 
esquece-se que ela é justamente o real por excelencia (o modo de nossa 
realidade a qual se "refere" a verdade) em relm;áo ao qual a verdade em 
sentido pragmático tem sua referencia última. A "vida humana" que 
assumimos com autoconsciencia e auto-responsabilidade é o ponto de 
partida, como modo de realidade a partir do qual se constituem os" objetos" 
macro, micro e do sentido comum, e aquilo, como ponto de partida, ao qual 
se "refere" a verdade e a validade (lingüística e intersubjetiva) para 
reproduzi-la e desenvolve-la. Essa "vida humana" é referencia prática, no 
sentido de que funda ou constituí os fins e os valores da existencia 
intersubjetiva, lingüística, cultúral e materiais da ética. A vida do sujeito 
humano, a partir de seus parametros receptivos (dos neurobiológicos até 
os culturais), constituí os "objetos" em sua verdade, como mediagóes 
práticas e teóricas de sobrevivencia, de reproduc;ao e desenvolvimento da 
vida do próprio sujeito humano. A ciencia e o sentido comum (e aqui em 
especial a ciencia económica coro sentido material, nao puramente formal 
como no caso do neoliberalismo, já que <leve mover-se no "prius" do 
parametro da necessidade-produgáo-consumo do trabalhador) tem a ver 
com esta reprodugáo e desenvolvimento das necessidades humanas 113 da 
vida do su jeito ético que pré-existem a toda criagáo e recriagáo de modos, 
ou "modas" a la Dewey, de acedera elas, de manejá-las, de cumpri-las ... 

[ 177] Daí que o exemplo tarskiano poderia agora explicitar-se assim: A 
neve é branca é "verdadeira", se- e só se- a neve é "realmente" branca. 

Em primeiro lugar, e considerando apenas o su jeito do enunciado, que 
o "objeto" neve seja urna "coisa" real significa que, na ordem dos "objetos" 
do sentido comum, da linguagem ordinária (de maneira intersubjetiva e 
lingüística portante), de um "mundo" de constituigáo de significado-sentido 
(de inteligibilidade), e com possível certeza de evidencia fenomenológica 
(digo: "A neve é branca", e viro a cabec;a e a "vejo"), se "atualiza" cerebral
mente isso (deística ou referencialmente) real como dando-se de si; isso é 
captado como um prius em sua própria atualizac;a:o: a "neve" real. Sua 
verdade é sua "atualidade" cerebral ratificada. 

Em segundo lugar, deveriamós mostrar o momento apofantico de "é 
branca" - quer dizer, no juízo propriamente dito114

• Porém, de fato e 
praticamente, quando se enuncia como ato de fala: "Eu te digo que a neve 
é branca", enquanto agente e na vida real, como ato comunicativo (com 
seu momento ilocucionário e seu conteúdo proposicional), se integra de 
alguma maneira a um plexo prático a partir desse "campo" do real (por 
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exemplo: dado que "a neve é branca" refratou os raios do sol e cegou 
nossos olhos na alta montanha, ao praticar "andinismo" em Mendoza, 
Argentina, tem "sentido", enquanto se refere de alguma maneira a pericu
losidade na reprodm;:ao da vida dos agentes humanos, que realizavam um 
ato esportivo de montanhismo e se·haviam cegado pela luminosidade do 
sol). O "objeto" aparece e é "julgado" como momento da totalidade da 
práxis da "vida humana", e enquanto integrado ao plexo prático aparece 
como este "objeto" e nao outro. É neste sentido que os enunciados norma
tivos podem ser de "verdade prática" ("Eu devo cobrir meus olhos com urna 
lente escura ao fazer andinismo"), e a própria vida humana (como o real 
ao qual se refere o enunciado) é o "critério de verdade" da "atualizm;:ao", 
dos juízos e dos processos de veri-ficac;:ao de todos os "fins", "valores", 
"objetos", "fatos", ou "atos" do mundo (sejam eles científicos ou cotidianos 
do sentido comum). Tudo isto deve ser aprofundado no futuro 115

• 

Para concluir este parágrafo, certamente central desta Ética, queremos 
fazer urna última reflexao. Em resumo, o que a tradic;:ao da filosofia do 
linguistic turn nos ensina, e é útil e necessário (e por isso <levemos subsu
mi-lo), mas nao suficiente (e por isso <levemos contextualizá-lo), é que o 
acesso ao real é sempre mediado lingüisticamente. Nao obstante, já desde 
Hamann e Humboldt advertiu-se que, se o "mundo" se abre a partir de urna 
língua particular, o relativismo pode ser o caminho inevitável. A posic;:ao de 
Richard Rorty116 em nossa época é a expressao mais dramática. Cada 
"mundo lingüístico" (o de Frege ou o da "linguagem L' de Tarski) supoe um 
critério de significatividade ou sentido (com pretensao de inteligibilidade) 
que deve manifestar-se também por sua coerencia interna - e nisto David
son tem razao117

. 

[178] Chegamos assim ao acordo de que há pelo menos tres níveis: a) 
o da coerencia significativa ou de sentido do ''mundo" lingüístico (formal 
desde Frege a Davidson, ou ontológico desde Humboldt a Heidegger); b) 
o da intersubjetividade válida dos acordos de urna comunidade de comu
nicac;:ao (desde Peirce a Apel ou Habermas); c) o do intento de "abrir-se", 
pela problemática da "referenciabilidade" para o real, os "objetos" ou as 
"coisas" reais (de Kripke a Putnam e da própria ética da libertac;:ao): · 

Sempre que a aprendizagem, a possibilidade de revisáo, é inerente a 
urna determinada práxis - isto é, em contextos indutivos e náo dedutivos 
(como o da matemática ou o da jurisprudencia, por exemplo) - as 
expressóes designativas se usam referencialmente . Pois, a base do uso 
referencial das expressóes designativas se encontra a suposic;áo de algo 
que há de ser descoberto 

118 e náo legislado, isto é, algo em relac;áo com 
o qual nosso saber tem que poder autocorrigir-se 11 9

• 

Diante (a) do relativismo da incomensurabilidade ou incomunicac;:ao 
de cada mundo lingüístico, de um conceito de verdade como o único 
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"compreensível (understandable)" ou inteligível120 -que emética leva a um 
relativismo mais ou menos cético e antiuniversalista - que, como mostra
mos, pode ter duas variantes: urna formalista (a dos analíticos) e outra 
ontológico-culturalista (a de Humboldt a Heidegger), (b) Apel tenta salvar 
o universalismo por meio de urna reflexáo pragmática a partir de urna teoria 
consensual da verdade - que em ética leva a um formalismo sem conteúdo 
material algum, e por isso a sua inaplicabilidade. Por sua vez, (c) a corrente 
"referencialista" tenta salvar a validade ética do sentido comurn pragmá
tico mas náo chega ainda a descrever "aquilo" ao qual se "refere" de 
maneira convincente - cai ao saltar o último obstáculo. Penso que a ética 
da libertm;áo, no momento da análise das estruturas fundamentais, pode 
afirmar urna pretensáo e um critério de verdade universais (a partir da 
reprodm;áo e desenvolvimento da vida do sujeito humano em geral) -
cumprindo assirn o intento "referencialista" - que incluem os momentos 
culturais (aqui também compretensáo de retidáo, porque é verdade práti
ca) de todos os "mundos lingüísticos" possíveis (mesmo os formais, mas 
com consciencia de que sao "reduc;:oes abstratas"121 que devem ser ressi
tuadas no contexto do real para alcanc;:ar verdade prática). A ética da 
libertac;:áo pode ao mesmo tempo subsumir todo o positivo da Ética do 
Discurso quanto a pretensáo e ao critério de validade (a verdade como 
consenso) intersubjetivo (que devendo ter "referencia" a um conteúdo 
material é agora aplicável e náo perde sua universalidade mesmo no 
diálogo intercultural) . E pode também afirmar apretensáo (ou condic;:áo da 
comunicac;:áo) de inteligibilidade e ocritério de significatividade (a verdade 
como compreensibilidade) do sentido com coerencia, também a partir do 
sentido comum e como articulável no plexo da ac;:áo (tal como o descobre 
o pragmatismo desde sua origem, e com o qual a ética da libertac;:áo 
pretende ser seu pleno desenvolvimento, como se verá mais adiante). 

§ 3.3. "Sistema" funcional ou formal em Niklas Luhmann 

[179] Interessa-nos particularmente a formulac;:áo luhmanniana de 
"sistema social"122

, porque assirn teremos claramente definido o cohceito 
de "totalidade" como "sistema" como qual teremos que contar na Segunda 
Parte ( a parte crítica) desta Ética. N áo exporemos toda a riqueza da vísáo 
luhmanniana, mas aquilo que importa para nosso argumento. De fato, 
poucos como Luhmann tiveram a decisáo teórica e a coerencia de chegar 
sem maior contradic;:áo a urna descric;:áo do "sistema social" autopoiético, 
auto-referente, sem sujeito nem possibilidade de tal. Trata-se de urna 
sociología ontológica que nos lembra a "linguagem I.:' de um Tarski, agora 
como "sistema S ". Em ambos os casos, a pretensáo de inteligibilidade 
(lingüística no primeiro e funcional ou perf ormativa sócio-sistemica no 
segundo) diz relac;:áo ao significado da ac;:áo com umcerto "sentido (Sinn)" 
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que, tanto em Husserl como em Frege (e até Heidegger), é o que dá lugar, 
"situa", a "parte" funcional no "todo" (o "objeto", "fato", "ente" ou "fun9ao" no' mun
do" de um Heidegger, ou no "sistema" de Luhmann). Habermas se pergunta: 

É possível que a intersubjetividade lingüísticamente gerada e o sistema 
auto-referencialmente cerrado constituam temas para urna controvérsia 
que destitua a desvalorizada problemática mente-co:rpo? 123 

Habermas tenta a crítica a partir da validade lingüístico-discursiva 
intersubjetiva (que achamos de muito interesse no sentido de que é 
impossível que o sistema, sem sujeitos, chegue a auto-regular-se sem 
nenhuma interven9ao da razao discursiva). Mas, e é isso que nos interessa, 
Habermas nao pode criticar radicalmente Luhmann, porque nao conta com 
o nível material ou de conteúdo, em fun9ao de urna pretensao de "verdade 
prática" nao consensualista, porque Habermas é também formalista a 
sua maneira. 

Compreender a teoria luhmanniana é assumir toda a história da 
sociología - numa de suas variantes. Luhmann dá continuidade a seu 
mestre Talcott Parsons124

• Anthony Giddens comenta sobre Parsons: 

As idéias de Durkheim sao, de fato, para bem ou para mal, muito mais 
complexas que as encarnadas em The Social System (de Parsons). 
Durkheim sustentava que há ... modos primários nos quais os interesses 
dos atores podem levá-los a divergencias a respeito dos imperativos 
morais da conscience collective ... 125 

Parsons, por sua visao da "ordem social", tende a funcionalizar toda 
ano mi a e conflito 126

• Esta posi9ao é levada ao paroxismo por Luhmann que, 
partindo da cibernética mecanica (sistema que se auto-regula), sabe que 
os organismos "vivos" manejam o sistema por autopoiese auto-organizada 
de maneira mais complexa que os sistemas mecanices, conseguindo 
diminuir com exito a complexidade do "entorno". A especificidade do 
"sistema social" consiste em que se auto-regula auto-referencialmente, 
gra9as a produ9ao de urna "estratégia específica do sentido (Sinn)"127

• 

[ 180] Permitam-nos come9ar coma exposi9ao de um exemplo. Como se 
encontram, para Luhmann, cada um dos "sistemas diferenciados" dentro 
do "sistema social" em seu conjunto? De maneira independente um dos 
outros. Cada subsistema - como a redu9ao abstrata formalista o exige -
se auto-regula autopoieticamente. O mesmo também acontece com o 
"sistema econ6rnico" - embora pudéssemos tomar como exemplo os sub
sistemas jurídico, político, religioso, educativo, etc. De fato, o "sistema 
eco no mico" tem para o nosso sociólogo um código binário sobre o qual se 
organiza: "pagar/nao pagar" ("ter dinheiro/nao ter dinheiro") 128

, que é o 
que permite constituir o "sentido" dos momentos do sistema. O programa 
do sistema se encentra explicitado nos "pre9os" que sao os que auto-regu-
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1am os momentos de pagamento e as expectativas económicas em geral. 
O sistema auto-referente, combase no referido código e programa, comu
nica-se internamente por meio do "dinheiro" - de onde Habermas extrai o 
conceito para sua "teoria crítica". O "dinheiro"129 é a mediaqáo universal de 
comunicaqáo no espaqo cerrado do sistema económico. Como há escassez 
de mercadorias e dinheiro, surgem dois mecanismos: o mercado e a 
competiqáo130. O "mercado" (há mercados de diversos níveis) se auto-regula 
auto-referentemente (sempre levando em conta a metáfora cibernética) 
graqas aos preqos. A "competiqáo" no mercado náo é um momento discur
sivo ou autoconsciente, mas, como evita toda interaqáo direta (de possíveis 
su jeitos), é ummecanismo autopoiético 131. O sistema económico (como todo 
sistema) náo depende de outros subsistemas (como o político, o religioso, 
etc.); sáo mutuamente autonomos. Trata-se exatamente de urna concepc;áo 
formalista da economia exclusivamente capitalista, auto-referente13 , on
de as necessidades da vida do sujeito humano133 permanecem restritas a 
mero "entorno" (ísto é , "fora" de urna consideraqáo sistemica). Vejamos 
agora a questáo em seu conjunto. 

A "mudanqa de paradigma" proposta por Luhmann a respeito das 
teorias de sistemas anteriores se apóia nas seguintes transformaqóes: a) 
náo se falará mais de "partes e todo", mas de "sistema e entorno"134; b) 
dentro dos sistemas abertos (náo dos fechados) náo há "partes", mas há 
urna interna "diferenciaqáo do sistema"135 - por formaqáo de subsistemas 
economico, político, jurídico, etc., como já vimos-; c) o por último relevante 
do novo paradigma consiste em que o sistema é autopoiético, auto-referen
te, auto-organizativo 136, de onde a questáo crítica central se formula: "como 
a clausura auto-referencial pode produzir abertura"137 e "estabilidade 
dinamica" com O entorno? 138 

[ 181] Desde o comeqo da reflexáo sistemica de Luhrnann, podemos 
observar o uso de certos pressupostos conceituais. Escreve-se: 

As seguintes reflexóes partem do fato de que há (es gibt) sistemas. [. .. 
Trata-se do] caminho da análise dos sistemas reais (realer) no mundo 
real (wirklichen Welt) .. . Há que elaborar urna teoría de sistemas direta
mente referida ó realidade (wirklichkeitsbezogene) . Se isto acontece, 
cumpre-se a pretensáo de validade universal para tudo que é designado 
como sistema 139. 

Basta prestar atenqáo para perceber que Luhmann fala freqüente
mente de "realidade (Wirklichkeit)"; esta "realidade" tem relaqáo cons
titutiva coma auto-referencia sistemica: trata-se de um "mundo" real 140. 
O "sistema/entorno" ou a totalidade de todos os sistemas/entornos (já 
que cada sistema pode também funcionar como entorno dos outros) seria 
a realidade141. O "sistema" coloca seus "limites" diante do "entorno (Um
weJt)"142. Quer dizer: "Os limites náo podem ser pensados sem wn detrás e 
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pressupóem, portanto, a realidade de um mais além e a possibilidade de 
lt ' 1 ,;¡43 u rapassa- a . 

A questáo tem suas dificuldades. Luhmann escreve que "a realidade 
pode ser tratada como sentido"144

; e como o "sentido" é um momento do 
"mundo", ter-se-ia novamente identificado "mundo" com "realidade" 145

• Ao 
identificar as "dimensóes do mundo, a objetividade [Sachlichkeit] (reali
tas)146, a temporalidade e a sociabilidade, integradas no cosmos ou como 
estrutura da consciencia do sujeito"147

, Luhmann teria caído num formalis
mo no qual se confunde o sistema (formal) como real (o material). 

Por sua vez, "o ser humano aparecerá, para ele mesmo ou para um 
observador, como unidade, mas nao constituí um sistema"148

, e ainda mais 
claramente: 

A a firmac;;áo de que as pessoas pertencem ao entorno dos sistemas 
sociais náo contém afirmac;;áo valorativa.. . Só perfila a valorac;;áo 
e xcessiva dada ao conceito de sujeito, isto é, a tese da subjetividade 
da consciencia. Os sistemas sociais náo tem na base o sujeito mas o 
e ntorno, e ter na base só quer dizer que se dáo como condic;;oes 
pressupostas do processo de diÍerenciac;;áo dos sistemas !:¡Ociais que 
náo podem por sua vez ser diferenciadas (entre elas as pessoas como 

rt d d . , . ) 149 po a oras e consciencia . 

Esta desconexáo entre os sistemas sociais e os sistemas pslquicos (que 
na realidade sáo a subjetividade humana, de constituic;áo neurocerebral), 
senda estes últimos reduzidos a entorno, produzirá a separac;áo radical 
entre "sistema" e "ética" ( esta última náo constitui sistema para Luhmann), 
entre o 6:mbito formal e o material da realidade da ética 150

• 

O sistema, em seu processo de diferenciac;áo por subsistemas, irá se 
auto-adaptando ao entorno por selec;áo, diminuindo a complexidade do 
entorno, aumentando sua própria complexidade por um processo de auto
organizac;áo autopoiética: auto-referencialidade151

, irreversível no tempo, no 
qual se deve reagir com velocidade, porque a impossibilidade da reprodu
c;áo produz rapidamente a dissoluc;áo (entropia) do sistema 152

. Trata-se da 
"auto-referencialidade do ser"153

. 

[ 182] O problema central que importa para nossa interpretac;áo é o da 
"dupla contingencia" ou da auto-referencialidade do ego e do alter ego. A 
crítica (que exporemos no capítulo 4) manifestará esta auto~referenciali
dade, a partir da hetero-referencialidade do Outro, que aparecerá lora de 
toda "expectativa (Erwartung)". 

O fenómeno social da" dupla contingencia" éindicado da seguinte maneira: 
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Esquema 3.4: CÍRCULO AUTO-REFERENCIAL DA "DUPLA CONTINGENCIA'.' 

Ego se constituem reciprocamente - Alter ego 

Ac;óes próprias Objeto de si Objeto de si Ac;óes próprias 
de um sistema ou objeto do ou objeto do de outro siste-
psíquico outro outro mapsíquico 

l. para si_ a_____. A _______ A' .. c para o outro 3. 

2. para o outro b > B _______ B' .. d _ para si 4. 

Entorno 1 sistema social Entomo2 
círculo auto-referencial 

É determinante o próprio círculo auto-referencial: eu frn;;o o que tu 
queres se tu fazes o que eu quero. De forma rudimentar este círculo 
é urna nova unidade que nao pode ser reduzida a nenhum dos 

. t t' . t 154 sis emas par 1c1pan es . 

Ou de outra maneira: 

Na metaperspectiva da dupla contingencia se dá entao uma indetermi
nabilidade produzida pelo prognóstico, independentemente de que se 
tenha disposto urna conduta tao acostumada e esperada ... Se agora ego 
sabe, por sua vez, que alter sabe que ego se esfon;;a por prover a conduta 
de alter, entao ego <leve também levar em conta o efeito desta antecipa
~ao, o que nao se pode realizar na forma de um prognóstico mais 
detalhado, já que este só viria recolocar o problema ... O estar aberto ao 
reacondicionamento se baseia na própria condi~ao da negatividade, isto 
é, na duplica~ao da contingencia: ego experimenta alter como alter ego. 
Experimenta com esta nao identidade das perspectivas, ao mesmo tem
po, a identidade desta experiencia de ambos os lados 155

. 

A "expectativa" da ac;ao do outro demarca as próprias possibilidades 
contingentes (nao necessárias mas possíveis) dentro do clima de "confian
c;a (Vertrauen)" que esta expectativa garante positivamente, ou de "descon
fianc;a" que esta expectativa fecha em sua antecipac;ao. No ámbito deste 
círculo auto-referencial se constitui o "sistema social", onde o sistema 
psíquico de cada agente funciona como entorno. Dentro do marco da dupla 
contingencia, as ac;óes sáo improváveis e suas possibilidades abertas. 
Cada agente tem urna dupla referencia: para si mesmo ( 1. do esquema 
anterior), e neste sentido se observa (flecha a) a si mesmo (A) como ator 
específico no sistema social, e para o outro ator social (2.), e nesta segunda 
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posic;:áo o alter ego é seu objeto (flecha b) de observac;:áo (B: o alter perra 
ego). Vice-versa, o alter ego é para o ego (3. por c em referencia a A': o eg 
para o alter) um observador externo de sua func;:áo social, e para si mesmo 
(4.) observador (d) de sua própria funcionalidade social (B') . Como se pode 
ver,A náo éA', nernB éB'. No sistema social auto-referencial esta diferenc;:a 
se constituí mutuamente e náo apresenta maior dificuldade. Náo obstante, 
como veremos no capítulo 4, a diferenc;:a de B corno objeto da observac;:áo 
de ego como si mesmo, em relac;:áo a B' enquanto experiencia do si mesmo 
do Outro, constituirá - por exemplo em Lévinas - todo o problema da 
alteridade irredutível do Outro a toda possível "totalizac;:áo" (funcionalida
de sistémica). O alter ego em B tornar-se-á um "sujeito-outro" (o Outro) - e 
náo meramente um alter ego (B: igual ao eu, simplesmente "aí"), mas um 
ego alter (outro que o eu e nunca igual; B náo é igual a B'). Essa irrupc;:áo 
do Outro além de toda funcionalidade na "dupla contingencia" dará a 
possibilidade do momento crítico, absolutamente impossível para Luh
mann, pois o sistema social, sendo auto-referencial, permite contingencia, 
abertura e interpenetrac;:áo156

, mas nunca irrupc;:áo do "sujeito" do Outro -
do sistema psíquico como autónomo: isto é, como urna auto-referencia 
irrespectiva ao próprio sistema social a partir de sua própria dignidade 
reconhecida a partir da postulac;:áo de sua autoconsciéncia auto-respon
sável - e tampouco, por isso, se vé claro por que um sistema chega a seu 
termo e, diacronicamente, como se origina. O que importa a Luhmann é 
mostrar o modo como o sistema social permanece, respondendo <liante de 
um entorno de suma complexidade. A irrup;áo da alteridade do Outro 
críticamente no sistema social, a extinc;:áo e originalidade <leste sistema 
sáo momentos hétero-referentes que Luhmann evita apresentar claramen
te, e que sáo de extrema prioridade para urna ética da libertac;:áo. 

[ 183] Por outro lado, referindo-se a "um entorno especial dos sistemas 
sociais": O "ser humano" (náo podemos escrever isto sem urna certa ironía 
ou constatac;:áo trágica) náo é um constitutivo interno do sistema, mas 
apenas um "entorno". Náo obstante, Luhmann faz reflexóes que náo 
desenvolve e nas quais toca o problema "material" da ética. Assim, falando 
da "reproduc;:áo organica" e da "reproduc;:áo psíquica", que tema ver com 
"a vida"157 e com "a consciencia", escreve: 

A autopoiese, qua vida e qua consciencia, é a condic;;ó:o prévia da 
formac;;ó:o dos sistemas sociais; isto é, os sistemas sociais só podem 
auto-reproduzir-se se for garantida a contínuac;;áo da vida e da conscien
cia .. . Para a vida e a consciencia, a auto-reproduc;;ao só é possível no 
sistema fechado 158

• 

Isto nos mostra que, para a razáo instrumental, só os sistemas formais 
autopoiéticos - que tem a vida como condic;:áo mas náo como critério 
material e principio ético - se encarregam da vida. Isto é, deveriam encarre-
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gar-se principalmente da vida dos trabalhadores. Além disso, como se 
pode observar, aqui vida significa apenas urna dimenséi:o biológica, natu
ralista, "reproduc;ó:o organica" exclusivamente. A questó:o nó:o oferece 
maiores possibilidades dentro do horizonte luhmanniano que continua 
sendo urna compreensó:o do "sistema social" sem sujeitos, dentro de um 
paradigma da consciencia e a partir da razó:o instrumental. Mostraremos 
no capítulo 4 a coerencia desta posi¡;ó:o e o porque da impossibilidade de 
chegar a ter urna consciencia crítica dentro <leste marco teórico-social, que 
é objeto de urna justificada acusac;ao, a de ser "apto para assumir as 
fun¡;óes legitimadoras do poder, até aqui exercidas pela consciencia posi
tivista reinante"l59

_ Luhmann, em nossa viséí:o, se mostra melhor do que 
nunca neste texto: 

A teoria econ6mica se ve obrigada (de outra maneira nao seria útil) a 
manter sangue frio diante da diferern;a rico/pobre ... As almas simples 
t t f . - t · d ' 't · t so en am azer opos1c;;ao ao an enor recorren o a e 1ca . 

§ 3.4. "Factihilido:de" em Franz Hi:nkela:mmert 

[ 184] N este momento da Ética da Liberta¡;áo vamos enfrentar o tema 
da realizac;áo da norma verdadeira (prática e materialmente) e válida: 
(formalmente). Trata-se da questáo da factibilidade, das condi¡;óes ou 
circunstancias concretas de sua efetiva possibilidade. Urna norma ou 
práxis impossível (lógica, empírica ou facticamente) nao é realizável. 
Entramos num campo pouco explorado pelas éticas materiais e pelas 
morais formais contemporaneas. Será necessário analisar os fundamentos 
do critério e o principio de factibilidade da práxis. Para isso estudaremos 
um importante pensador latino-americano. 

De fato, Hinkelammert, embora seja um economista de origem alemá 
que estudou em Münster e Berlimtst, onde se doutorou em economía, 
especializado em economia dos países da Europa oriental socialista, o 
consideramos um latino-americano por sua larga experiencia desde a 
década de 60 no Chile do tempo de Frey e de Allende, onde foi um dos 
teóricos da Unidade Popular, a revolu¡;áo democrática inconclusa pela 
violencia orquestrada dos Estados Unidos, e a partir das decisóes geopo
líticas de Henry Kissinger. Sua obra mais importante, Crítica a razáo 
utópica162, escrita um ano antes do comec;o da Perestroika, antecipava as 
causas da queda do socialismo. Fazia urna crítica, num nível estritamente 
teórico, da planificac;áo burocrática de tipo estalinista (aceitando o argu
mento popperiano, mas mostrando sua conclusáo erronea). Ao mesmo 
tempo, e coma mesma lógica, critica os fundamentos da proposta neoli
beralt63, mostrando sua inconsistencia, que hoje vem sendo aceita por 
muitos 164. Hinkelammert se adianta a sua época, mas fica forado "grande 
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debate '• porque escreve em espanhol e porque sua reflexáo parte c:.2 

excluídos da história. 

[185) Nosso autor náo é de fácil leitura. Seus interlocutores sáo e 
pensamento conservador (a la Peter Berger, com seu modelo de plausibili
dade perfeita165

), o neoliberal hoje vigente (a la E Hayek ou M. Friedman 
como modelo de competic;:áo perfeita166

), o burocrático estalinista (a la 
Kantorovich com o da planificac;:áo perfeita167

) e o anarquista (com o 
projeto de perfeic;:áo ética dos sujeitos, que torna desnecessária toda 
institucionalidade168

). Epistemologicamente, Hinkelammert parte de e se 
defronta com Karl Popper. A crítica poderia intitular-se: "Com Popper, 
mas além de Popper", ou ''A miséria do antiutopismo". O tema se 
encontra no ponto de partida do debate atual, porque John Rawls, Jürgen 
Habermas ou Karl-Otto Apel, para citar apenas tres filósofos, partem de 
"modelos transcendentais" - na terminologia de Hinkelammert -, mode
los de cuja lógica da construc;:áo seus autores nao tem consciencia 
explícita. A "situac;:ao originária" de Rawls ou da "comunidade de comu
nicac;:ao transcendental" ou "ideal" de Apel ou Habermas sáo "modelos 
transcendentais". Nao se estudou a lógica da construc;ao des ses modelos 169 

que Hinkelammert critica. Esses modelos impossíveis empíricamente de
sempenham no entanto a func;:ao de idéias reguladoras. 

O impossível tem um lugar essencial no nível epistemológico e prático. 
Hinkelammert propóe um principio epistemológico universal: o "principio 
geral empírico de impossibilidade". Este principio, já enunciado por Max 
Weber e Karl Popper, usado também por Karl Marx, abre o ambito das 
ciencias empíricas e das ac;:óes a partir do horizonte do "possível", em 
especial na ciencia econornica170 e na política171 (e também na filosofia). 
Hinkelammert opóe desde o comec;:o Marx a Max Weber, já que para Marx 
a "sociedade burguesa é impossível"172 porque náo pode reproduzir con
venientemente a vida humana do trabalhador, enguanto que para Weber 
e socialismo é impossível"173 porque pretende eliminar as relac;:óes mer

cantis. Também para Popper o socialismo é impossível, porque como é 
impossível o conhecimento perfeito (infinito por seu conteúdo e velocidade) 
que pressupóe a planificac;:ao perfeita, esta é igualmente impossível174

• O 
discemimento e delimitac;:ao destes "impossíveis" e tuda que deles se deduz 
é o tema da crítica da razáo utópica: 

A critica da razao utópica nao é a rejei<;ao do utópico mas sua concei
tualiza~ao transcendental. Desemboca na discussao dos marcos catego
riais dentro dos quais se elaboramos pensamentos sociais175

• 

[ 186] Para os fins de urna ética da libertac;:ao encontramo-nos num 
terceiro momento do Processo: os momentos material e formal discursivo 
da ética entram agora num novo movimento, o da "factibilidade" realiza
dora. Vejamos como o analisa nosso pensador. O argumento é muito 
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apertado176
, por isso iremos dando conta dele passo a passo. Em primeiro 

lugar, escreve: 

A realidade transcende a experie ncia, ... do qual [fato] deriva a neces
sidade de acedera realidade, transformando-a em empiria por meio 
dos conceitos universais. Constitui-se assim o sujeito cognoscente das 

. , . , . 177 · 
c1enc1as emp1ncas . 

Por ser o sujeito cognoscente um ser finito (náo urna inteligencia infinita 
postulada tanto por Kant como por Popper, e por isso está limitada dentro 
de um horizonte de impossibilidade) e vivente (situado dentro do ó:mbito 
das possibilidades limitadas igualmente por sua mortalidade), toda a 
realidade se abre como possibilidades para a a9áo, a partir de um projeto 
de vida178

• É a razáo prática que se choca comas "impossibilidades" em 
sua a 9áo para a reprodu9áo da vida179

. Mas a realidade cognoscível 
transcende sempre (enquanto possível de ser conhecida, mas náo agora 
de todo conhecida) a capacidade cognitiva. Para o ser-vivente prático poder 
manejar ativamente a realidade em parte transcendente, <leve hipotetica
mente ultrapassar tarnbém os casos efetivamente observáveis ou experi
mentais por meio de conceitos universais (transcendentais, "metafísicos" 
para o positivismo lógico) 180

• Aempiria, o fato empírico ou "estado de coisas 
(Tatsache)" , é um constructo181 posterior ao confronto coma realidade que 
transcende o cognoscente182

• Se a realidade coincidisse coma empiria, 
dar-se-ia o caso indicado "com palavras de Marx: se essencia e aparencia 
coincidissem, urna ciencia náo faria falta" 183

. O "fato objetivo" reflet~ a 
limita9áo do sujeito cognoscente, e o ó:mbito entre o observado e o real 
. b d 184 b d h. t 'tº '" d " 1 t · 185 mo serva o a re o campo o 1po e 1co que e ocupa o pe as eonas . 
Mas nas teorias nem tudo é hipotético. Náo é hipotético que a realidade 
transcende o observável (e este é o primeiro "fato" fundante de toda 
ciencia), e que os conceitos universais constituem a empiria das ciencias. 
Mas sendo o sujeito cognoscente um sujeito de a9áo-vivente, os objetos 
empíricos se constituem a partir do horizonte aberto do "possível" para 
a vida, a partir do princípio de impossibilidade de escolher a morte: 

O sujeito cognoscente é o nome da capacidade reflexiva do sujeito 
atuante [e vivente 186

] que reflete suas capacidades de a<;áo [vivente] por 
meio de conceitos universais 187

. 

E é aquí que Hinkelammert introduz, prontamente, de maneira inova-
dora, o problema da "factibilidade": 
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Este sujeito atuante [e vivente] com capacidade reflexiva, que aspira a 
totalidade da realidade 188

, mas que está impossibilitado de alcan<;á-la, 
é o sujeito da tecnología refe rida ao mundo exterior do homem. Lago, 
todo o conhecimento empírico é , em última instancia, conhecimento 
tecnológico, e o critério de verdade 189 é, em última instancia, sua trans
formabilidade em tecnologia19º. 



[ 187] Isto exige algumas explicai:;:óes, para evitar mal-entendidos. Deve
se destacar que, novamente, este pensamento toca em muitos aspectos do 
pragmatismo peirceano, mas distingue-se dele pelas mesmas razóes que 
indicamos no § 3.1: 

A ciencia pura aspira a teorias gerais e, portante, ao conjunto de todos os 
fins possíveis, enquanto que a ciencia aplicada aspira a teorias específicas, 
apesar de que ambas estejam tecnologicamente orientadas 191

• 

A realidade é observada de fato (realidade objetiva) enquanto se 
integra de alguma maneira como meio ou fim para a reproduc;:á:o da vida 
do atuante, já que: 

O sujeito das ciencias naturais ... dirige-se para o mundo exterior do 
homem em funqao de fins da aqao 192 

••• Ao chocar-se em sua atum;áo 
com impossibilidades 193 expressas em termos de princípios de impos
sibilidade, este sujeito atµante reflete a partir deles sobre o 6:mbito de 
todos os fins tecnologicamente possíveis. Desta maneira, antecipa a 
totalidade [da realidade] por meio de conceitos universais e processos 
tecnológicos infinitos, transformando a realidade em empiria do sujei
to atuante 194

• 

"Tecnologicamente possível" foi para Galileu ver as fases de Venus 
' · t d t l ' · 195 P ' d. t d ' t grac;:as ao recem-mven a o e escop10 . orem, surge 10n e e nos ou ra 

variável redutiva da factibilidade: 

Ao escolher os fins por realizar, aparece a escassez de meios para 
essa realiza~áo como o condicionante material de toda escolha ... 
Aparece agora um universo economice que condiciona os fins realizá
veis pela necessidade de inscreve-los no produto social da economía. 
Quer dizer, todos os fins possíveis tem condiqóes materiais de possibi
lidade ... Projetos tecnicamente possíveis se tornam (ou nao] economi
camente possíveis 196

• 

Porém, ademais e como já dissemos, o sujeito atuante póe fins para 
reproduzir sua vida: 

O su jeito prático nao pode atuar a nao ser que seja um sujeito vivo. É 
preciso viver para poder conceber fins e encaminhar-se para eles ... 
Viver é também um projeto197 que tem condi~óes materiais de possibi
lidade e fracassa se nao conseguir realizá-las 198 

••• A decisao sobre os 
fins é urna decisao sobre a concre~ao do projeto de vida dos sujeitos, 
e nao se esgota numa rela~áo formal meio-fim [como opina Max 
WeberJ... Nem todos os fins concebíveis tecnicamente e realizáveis 
materialmente segundo um cálculo meio-fim [da razao instrumental] 
sao também factíveis 199

: só o é a~uele subconjunto de fins que se 
integra em algum projeto de vida20 

• 
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Aqui Hinkelammert toca explicitamente o tema de como o princípio 
material universal da ética julga a possibilidade (factibilidade ética) do 
mero critério de factibilidade técnico-economico: 

Fins que náo sáo compatíveis com a manutenc;;áo da vida do próprio 
sujeito caem fora da factibilidade201 

••• É possível realizar fins fora desta 
factibilidade, mas sua realizac;;áo implica a decisáo de acabar com um 
projeto de vida que engloba todos os projetos específicos de fins202

• É 
d . - l . 'd· 203 urna ec1sao pe o smc1 10 . 

E agora Hinkelammert argumenta de maneira semelhante aquela que 
nós utilizamos contra Putnam: 

Para viver é preciso poder viver, e para isso é preciso aplicar um critério 
de satisfac;áo das necessidades a escolha dos fins204

• 

Toda a constrw;áo da economia capitalista (e praticamente todas as 
éticas materiais e morais formais da Europa ou dos Estados Unidos) náo 
distinguem claramente entre satisfazer "necessidades" (comer, vestir-se, 
habitar, ter cultura, etc.) e "preferencias" (dentro da pluralidade de· "ofertas" 
do mercado, da moda, etc.): 

A satisfac;áo das necessidades - sublinha o autor - torna possível a vida; 
a satisfac;áo de preferéncias torna a vida agradável. Mas, para poder ser 
agradável, tem antes que ser possível ... O reconhecer necessidades 
humanas ou sufocar sua satisfac;;áo em nome das preferencias, é o que 
f h . dºf 20s az o¡e a 1 erenc;;a ... 

[ 188] Creio que com isto apresentamos indicativamente toda a questáo 
da "factibilidade", a qual dedicaremos o último parágrafo <leste capítulo, 
final desta Primeira Parte , dedicada aos fundamentos dentro do Processo 
da ética da libertm;áo, e sobre a qual voltaremos nos capítulos 5 e 6, ao 
tratar de todo o problema das alternativas ou Porojetos anti-hegemonicos 
- toda a questáo da utopia factível eticamente os como projeto de liberta
<;áo. Seja como for, Hinkelammert nos abriu o caminho para urna ética 
material universal - contra o formalismo pragmático de Apel e Haber
mas-; mas, além disso, mostra o problema da constituic;ao do "objeto" 
empírico de maneira diferente daquela que foi utilizada pelo marxismo 
ocidental para a questáo - partindo de Lukács207

, passando por Marcuse 
- e mostrando mais urna vez o reducionismo na questáo do "paradigma 
produtivista do mero trabalho", como modelo de constituic;ao teórica do 

nh . t 20s p M ºd - , f. 209 d d co ec1men o . ara arx a v1 a nao e um 1m , mas o mo o e 
realidade do sujeito que abre o ambito a partir do qual "se colocam" os 
fins. Hinkelammert vai além das éticas materiais comunitaristas (como as 
de Maclntyre ou Taylor) e indica que é a razáo reprodutiva (que nós 
chamamos de "razáo prático-material", ou "ética originária") que "coloca" 
(ou "nega") os fins e os valores; isto é, a razáo reprodutiva funda por seu 



conteúdo (material, portante) a razáo estratégica, instrumental e ainda 
discursiva (enquanto o ambito formal de validade deve partir da "verdade 
prática")210; é também ela que constitui o horizonte de conhecimento dos 
objetos empíricos (mesmo teóricos), enquanto "possíveis" a partir do arnbito 
do sujeito vivente da m;áo. E, como nenhuma outra ética (nem a utilitarista, 
a comunitarista, a Ética do Discurso e menos ainda as metaéticas analíti
cas, etc.), Hinkelammert abre a discussáo sobre a "factibilidade". Por que 
pode ele e náo outros abrir esta discussáo? Por haver redefinido de mane ira 
racional, universal e materialmente (como ética de conteúdo) toda a pro
blemática da realiza~áo da práxis e das institui~óes. E porque nas éticas 
pensadas a partir do "centro capitalista" (também no "capitalismo tardio") 
as normas decididas podem obviamente efetuar-se, porque os atuantes 
tem capacidade tecnológica e economica de realizá-las. Pelo contrário, no 
mundo do capitalismo periférico, muitas normas adequadas, fundadas 
material e formalmente, náo . sáo "factíveis": por subdesenvolvimento 
tecnológico, por incapacidade economica (devido a transferencia estru
tural de valor para o centro do sistema), por falta de autonomia política 
(dada a situa~áo neocolonial), etc. A "factibílidade" do escolhido, deci
dido, julgado, fundado como "bom", justo, adequado ... é, no final, 
impossível de realizar-se por falta de "factibílidade". Urna ética da 
liberta~áo inicia aqui um capítulo próprio essencial. "Verum et factum 
convertuntur" definia Vico. Mas, entre o "verum" (verdade prática mate
rial) e o "factum" (a práxis realizada) encentra-se a "media~áo" da 
"factibilitas"; entre o "dever" (o primeiro decidido) e o "ser-realizado" (o 
último na efetua~áo) está o "poder" que é como urna ponte (freqüentemen
te quebrada), condi~áo dos "operabilia". 

§ 3.5. O critério e o princípio ético de factibilidade 

[189] O arnbito de "factibilidade" nos abre o último momento da 
realiza~áo do "objeto" prático. É toda a questáo da crítica da razao 
instrumental, por um lado, e da crítica da razao utópica, por outro, como 
veremos. Mesmo teoricamente, pelos instrumentos científicos de observa
~áo, a rela~áo do ser humano com a natureza é mediada pelo desenvolvi
men to civilizatório que estabelece as condi~óes tecnológicas de 
possibilidade da constitui~áo do objeto (o telescópio de Galileu já citado). 
Da mesma maneira, praticamente, o objeto (a norma, a~áo, institui~áo ou 
o sistema a operar) é constituído a partir de certas condi~óes tecnológicas 
de ~ossibilidade211 . O "desenvolvimento civilizatório" - diria Darcy Ribei
ro21 - toma possíveis hoje a~óes anteriormente impossíveis. Ampliou-se o 
horizonte de possibilidades. Da mesma maneira, a~óes possíveis no capi
talismo tardio-central sáo ainda impossíveis no capitalismo periférico, náo 
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só pelo grau inferior de desenvolvimento tecnológico, mas também pelo 
grau de exploragáo (transferencia estrutural de valor). 

Isto quer dizer que, se restringirmos por sua vez o fator tecnológico, 
considerando além disso que os meios materiais naturais sáo escassos, 
descobrimos urna segunda condigáo de possibilidade: a económica213

• 

Ambos os condicionantes (o tecnológico e o económico) constituem condi
góes de possibilidade da factibilidade de um objeto prático a realizar-se 
no futuro. É aqui que a razáo instrumental e os juízos de fato, juízos de 
cálculo abstratos, definem um espago de validade própria, como explica 
Max Weber num texto que já citamos parcialmente: 

A m;ao social, como toda ac;ao, pode ser ... racional, ordenada para fins: 
determinada por expectativas no comportamento tanto de objetos do 
mundo exterior como de outros homens, e utilizando essas expectativas 
como condic;óes ou meios para conseguir fíns próprios racionalmente 
calculados e perseguidos21 

• 

O problema ético se coloca, e é este o tema <leste parágrafo, quando o 
referido ó:mbito formal de meios-fins se autonomiza, se totaliza, e o que se 
pode-fazer com "eficácia" (técnico-economicamente) determina o que se 
operará, como critério último de "verdade" e "validade" teórico-poiética. 
Neste caso se caí numa absolutizagáo formal, no abuso indicado por 
Horkheimer, Adorno ou Marcuse, denominado prioridade da "razáo 
instrumental" - como veremos no capítulo 4. Marx chamará de "fetichis
mo" esta inversáo: tomam-se as coisas (mediagóes de factibilidade) 
como fins, e as pessoas (a vida do sujeito e sua autónoma participagáo 
livre) como mediagóes. Para nós, esta razáo instrumental deverá ser 
demarcada dentro das exigencias de verdade prática (reprodugáo e 
desenvolvimento da vida do su jeito humano) e de validade intersubjetiva 
(plena participagáo igualitária dos afetados na argumentagáo prática) 
e subsumida positivamente na agáo. Estes princípios já analisados 
anteriormente sobredeterminam o critério de factibilidade e o subsumem 
transformando-o num princípio de operabilidade ou princípio ético de 
factibilidade. Desta maneira, por exemplo, o mercado (meio ou institui
gáo técnico-económica de factibilidade da competigáo da produgáo, 
intercambio e consumo) pode ser permitido como mecanismo auto-regula
do (em aparencia), mas também deverá ser demarcado dentro de exigen
cias de urna planificagáo possível (como critério racional intrínseco de 
factibilidade técnico-económica) para alcanc;ar maior eficácia, ao ser 
subsumido a partir dos princípios éticos materiais e morais formais já 
enunciados acima. Vejamos a complexa e inovadora questáo. 
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Esquema 3.5: DIVERSOS NÍVEIS DE IMPOSSIBILIDADE, POSSIBILIDADE, FACTIBILIDA
DE ÉTICA OU OPERABILIDADE, EM VISTA DA REALlZA<;AO DOS ATOS E DE SUAS 

CONSEQÜENCIAS INSTITUCIONAIS 

a) Impossibilidade lógica 
b) Possibilidade lógica: impossibilidade empírica 

c) Possibilidade empírica: impossibilidade técnica (nao-factibilidade) 
d) Factibilidade técnica: impossibilidade económica, etc. 

e) Possibilidade económica, etc.: impossibilidade ética 
f) Possibilidade ética: princípio de operabilidade 

g) Processo efetivo de realizac;:ao 
h) Conseqüencias a curto e longo prazo (institucionalidade) 

i) Processo de legitimac;:ao e coerc;:ao legal 

a. Critério de factibilidade . Razáo instrumental e "eficácia" 

[190] Trata-se agora de voltar a relac;:a:o "ser humano-natureza". Na 
origem (em nosso § 1.1), o ser humano emerge da natureza pelo processo 
biológico da evoluc;:á:o da vida. Esta "vida humana" é a condic;:á:o absoluta 
material da existencia e conteúdo último da ética universal (critério de vida 
ou morte, ou de verdade prática). Agora a natureza volta, ná:o mais como 
constitutiva da "natureza humana", mas como a natureza material com a 
qual o ser humano se relaciona para poder realmente viver, isto é, como 
meio para poder realizar urna norma, ato, instituic;:á:o, sistema ético, etc. A 
natureza füca certos marcos de possibilidade: nem tudo é possível. Kant 
denomina este tipo de racionalidade, que deve levar em conta as exigen
cias da natureza, "faculdade de julgar (Urteilskraft)"215

: 

Na família das faculdades superiores de conhecimento há, entretanto, 
urna mediac;:ao entre o entendimento e a razao: é a faculdade de 
. 1 216 JU gar . 

Para Kant, o sujeito se confronta empíricamente coma natureza, "como 
se" estivesse organizada teleologicamente. Donde se pode definir um 
imperativo moral que permite a "síntese" do "objeto" prático, ao qual fi
zemos referencia no final do § 2.1, e do qual partimos agora para continuar 
nosso discurso ali interrompido: 

A regra da faculdade de julgar sob leis da pura razao ¡rática é esta: 
pergunta-te se a ac;:ao que te propóes, caso sucedesse21 segundo urna 
lei da natureza da qual tu fosses parte, poderias considerá-la como 
possível mediante tua vontade ... Se a máxima da ac;:ao nao é tal 1ue 
resista a prova da forma de urna lei natural, é moralmente impossível 18

. 

Como se pode observar, trata-se da "possibilidade" ou "impossibilidade" 
de 'urna ac;:á:o moral, que deve cumprir hipoteticarnente com as condic;:6es 
materiais naturais para sua efetiva realizac;:á:o. O que acontece é que, realmen-
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te (e nao hipoteticamente como para Kant), somos sempre membros de um 
reino da natureza (como viventes) e <levemos levar em conta a "lei da 
natureza" (por exemplo: <levemos comer para nao morrer, para nao suicidar
nos21 s). 

[ 191] O critério de factibilidade poderia em princípio ser definido, em 
alguns de seus momentos, da seguinte maneira: Quem projeta realizar ou 
transformar urna norma, ato, instituic;ao, sistema de eticidade, etc., nao 
pode deixar de considerar as condic;óes de possibilidade de sua realizac;ao 
objetiva, materiais e formais, empíricas, técnicas, económicas, políticas, 
etc., de maneira que o ato seja possível levando em conta as leis da 
natureza em geral e humanas em particular. Trata-se de escolher as 
mediac;óes adequadas ou eficazes para determinados fins. O critério da 
verdade abstrata (teórica e técnica) tem relac;áo com os referidos fins; 
sua validad e se julga pela "eficácia" formal de compatibilidade do meio 
ao fim, calculada pela razao instrumental-estratégica. Quem náo cum
pre estas exigencias empírico-tecnológicas tenta um ato impossível. 
Quer dizer: "Nenhum projeto pode realizar-se se nao for materialmente 
possível, e a vontade jamais pode substituir as condic;óes materiais de 

·b·¡·¿ d "220 poss1 1 1 a e . 

A razao estratégico-instrumental tem seu lugar insubstituível na ética. 
Ocupa-se dos "meios-fins" da ac;ao humana. Mas, quando o mero "critério 
de factibilidade" pretende arvorar-se em "princípio absoluto", cai em 
numerosas reduc;óes, abstrac;óes fetichistas, que já foram apontadas por 
Horkheimer, Adorno ou Marcuse. Mas nao é porque se possa cair em 
fetichismos que se <leva descartar a func;ao própria e subalterna da razao 
instrumental. Ela se ocupa, exatamente, da "factibilidade" eficaz da ac;áo 
humana, e isto é útil e necessário, mas nao suficiente. 

Em primeiro lugar, é evidente que o logicamente impossível náo é 
factível. Alguns modelos teóricos sao logicamente impossíveis, inconsisten
tes, como o "modelo do mercado de éompetic;áo perfeita", a la Hayek Um 
mercado perfeito significa que nao há em absoluto nenhum monopólio por 
parte de algum componente. Mas qualquer diferenc;a (maior capital, tec
nología, informac;áo, etc.) <leve ser considerada como um certo monopólio. 
Se náo há nenhuma diferenc;a e igualdade total, com conhecimento perfeito 
a urna velocidade infinita em todos os seus pontos, náo pode haver 
competic;áo alguma. Um tal modelo é logicamente impossível. Para que algo 
seja factível empíricamente nao <leve ser logicamente contraditório (possibi
lidade b do esquema 3.4). Porém, o que é logicamente possível pode ser 
empíricamente impossível (como o perpetuum mobile: um móvel que por um 
impulso originário adquirisse inércia indefinida, sem nenhum tipo de resis
tencia, nunca deter-se-ia). Os modelos utópicos (como a planificac;ao perfeita, 
que nao é logicamente inconsistente, mas sj.m empíricamente impossível221 ) 
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permitem abrir horizontes de possibilidades novas (como, nos exemp.os 
dados, abre-se todo o ambito da tennodinamica ou o cálculo da planifica-
9áo possível, aproximada, mínima, etc.)222. Mas o que é possível empírica
mente (todo o ambito explicativo das ciencias a partir de juízos de fato 
abstratos) - ambito c do esquema anterior - pode ser impossível tecnicamen
te223 -funbito d. Dada a escassez dos meios materiais do planeta Terra, nem 
tudo que é tecnicamente possível o é economicamente 224. Porém, e é por último 
o mais grave, nem tudo que é factível técnico-economicamente (e ainda 
político-ideolo~icamente, etc.) é ético-moralmente possível, "aceitável" - rúvel 
f do esquema. E aqui que se passará do mero critério de factibilidade abstrata 
ao princípio ético de factibilidade concreta, que chamaremos de "principio de 
operabilidade" ou de "factibilidade ética". 

[192] Com efeito, o critério de factibilidade fica entáo definido pela 
possibilidade empírico-tecnológica e economico-histórica, das chamadas 
circunstancias, de poder contextualmente realizar algo: o fim pode ser reali
zado exclusivamente por certos meios, escolhidos mediante o cálculo e usados 
de determinada mane ira. Calculabilidade e eficácia formal sáo as exigencias 
de sua validade. É um poder-fazer hic et nunc225. Este rúvel do critério é 
estritamente um momento da razáo estratégico-instrumental, de meios-fins. 

Encontramo-nos no horizonte que Max Horkheimer tratou em sua crítica 
da razáo instrumental: 

A atual crise da razáo consiste [em que .. .] nenhuma realidade em 
particular possa aparecer per se como racional; esvaziadas de seu 
conteúdo, todas as noc;;oes fundamentais se converteram em meros 
envoltórios formais. Ao subjetivar-se, a razáo também se formaliza 226. 

A verdade teórica ou técnica ("auto-referencia" ao "ser" do sistema, 
como em Luhmann, e náo a "realidade" da vida do sujeito, que seria mero 
"entorno") tem seu sentido enguanto abstrata. É a "eficácia" da razáo 
instrumental. Quando se automatiza ou totaliza, anota Herbert Marcuse em 
O homem unidimensional, "o universo totalitário da racionalidade tecno
lógica é a última transmuta9áo da idéia de razáo"227. 

A validade que esses enunciados de factibilidade alcan9am se produz 
na comunidade tecnológica e científica, mas náo poderáo pretender ser a 
última instancia ética. A "verdade" teórico-tecnológica (eficácia) e a "vali
dade" instrumental sáo puramente fonnais, como mostra Max Weber. Quan
do a factibilidade técnica se situa no nível da escassez economica do 
mercado, sob o critério de competitividade, eficácia da racionalidade 
instrumental, pode negar a possibilidade da reprodu9áo e desenvolvimen
to da vida do sujeito humano. Os enunciados descritivos ou juízos de fato 
abstratos, meio-fim (eficácia, competitividade), indicam-nos a necessidade 
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de continuar nosso discurso ético no a:mbito onde sejam situados a partir 
dos princípios ético e moral já expostos. 

b . Prindpio de factibilidade ética ou operabilidade 

[193] O princípio de factibilidade ética determina o ambito do que se 
pode fazer (factibilia: o que é técnico-economicamente possível de ser feito) 
dentro do horizonte: a) do que é eticamente permitido fazer; b) até o que se 
deve fazer necessariamente. Esse horizonte encerra todas as agóes com 
factibilidade-ética (operabilia). Nao é simplesmente o que se pode fazer 
(embora nao corresponda as exigencias éticas) nem meramente o que 
confusamente se enuncia como o desejável de ser feito 228

• A exigencia 
propriamente ética em última instancia se ocupa da quilo que se deve f azer 
deonticamente: abriga a fazer aquilo que nó:o-pode-deixar-de-ser-feito a 
partir das exigencias da vida e da validade intersubjetiva moral. 

Assim, por exemplo, os objetos (satisfatores, mercadorias) das "preferen
cias" do mercado só:o permitidos de ser adquiridos ou consumidos; os objetos 
das "necessidades básicas" só:o eticamente devidos: há um direito anterior 
ao mercado que determina a exigencia absoluta de poder reahnente consu
mi-los (ernbora devam ser fixadas as mediagóes de sua factibilidade, de sua 
posse para o consumo). O ético subsume o meramente factível. 

Da mesma maneira, o princípio ético de impossibilidade229 demarca o 
princípio de possibilidade lógico-empírico e técnico a partir dos princípios 
ético-material e moral-formal. É um princípio material e formal orientador. 
Aquí a razó:o instrumental e estratégica só:o subsumidas dentro do horizon
te da razó:o prático-material, da ético-originária (material) e da d iscursivo
intersubjetiva (formal): estas últimas operam como a racionalidade 
ético-orientadora em relagó:o as primeiras. As primeiras operam como 
razó:o que mediatiza a factibilidade einJ'írica das segundas. Sem razó:o 
instrumental-estratégica, a razó:o ético23 -discursiva caí na ilusó:o utópica 
(já que poderia decidir-se a fazer o irnpossível). Sem a razó:o ético-discur
siva, a razó:o estratégico-instrumental cai na perversidade dos sistemas 
formais auto-referent~ fetichizados (que absolutizam a racionalidade 
meio-fim, a factibilJcrade eficaz que pode voltar-se contra a vida do su jeito 
humano ou conkéÍ sua necessária participagó:o livre). 

[ 194] Vejamos como passar do critério ao princípio ético de factibilida
de. Vamos partir de um "juízo de fato", como o seguinte: 

1. Este ser humano faminto nos pede urna esmola. 

Deve-se considerar agora sua factibilidade técnica, economica, etc. 
Talvez alguém objete, no exemplo dado, que em vez de dar-lhe urna esmola 
seria melhor arrumar-lhe um emprego ou mudar o sistema que tem por 
efeitos causar estas vítimas. Mas como se tinha o dinheiro para dar-lhe, 
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achou-se que se podia dar-lhe a esmola. Seja qual for o resultado 
discussáo, talvez se pudesse chegar a seguinte conclusáo: 

2. É factível dar urna esmola a este faminto. 

Esta m;:áo ainda possível deve demarcar-se a partir de um "juízo de 
fato" concreto ou ético que deve responder a pergunta: É possível ou nao 
a reprodU<;áo da vida do sujeito cumprindo o conteúdo semantico do 
enunciado descritivo? Se for afirmativa a resposta, teríamos um novo 
enunciado descritivo (juízo de fato 2 do esquema 3.6): 

3. Dar urna esmola a este faminto permite (é "compatível com") a 
reprodw;:áo de sua vida [juízo de fato concreto]. 

Este acordo intersubjetivo é o termo de um processo argumentativo da 
razao discursiva, no qual se alcarn;:a a validade do seguinte enunciado: 

4. Decidimos dar urna esmola a este faminto. 

Do qual se pode fundar231
, já que se dáo as condi<;óes ou possibilidades 

e urna escapatória seria irresponsável, o enunciado normativo: 

5. Devemos dar a esmola decidida a este faminto. 

Esquema 3.6: SUBSUN<;ÁO DA ORDEM DE FACTIBILlDADE NO JUÍZO ÉTICO 

Meio _ _ _ _ (3) ____ > fim ( 1) 
(racionalidade abstrata; A partir da possibilidade ou 
juízos de fatos abstratos; náo de reproduzir ou desenvolver 
ordem de factibilidade a vida do sujei\o humano, de 
instrumental) participar ou náo como afe\ado 

L< (2l-Juízodefatoou "avalia~áo", <-(2)J 
juízo de fato concreto ou ético 

de compatibilidade, que subsume a ordem (3) 

Comentários ao esquema: Considere-se o esquema 3. 7. No§ 1.1 denominamos "avaliar" 
(avaliac;ao) a este juízo (2}; "valor" é o objeto ou juízo-julgado (3) que pode ser 

"hierarquizado" por proximidade ou por maior ou menor necessidade no cumprimento do 
critério de verdade ou reproduc;éí:o da vida do sujeito ético ( 1) ("hierarquía de valores" 

universal, além de toda cultura ou "valores culturais"). 

O "objeto" (ato possível imperado por um enunciado normativo) seria 
assim constituído por um enunciado verdadeiro-prático, válido-moral, factível 
e imperativo. Isto é, o juízo meio-fim (enunciado indicado com flecha 3 no 
esquema 3.6) é racional em sentido pleno (isto é, ético) só quando se subor
dina, como urna media<;áo formal ou abstrata, em última instancia ao critério 
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vida ou morte do su jeito ético ( enunciado 2)232
• A racionalidade instrumental, 

compretensáo de eficácia meio-fim mediante o cálculo, deve submeter-se ao 
"juízo normativo" ou ético, isto é, a ser subsumida ou demarcada dentro da 
ordem concreta da possibilidade da produc;:áo, reproduc;:áo e desenvolvimento 
da vida do sujeito humano (flecha 2 do esquema) mediante urna argumenta
c;:áo por participac;:áo simétrica dos afetados. 

[ 195] De tudo que foi dito poderíamos tentar urna primeira definic;:áo do 
princípio de operabilidade, puramente indicativa e parcial, aproximada
mente da seguinte maneira: Aquele que opera ou decide eticamente urna 
norma, ac;:áo, instituic;:áo ou eticidade sistemica deve233 cumprir: (a) comas 
condic;:óes de factibilidade lógica e empírica (técnica, económica, política, 
cultural, etc.), isto é, que seja realmente possível em todos esses níveis, a 
partir do marco (b) das exigencias: (b. l) ético-materiais da verdade prática 
e (b.2) morais-formais discursivas da validade, dentro de urna escala que 
vai desde (b.i) as ac;:óes permitidas eticamente (que sáo as meramente 
"possíveis", que náo contradizem os princípios ético ou moral) até (b.ii) as 
ac;:óes devidas (que sáo as eticamente "necessárias" ao cumprimento das 
exigencias humanas básicas: materiais - de reproduc;:ao e desenvolvi
mento da vida do sujeito humano - ou formais - desde o respeito da 
dignidade de todo sujeito ético até a participac;:ao efetiva e simétrica dos 
afetados nas decisóes). 

Este princípio (cujo momento.deóntico último se encontra em b.ii) é ético 
e universal, enquanto define como necessário, para todo ato humano que 
pretenda ser humano e factível, realizável, o responder ao cumprimento da 
vida de cada sujeito reconhecido como igual e livre (o ético), e levar em 
conta as exigencias físico-naturais e técnicas demarcadas dentro das 
possibilidades outorgadas aos atores pelo desenvolvimento da civilizac;:ao 
em cada época e numa situac;:áo histórica concreta. Só a norma, o ato, a 
instituic;:áo, etc. que cumpram este "princípio de factibilidade ética" ou 
"operabilidade" sao agora náo só possíveis, mas bons, justos, ética e 
moralmente adequados. O sujeito ético que efetua a dita ac;:ao é, substan
tivamente, "bom" - e em referencia a ele a norma, os atos, a instituic;:ao etc. 
se dizem "bons", analogicamente. Todo o debate entre comunitaristas (que 
tem um conceito redutivo do ético) e a Ética do Discurso (puramente formal), 
que opunha "o bem (das Gute)" (o pretensamente material) ao "justo (right)" 
(o aparentemente formal), definia inadequadamente os opostos. Na reali
dade, a oposic;:ao se encontra entre a verdade prática (material) e a 
validade intersubjetiva (formal), e entre o decidido intersubjetivamente 
(aquilo a ser operado material-formalmente combinado) e o factivelmente 
"possível". Só a realizac;:áo do possível (factível) seguindo o procedimento 
integral ético (a saber, eticamente) será "bom", ao qual se opóe o "mau" (e 
náo o "justo" ou "válido"). 
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A factibilidade, ademais, determina o manejo dessas medim;óes, isto 
é, o "poder" realizar seus próprios (mono lógicos ou comunitários) interesses 
(materiais: a vida, e formais : a participm;ao). "Manejo" das mediac;óes no 
qual consistem as micro ou macroinstitui9óes do "poder(-fazer)". 

[196] Por outro lado, a fundamenta9ao <leste princípio de operabilidade 
(ou factibilidade ética) <leve ser feíta argumentando contra o anarquista, o 
voluntarista ou utópico quanto a: simplifica9ao e juízo erroneo acerca das 
media9óes, o que caí numa ilusao ou como que "espelhismo" quando julga 
como "possível" (factível) o "impossível". Assim o anarquista argumenta: 
se todos os sujeitos de urna comunidade fossem eticamente perfeitos, nao 
seria necessária nenhuma institui9ao234

• E isto porque, embora toda 
institui9ao regule ou discipline a a9ao numa certa dire9ao para alcan-
9ar a eficácia relativa (factibilidade) na realiza9ao de certos fins, nunca 
deixa de incluir algum tipo de disciplina ou repressao. Toda institui9ao (a: 
luz do sistema perfeito) pode ser interpretada sempre e inevitavelmente 
como urna media9ao disciplinar, repressora ou perversa (diz o anarquista). 
Ergo: devem ser elinúnadas todas as institui9óes. Esta negm;:ao da nega9ao 
se efetua por a9ao direta. 

O que acontece, empíricamente, é que se pretende realizar urna "a9ao 
impossível": eliminar pela a9ao direta toda institui9ao existente, já que as 
institui9óes seriam a origem de todas as dornina9óes ou injusti9as. Mas, 
empíricamente, tenta-se realizar na existencia concreta um modelo impos
sível (que pressupóe que todos devem ser etícamente perfeitos, e por isso 
nao necessitam de institui9óes). Isto leva o utopista (que nao <leve ser 
confundido com aquele que age segundo certas utopías eticamente factí
veis, como veremos nos capítulos 5 e 6) a cair em perigosos "irrealismos", 
num voluntarismo ético, na falta de considera9ao das condi96es reais de 
factibilidade. Contradizendo-se, tenta eliminar as media9óes perversas em 
nome das media9óes perfeitas (mas impossíveis para seres finitos como o 
ser humano), o que provoca urna contradi9ao fáctica: usa a a9ao direta 
(urna medim;:ao institucional que tenta tomar factível o ideal impossível 
perseguido) - que tem como fim aparente urna factibilidade perfeita - para 
eliminar toda media9ao imperfeita. O fruto é a morte de sujeitos inocentes 
que encarnam as institui9óes (contra o princípio material ético) e do 
anarquista utópico suicida. O utopismo voluntarista contra o realismo da 
factibilidade se precipita assim em dois extremos: no vanguardismo (urna 
vez que os "iluminados" decidem pelos outros, pelas massas, pelos cam
poneses "ignorantes" e "bárbaros" do Planalto peruano aos olhos do Sen
dero Luminoso; o que vai contra a validade moral intersubjetiva) e no 
antünstitucionalismo (contra toda factibilidade histórica, realista e ética). 
O utopista anarquista, em nome da institucionalidade perfeita (autocontra
ditória performativamente), comete um crime irracional antiético, como os 
assassinatos contra a pretensa sociedade urbana perpetrados pelo Kmer 
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Vermelho ou os efetuados pelo citado Sendero Luminoso, onde a violencia 
pura e simples substitui os argumentos: um irracionalismo desencarnado 
contra a factibilidade finita em nome da factibilidade infinita, perfeita, 
imediata, sem medim;óes, absoluta. O reino da morte se impóe em nome 
do reino da liberdade. Nada mais distante de urna ética da libertac;ao. 

[197] Veremos, porém, no capítulo 6 que, quando sao necessárias as 
transformm;:óes ético-possíveis, a práxis de libertm;:ao deverá lutar, nesse 
momento, contra o antiutopismo conservador. De maneira que aqui, em nome 
da factibilidade ética, a ética da libertac;:ao se opóe ao utopista anarquista e 
depois, em nome de transformac;óes necessárias e possíveis, se oporá ao 
antiutopista conservador (a la Karl Popper). Urna "crítica da razao utópica" 
estabelece os limites da razao instrumental em sua factibilidade possível e 
ética: contra a "ilusao" volúvel do anarquista, contra a dominac;:ao "fixista" do 
conversador e contra o redutivismo instrumental da razao abstrata da "eficá
cia'' e do cálculo ( a falsa utopia da vida feliz mediada pela tecnologia absoluta 
de Weber ou de novo na "engenharia fragmentária" de Popper). 

Neste último sentido, o cínico subordina as ac;:óes instrumentais pura
mente factíveis (poder-fazer) as eticamente possíveis (o que é permitido ou 
se deve-fazer). O mero "poder-fáctico" pode servir de fundamento a razao 
instrumental (opera-se assim porque se "pode" fazer isto facticamente), 
mas se opóe a máxima da razao prático-material, ético-originária ou 
discursiva. O "poder-fazer" é na mediac;:ao urna condic;:ao de possibilidade 
da realizac;ao do ato, mas nao é um critério intrinsecamente ético; é um 
mero critério de factibilidade. 

Ademais, se introduzirmos a factibilidade no tempo, esclarecer-se-á a 
noc;:áo de "sustentabilidade". O cínico alcanc;a o "exito" a curto prazo 
(coincidindo como "imediatista", ou coma competic;ao como critério de 
discemimento, que sempre é a "curto prazo", já que no "longo prazo" o 
ramo do capital ou a empresa concreta teria sido destruída pela competi
c;:ao imediata). O facticamente possível, a partir do marco ético, deve ser 
"sustentável" no longo prazo da reproduc;ao e crescimento da vida humana. 
O critério de sustentabilidade deve ser novamente a vida a longo prazo e 
nao a "sobrevivencia" do capital na competic;ao do mercado. 

Para que o "poder-fazer" seja urna condic;:ao de medim;áo ética, a razao 
instrumental-estratégica deve ser ordenada aos fins (materiais e formais 
universais) e valores (culturais) colocados pela razao prático-material, 
ético-originária e discursiva, que demarca o mero "poder-fazer" dentro do 
que é eticamente "permitido" ou "deve-ser-feito" -o que permite a reproduc;:ao 
e o desenvolvimento da vida do sujeito humano enquanto participante livre 
atuando em simetria. Mas este "permitir" ou "abrigar" como dever nao 
dependern só de meros juízos de valor com validade cultural (só com preten
sao de retidao relativa a cada horizonte histórico-valorativo, como opina 
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Habermas), mas também respondem, como já repetimos diversas vezes, a 
princípios universais materiais de verdade prática e formais de validade 
moral: enunciados normativos que se fundam em "juízos de fato" concretos 
sobre os fins - que subsumem os "juizos de fato" formais (meio-fim) da 
razáo instrumental e os julgam como media9óes para a vida humana. Um 
enunciado de factibilidade, de eficácia, que responde ao cálculo meio-fim 
(juízo de fato formal) tem a pretensáo de ser realizável a partir do horizonte 
da escassez; um enunciado normativo de factibilidade ética t$m a preten
sáo de ser realizável técnico-economicamente com verdade prática e va
lidade intersubjetiva. Como a pretensáo (ou condi9áo) de inteligibilidade, 
a pretensáo (ou condi9áo) de factibilidade é condi9áo de possibilidade 
formal do juízo ético; tem um significado-sentido de "eficácia", mas náo urna 
eficácia de cálculo, puramente quantitativa, formal, ao estilo de Max Weber, 
mas a eficácia subsumida dentro do ambito do "conteúdo" concreto de 
realidade material (como media9áo a efetuar-se que permita a reprodu9áo e 
participa9ó:o do vivente como sujeito ético autonomo em comunidade). 

Mas, como já vimos, os meios sáo escassos; quando houver contradi9ó:o 
ou falta de meios será necessário um critério de discernimento, de hierar
quiza9áo ou prioridades entre eles. Entre os meios operáveis (factibilidade 
ética) deveráo entó:o ser priorizadas aquelas media9óes necessárias a vida 
dos sujeitos e a participa9áo dos afetados nos acordos. Esse critério ético 
material e moral formal de prioridade diante do factível permitirá superar 
um exercício fetichista da mera razó:o formal instrumental, a factibilidade 
por pura eficácia do cálculo sistemico (a la Luhmann), e permitirá introduzir 
sempre o critério de verdade prática e validade intersubjetiva (com seus 
princípios ético material e formal moral universais), como momento orien
tador interno ou marco da própria factibilidade. Esta questó:o permite dar 
a ética seu lugar exato em rela9áo as ciencias empíricas, da natureza ou 
sociais, a tecnologia, as institui9óes, a racionalidade instrumental-estraté
gica. Como veremos mais adiante, estas quest6es nó:o ficaram suficiente
mente claras nem na primeira (ainda crítica por ter referencia a alguns 
conteúdos materiais) nem na segunda Escala de Frankfurt. 

Um tratamento amplo desta questáo nos levaria, como já dissemos, a 
expor toda urna crítica da razáo instrumental e utópica. questó:o que, de 
qualquer maneira, teremos que abordar novamente em outros capítulos, 
mais adiante, e que agora seria inoportuno antecipar. 

c. O processo de "aplicm;ao" ou realizm;ao do ato ético: o "bem" e suas 
conseqüencias 

[198] Em diversos momentos desta Ética vimos o problema da "aplica-
9áo" (por exemplo, nos§§ 1.5.c, 2.5.c) e voltaremos a ele mais adiante (nos 
§§ 4.5.c, 5.5.c, e 6.5.c). Em cada ocasió:o a aplica9ó:o vai se complicando 
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diacronicamente. No primeiro caso, a aplicm;áo do princípio material(§ 
1.5.c) está a cargo do princípio moral formal. O material validamente 
acordado por validade intersubjetiva é o a priori decidido, acerca do qual 
há consenso a ser realizado. Num segundo momento, o válido deve agora 
ser julgado como possível ou demarcado dentro da factibilidade real. A 
aplicai;:áo dos princípios material (por sobredeterminai;:áo ética) e formal 
(por recorrer novamente a acordes intersubjetivos acerca da própria ope
rabilidade ou factibilidade ética) fecha o momento da Ética Fundamental 
(ou "Ética I"). Trata-se, como se pode compreender, da última "~plicai;:áo" 
nesta fase. Novamente teremos de abordar a necessidade de chegar 
intersubjetivamente a um acorde final válido acerca de como, quando, 
onde, com que meios, enfim, em que circunstancias com factibilidade ética 
se há de operar a norma, o ato, a instituii;:áo, o sistema, etc. 

Como já vimos, o que foi escolhido como "operável" - com factibilidade 
técnico-ética - desempenha a funi;:áo do a priori que deve agora "realizar-se" 
na práxis (a norma que comanda a ai;:áo, a instituii;:áo, o sistema de eticidade, 
etc.). O procedimento de realizai;:áo deve novamente contarcom urna mediai;:áo 
formal, e consiste em cumprir efetivamente as exigencias já definidas para o 
cumprimento do princípio moral formal (definido no§ 2.5.b) que na "frente" de 
libertai;:áo política denominaremos de "princípio democracia". Quer dizer, no 
"processo" de realizai;:áo da práxis dever-se-á contar com a participai;:áo 
simétrica, ativa e constante dos afetados - integrando sempre, como "conselho", 
os peritos, a ciencia, os técnicos, os que tem experiencia, etc. 235 

A "aplicai;:áo" ou subsuni;:áo do juízo de factibilidade (de fato), na ordem 
do fundamento, é entáo um movimento dialético e diacrónico pelo qual o 
abstrato ou formal é demarcado e julgado a partir da ordem concreta ou 
material236

• Julgar a compatibilidade ou incompatibilidade, ou "referencia" (a 
questáo da "verdade prática"), da ordem meios-fins a respeito da vida do 
sujeito (que é critério de verdade enquanto realidade última) é colocar como 
fundamento os princípios material e formal como marcos da ordem da 
factibilidade. Trata-se do exercício de um tipo de racionalidade, que náo deve 
ser confundida comas restantes237

; é a razáo prático-material ou ético-origi
nária (momento 1 do esquema 3. 7), cujo "juízo de fato" concreto e material de 
compatibilidade (entre o juízo de fato de factibilidade abstrata e a possibili
dade concreta da refrodui;:áo da vida) é o ato próprio da chamada conscien
cia moral ou ética23 

- ato de ~licai;:áo tradicionalmente cumprido pela 
prudencia, a frónesis aristotélica23 

- que agora (grai;:as aos aportes de Apel e 
Habermas) <levemos considerar potencialmente sempre como atos de urna 
possível comunidade discursiva que alcani;:a acordes válidos intersubjetivos 
acerca desta compatibilidade. Porém, ao contrário da Ética do Discurso, o ato 
formal intersubjetivo alcani;:a validade náo só por cumprir com as exigencias 
de6nticas e formais, mas, também e náo secundariamente, porque está 
orientado materialmente pelo critério de verdade prática vida ou morte dos 
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Esquema 3.7: DIVERSOS NÍVEIS ANAUSADOS DA ÉTICA "FUNDAMENTAL:' (ÉTICA 1) 

Momentos l. Ético (materia/) 2. Moral 3. Axiológico 4. Analítico 5. Factibilida de 
(formal) estratégico ou instrumental ética 

l. Tipos de a) razáo prá1ico- b) razáo razáo razáo estratégico- razáo teórica razáo ética de 
racionalidade material ético-originária discursiva hermeneutica ou instrumental factibilidade 

II . Critério de verdade (a) de reconhecimento de validade (a) de valo r de sentido de factibilidade 
ou eficácia real 

III. Princípio é tico-material ético de moral formal axiológico ou de factibilidade 
universal (b) igualdade universal (b) estratégico ética 

N. Oponente na cínico que cínico que justifica célico utópico 
fundamentac;:áo justifica a marte a desigualdade anarquista 

V Tipo de juízo de fato (a); ídem juízo de fato (a); juízo de valor; juízo de valor juízo de fa to (a); 
juízo ou enunciado enunciado enunciado abstrato ou enunciado 
enunciado normativo (b) normativo (b) valorativo formal normativo (b) 

VI.Com vida do sujeito o Outro acordo racional meio-valor meio-fim fac tibilidade 
relac;áo a é tico (prático) como igual (prático) (prático) (teórico-técnico) dobem 

VII. Tipos de de verdade idem devalidade de retidáo deverdade de bondade e 
pretensáo prática moral teórica ou técnica validade factível 

VIII. Tipos de ético-material é tico de emancipatório hermeneutico- de eficácia ou ético-realizador 
interesse reconhecimento estratégico performativo 

(Compare-se este esquema com os esquemas 1.3, 2.2, 3.6 e 4.2). 



próprios sujeitos argumentantes, segundo o princ1p10 material universal 
(tratado no§ 1.5). Agora, sim, pode ou náo haver obrigac;;:áo de argumentar 
concretamente, hic et nunc, contra o que pensa Wellmer240. 

[199] A título de exemplo, consideremos como Kant resolve estas com
plexas questóes. Deixamos Kant241 quando deterrninava as condic;;:óes de 
factibilidade sem as quais "a máxima da ac;;:áo ... é moralmente impossí
vel"242. Agora que sabemos como a máxima é possível, trata-se de saber 
como realizar o objeto da razáo prática: 

Ser objeto (Gegenstand) do conhecimento prático como tal significa, pois, 
somente a referencia da vontade a ac;áo mediante a qual ele ou seu 
contrário se con verte em real (wirklichgemacht) e o juízo se algo é ou náo 
objeto da razáo prática pura é somente a distinc;áo da possibilidade ou 
impossibilidade de querer aquela ac;áo mediante a qual certo objeto 
chegaria a ser real se tivéssemos capacidade para consegui-lo (disto tem 

· 1 ·, . [E f h ))243 que ¡u gar a expenencia r a rung . 

A dificuldade244 de Kant em resolver esta questáo está no fato de só 
contar com princípios formais. Por isso deverá dar um jeito de conceber dais 
"conceitos" (o de bem e o de mal, o que é um falso problema, porque o bem 
ou o mal náo podem ser tais) que constituiriam a priori o objeto (a ac;;:áo a 
realizar), e que se" aplicam" grac;;:as a "faculdade de julgar prática pura"245, 
que, por sua vez, náo pode ser movida (motivada) por afeto ou inclinac;;:áo 
alguma (sempre egoísta246), mas só pelo puro dever e pelo respeito a lei 
universal. Além disso, a moralidade do ato, puramente a priori, só pode 
considerar a "intenc;;:áo pura", mas nunca as conseqüencias do ato - que 
jamais podem ser tema da reflexáo filosófico-moral. Vejamos como pode
mos resolver esta problemática a partir das hipóteses já apresentadas. 

Em primeiro lugar, ao contrário de Kant (e também de Habermas ou 
Apel), o "decidido" a priori a realizar-se, com factibilidade técnico-econo
mica, alcanc;;:a possibilidade ética quando é submetido ao "juízo" material 
da razáo prático-material ou ético-originária (ver o nível 1 do esquema 3. 6). 
Em segundo lugar, aplica-se a norma decidida (factível e compatível com 
a vida do sujeito) mediante a argumentac;;:áo prática e formal intersubjetiva 
(de razáo discursiva) de validade última, no próprio processo de efetuac;ao 
da práxis. Isto nos introduz no último aspecto do "processo" prático da 
realizac;;:áo da norma, ac;;:áo, instituic;;:áo, eticidade, etc. 

[200] O ato (instituic;;:áo, sistema, etc.) "bom" traz conseqüencias, e estas 
- como opinava muito bem Peirce quanto a "concepc;;:áo do objeto" prático 
- permitem conhecer o ato realizado. Nesse sentido náo haveria contradi-
c;;:áo entre urna ética da convicc;;:áo da reta intenc;;:áo, e outra da responsabi
lidade das conseqüencias. Urna ética da convicc;;:áo com intenc;;:áo reta (o a 
priori da decisáo material e formal devidamente cumpridas) <leve igual
mente integrar-se, como o necessário, mas nao suficiente, a urna ética da 
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responsabilidade (que cumpra agora como princípio de factibilidade a 
posteriori, quanto aos efeitos previsíveis técnica, política ou economica
mente), que é igualmente necessária, mas nao suficiente. Mas neste caso 
urna ética da responsabilidade nao é meramente "complementar" (como 
no caso de Apel), já que a ética da libertac;ao, comos mesmos princípios 
materiais, formais e de factibilidade, poderá "julgar" as conseqüéncias (a 
curto e longo prazo) e comas mesmas razóes que lhe permitiram constituir 
o objeto ético e realizó-lo, podendo entáo corrigir as conseqüéncias diacro
nicamente na medida das exigéncias concretas que se apresentam. 

Para Max Weber, tratava-se de urna aporía: ética da convicc;ao ou 
(excludente) ética da responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, urna Uni
dade em tensao: ética da convicc;ao e ética da responsabilidade. Tanto o 
dualismo como a forc;ada articulac;ao é fruto de nao conhecer nem o 
princípio ético material universal (crítica antecipada de Marx a partir da 
razao reprodutora da vida, e como voltaremos a analisar no capítulo 4), 
nem tampouco o princípio moral formal intersubjetivo (crítica de Habermas 
a partir da razáo discursiva). Com efeito, no material Weber se afundou no 
lodoso pantano dos valores culturais - como algum dos comunitaristas 
norte-americanos, Popper ou como Habermas com os enunciados norma
tivos com pretensáo de retidáo, exclusivamente-; no formal caiu no cálculo 
técnico-econ6mico meio-fim de urna mera razáo instrumental. A partir deste 
horizonte táo reduzido de categorías e insuficiente (e mal definido) cai em 
aporías e articulac;óes simplistas. Nega que a ética da convicc;áo (de reta 
intenc;áo) tenha algo a ver com a objetividade científica, com o mundo 
empírico dos juízos de fato. Mas, ao mesmo tempo, tenía mostrar que a 
mera ética da responsabilidade, da calculabilidade das conseqüéncias 
compatível com a ciencia, náo pode deixar de atuar com convicc;áo valo
rativa no campo prático da política ou da transformac;áo carismática, por 
exemplo. A ética da convicc;áo consiste só em juízos de valor, de gosto, 
subjetivos, relativos as culturas, isentos de calculabilidade meio-firn possí
vel (enunciados normativos com pretensáo de retidáo, para Habermas), 
irnersos no politeísmo das esferas cindidas e confrontadas de valor247

• Para 
Weber, entáo, o "material" é redutivamente idéntico ao valor, ignorando o 
princípio material universal da ética da libertac;áo: 

O conceito de racionalidade material é completamente equívoco .. . Pro
póem-se exigéncias éticas, políticas, utilitaristas, hedonistas ... com orde
nm;ao a valores ou fins materiais. Os pontos de vista valorativos, neste 
sentido racionais, sao em princípio ilimitados248

. 

O "formal", pelo contrário, é exclusivamente a relac;áo abstraía 
meio-fim da racionalidade instrumental (como enunciados descritivos), 
ignorando o princípio formal universal proposto parcialmente pela Ética 
do Discurso: 
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Deve-se chamar racional em sua forma urna gestáo ... na medida em que 
a procura~áo ... possa expressar-se e se expresse em reflexóes sujeitas a 

, 'J 1 E t ·t ' · · ' 249 numero e ca cu o... s e conce1 o e po1s meqmvoco . 

Assim ambos os ambitos se encontram dentro do estreito horizonte que 
denominamos razáo instrumental, consistindo de juízos de fato abstratos 
ou de valor meramente culturais250

, enunciados a partir de um paradigma 
da consciencia solipsista pré-lingüística. 

[201] Poderia parecer que no final a soluc;áo da ética da libertac;áo é 
muito semelhante, já que articula urna ética da convicc;áo da intenc;áo reta 
e a calculabilidade factível da ética da responsabilidade, mas na realidade 
é completamente contrária a soluc;áo weberiana. Ao subsumir a razáo 
axiológica dos valores a partir do critério de verdade prática vida-marte, 
universal (que se funda em juízos de fato concretos, empíricos, e que sáo, 
náo obstante, a fonte da fundamentac;áo dos normativos, compatíveis com 
o tipo de racionalidade científica) - como vimos no capítulo 1 -, e ao 
subsumir a mera razáo instrumental formal, com factibilidade técnico-eco
n6mica, empírica ou científica, a partir da dita razáo material como critério 
de verdade prática universal, mas, além disso, a partir de urna razáo 
discursiva comunitária que alcanc;a validade também universal por argu
mentac;áo racional (como vimos no capítulo 2), a articulac;áo da ética de 
convicc;áo e a de responsabilidade náo sé justap6em na mera vocac;áo 
concreta voluntarista e até cínica do político ou do carismático (como em 
Weber), mas se articulam na subsunc;áo intrínseca da racionalidade mate
rial e formal universais, contando com um princípio de factibilidade ética 
(que vimos neste capítulo 3) que os sintetiza realmente. Podemos apreciar 
positivamente e levar em canta todos os detalhes da análise weberiana, 
mas superando seu dualismo teórico e a justaposic;áo voluntarista a partir 
de novas tipos de racionalidade (náo só a razáo instrumental) e princípios 
éticos (a mera ac;áo referida exclusivamente a valores). 

Na avaliac;áo das conseqüencias que sempre seráo "transformadas", 
como ética da responsabilidade, dever-se-á continuar aplicando os tres 
princípios fundamentais (material, formal e de factibilidade) já enunciados 
repetidamente. 

[202] Um último esclarecimento. A aplicac;áo concreta dos tres princí
pios (material, formal e de factibilidade) náo deve, de forma alguma, guar
dar a ordem em que os expusemos sistemática e pedagogicamente. É como 
urna espiral onde, ademais, se cruzam as diversas aplicac;oes. Pode-se 
partir de um juízo de fato de factibilidade (eficiencia), para decidí-lo 
intersubjetivamente (princípio formal) vendo se é compatível com o princí
pio material. Ou numa outra ordem, e sabendo que urna vez comec;ado o 
processo, na vida de um sujeito ético ou de urna sociedade, os princípios 
indicados se aplicam com variac;oes infinitas. 
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O ato, a instituic;ao, o sistema de eticidade, etc. realizados com todos 
esses critérios e princípios, só agora e pela primeira vez podem denomi
nar-se "bons". O "bom (das Gute, good)" é entao um ato, conjunto institu
cional de atos, ou totalidade ético-cultural que integra efetivamente, como 
suas condic;oes de possibilidade e constituic;ao, a materialidade ética, a 
formalidade moral e a operabilidade concreta (factibilidade ética). Seu 
oposto é o ato (instituic;ao, sistema, etc.) "mau (das Bóse, bad)" (e nao o reto 
[right], o incorreto [wrong], o justo ou o válido; nem tampouco o verdadeiro 
prático ou o material). De maneira alguma é indefinível como opinava G. 
Moore, nem é a mera encamac;ao de valores (como para Scheler ou 
Husserl), nem simplesmente o válido normativo (como para Apel ou Haber
mas), ou "o justo" (de Rawls). É algo mais preciso e complexo. 

Em sentido estrito e último, urna norma ou máxima nao pode ser "boa". 
A norma pode ser verdadeira praticamente, válida normativamente ou 
factível. A norma é "parte" de um todo ao qual corresponde o predicado 
"bom". Só o ato humano - e em referencia ao sujeito ou ator ético: o "bom" 
- pode atribuir-se "bondade"251

• E neste sentido diz Aristóteles que "a vida 
(ho bíos) é práxis (praxis) e nao produc;ao (poíesis)"252

• Só a práxis pode ser 
"boa" (substantivamente o su jeito que a cumpre; ou a norma encaminhada 
a sua realizac;ao; ou a instituic;ao consiituída por repetic;ao no tempo social; 
ou o sistema de eticidade como complexo último da práxis num momento 
histórico) . Neste último sentido, Hegel em sua Filosofía do Direito define a 
"eticidade" da seguinte mane ira: 

A eticidade (Sittlichkeit) ... como bem vivente (lebendige Gute), que tem 
na autoconsciencia seu saber e seu querer, e por meio de obrar sua 
realidade (VVirklichkeit), assim como este.tero no ser ético seu fundamento 
(Grundlage) em si e para si e o fim motor253

• 

[203] Entao, se um sistema de eticidade (assim como urna instituic;ao) 
se diz "bom" (ou com "bondade"), é só em relac;ao como ato humano ou 
como próprio sujeito ético, o único que em última instancia é "bom". Por 
isso podemos concluir que "bom" é um predicado integral que inclui pelo 
menos os tres componentes analisados longamente nesta Parte da Etica 
da Libertac;ao. Repetindo, é "bom" o ato que: 

a) Em primeiro lugar, realiza o componente material ( o princípio ético 
respectivo) da verdade prática, a. l) reproduzindo e desenvolvendo a vida 
do sujeito, comunitariamente, com pretensao de verdade prática universal; 
a.2) sempre numa determinada cultura (cumprindo as exigencias de urna 
"vida boa" e dos "valores", mesmo no caso da "eticidade pós-convencio
nal" moderna de Seyla Benhabib), a partir da compreensáo do ser (o 
fundamento ontológico de seu "mundo" histórico), num estado de felicidade 
subjetiva (que incluí todo o aparato da vida afetivo-pulsional do sujeito, 
como veremos no caso de Freud), com pretensao de retidáo254

• 
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b) Em segundo lugar, realiza o componente formal (o princípio moral 
respectivo) de validade intersubjetiva, b. l) cumprindo o argumentativa
mente acordado em simetria comunitária, com pretensáo de validade 
pública; b.2) e igualmente acordado pela própria consciencia ética mono
lógica responsável com validade pessoal. 

c) Em terceiro lugar, realiza o componente de factibilidade (o princípio 
instrumental respectivo), c. l) considerando calculadamente com raciona
lidade instrumental as condic;;óes empírica, tecnológica, económica, etc., 
de possibilidade a priori demarcadas dentro das exigencias éticas, com 
convicc;;áo e pretensáo de sinceridade ou de reta intenc;;áo; c.2) e simultanea
mente analisando as possíveis conseqüencias a posteriori (com consciencia 
de que a longo prazo todo ato é um componente em último termo da própria 
história mundial255

), com pretensáo de honesta responsabilidade. 

Um ato absoluta ou perfeitamente "bom" é empiricamente impossível. 
Seria necessária urna inteligenéia, vontade e aparato psíquico-corporal de 
capacidade, equilíbrio e eficiencia infinitos, a urna velocidade infinita -
para usar a expressáo de Popper. Todo ato é aproximativamente "bom" 
dentro de um marco de possibilidades onde muitos tipos de atos sáo 
possíveis. O marco do permitido (até o devido) eticamente é imenso, mas 
tem critérios e princípios precisos. Trata-se de um pluralismo náo relativista, 
mas racionalmente universalista. Dentro deste marco é possível urna 
tolerancia ativa, respeitosa, democrática, náo rigorista. 

Concluimos assim urna descric;;áo inicial do fundamento da ética (a 
"Ética I"), na qual a maioria dos filósofos terminara sua análise. N ós apenas 
a comec;amos. Acabamos de construir os alicerces de urna arquitetonica e, 
a partir deles, vamos continuar a edificac;;ao com a critica de urna ética da 
libertac;;ao, que se iniciará na Segunda Parte. 

NOTAS 

1. O fund9mento de um edifício de seis pisos náo pode ser o mesmo que o de um edilicio de apenas 
um piso. Esta Etica da Libertai;:áo <leve "aprofundar" (advertir sobre aspectos náo observados) alguns 
momentos que !he sáo necessários para "construir" posteriormente sobre eles. Se <levemos eslender
nos sobre questóes como "conteúdo", "vida do sujeito humano", "verdade" (no capitulo anterior e em 
especial neste capítulo 3), é por causa das exigencias concretas do Mundo periférico, por causa da 
dominac;áo que o genero feminino sofre, por causa da destrui<;:ao ecológica da Terra e, em geral. por 
causa das vítimas, dos oprimidos e excluídos. 

2. De maneira que náo se opóe- como já mostramos freqüentemente- o "bem (good, das Gute)" 
ao "justo (right, just ou richtig)" num mesmo nível. 

3. Ver sobre o pragmatismo em geral, e em particular sobre os mais citados representantes: Ayer, . 
1968; Scheffler, 1974; White, 1973; West, 1989. 

4. No comec;o do século, os filósofos norte-americanos se descobriam como os excluídos da 
hegemoníca comunídade filosófica européia. 
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5. Foram aquelas sobre: The varieties oí religious experience (James, W 1982). Como filósofo 
latino-americano, ao dar conferencias ou cursos nos Estados Unidos ou na Europa, nós passamos 
continuamente pela mesma "experiencia" de James: "It is with no small amount of trepidation that I take 
my place behind tlús desk, and face tlús Jeamed audience. To us Americans [leia-se: latino-americanos, 
hoje), the experience of receiving instruction from the living voice, as well as from the books, of European 
[leia-se: e norte-americanos) scholars, is very familiar ... It seems the natural thing for us to listen wlúlst 
the Europeans [e norte-americanos) talk. The contrary habit, of talking wlúlst the europeans [e 
norte-americanos) listen, we hove not yet acquired; and in lúm who first makes the adventure it begets 
a certain sense of apology being due for so presumptuous an act" (ibid., p. 2). 

6. Este livro pretende também entrar no debate, provar de fato a existencia de wna Filosofía da 
Libertm,áo (que é urna Ética em sua parte vertebral), no final do século XX, comCJ wna lilosolia 
latino-americana que toma progressivamente consciencia de ser agora ela a "excluida" da comunida
de filosófica hegemónica europeu-norte-americana (já que esta última loi aceita no século XX como 
participante plena). 

7. Cf. Jameson, 1991. 

8. Cf. além dos já citados: Almeder, 1980; Fisch, 1986; Misak, 1991; Deledalle, 1987; Apel, 1991. 

9. Cf., além da bibliografía geral, a obra de Putnam, 1992, p. l Is. 

ID. Cf., entre outros, Habermas, 1981, t. 2, p. 7s; trad. esp., p. 7s. 

11 . Cf. também West, 1989, p. 69-111. 

12. O mesmo acontecerá na América Latina, embora anos depois e a respeito de outros movimen
tos filosóficos. Ver Gracia, 1985. 

13. "Quine fez do pragmatismo americano algo respeitável no mundo academico do pós-guerra" 
(West, 1989, p. 184). Embora introduza a lilosolia analítica nos Estados Unidos, o faz com forrnulm,óes 
pragmáticas e relacionadas com Emerson. 

14. Cf. Bemstein, 1971. 

15. Desde já podemos antecipar que a "práxis de libertm,áo" deve situar-se nesta "terceiridade": 
a partir do nível material da ética (primariedade) (capítulo 1 desta Ética da Libertac;:áo), pela reflexáo 
discursiva de validade (segundidade) (capítulo 2), inicia-se o processo de factibilidade da realizac;:áo 
da eticidade (terceiridade) (este capítulo 3). A partir <leste mnndo da vida da eticidade (primariedade) 
irrompe a intersubjetividade anti-hegemónica a partir do Outro (segundidade) (capítulos 4 e 5), que 
como oprimido ou excluído sofre a crise e por isso poderá efetuar um processo prático de libertac;:áo 
(terceiridade) (capítulo 6). Libertm,áo como processo de Mediac;:áo (terceiridade) de wna situac;:áo de 
opressáo no mundo (primariedade) negada a partir da antecipac;:áo reflexivo-critica contrafáctica da 
utopía como termo futuro (segnndidade). 

16. Peirce, 1978, Lec. Ill, § 1.66, p. 117. Peirce escreve: "O ponto inicial do universo, Deus o criador, 
é o absoluto Primeiro. O termo do universo, Deus completamente revelado, é o absoluto Segundo. Cada 
estado do universo é wn ponto mensurável do tempo, é o Terceiro" (Peirce, 1931, 1.362). O Terceiro é 
processo, mediac;:áo; para urna Ética de Libertac;:áo: náo mera liberdade, mas "libert-ac;:ao"; náo 
consciencia, mas "conscientiz-ac;:ao". 

17. CI. Peirce, 1978, Lect. fil,§ 2.104, p. 149. 

18. Peirce, 1931, 5.265. 

19. Ao dizer aquí" americano", queremos incluirtambém o latino-americano. De fato, já mostramos 
que o próprio do pensar latino-americano, a partir de seus inícios no século X'l (embora com profundas 
diferenc;:as), é urn pensamento da Mediac;:áo, do processo para o futuro. Poderia parecer que a América 
branca ou o prolongamento ocidental da Europa e ainda o mestic;:o e o africano vendido como escravo, 
negando os povos amerindios (especialmente nos Estados Unidos ou no Canadá), tem seu destino no 
futuro: autoconcebem-se como processo para o futuro. Sem lústória, cifram seu destino no que vem. 
Acho que Peirce, com sua profundidade particular, expressa isto com trágica potencia. Por outro lado, 
é a experiencia de rninha infancia no meio das imensas estepes sernidesérticas da Argentina da 
montanha em Mendoza. 

20. Em terminología peirceana, essa terceiridade é a mediac;:áo da primariedade (Firstness) e da 
segnndidade (Secondness), como vimos. · 

21. Queremos recordar algurnas lormulac;:oes de Peirce. Em 1868 já escrevia: ''A origem racial da 
concepc;:áo de realidade nos mostra que esta concepc;:áo incluí essencialmente a noc;:áo de comunidade, 
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sem limites definidos e capaz de um crescirnento indefinido do conhecimento .. . com um tempo futuro 
suficiente"; Peirce, 1931, 5.311; 1955, p. 247. E ainda: "Mas isto exige conceber a identificac;-áo dos 
interessesde cada umcom os interesses da comunidade ilimitada" ("On !he doctrine of Chance"; Peirce, 
1955, p. 163), 

22. Peirce, 1974, p. 45s. 

23. O próprio Dewey (cf. Dewey, 1920, p. 28s) nos fala de Bacon como aquele que define o protótipo 
de conhecer. 

24. Em síntese criativa, escreve K.-0. Apel: "É precisamente isto que se pressupóe na teoría 
consensual orientada para Peirce: que todos os critérios objetivos disponiveis da verdade fundamentam 
a validade intersubjetiva do consenso, e ainda coma considerac;-áo adicional seguínte; nenhum critério 
especificável de verdade pode servir por si só como critério suficiente de verdade: nem a evidencia 
fenomenológica para a correspondencia, nem a integrabilidade no sentido da teoría da coerencia, 
nema produtividade nos contextos práticos da vida ... " (Apel, 1991, p. 74-75). Deve ser urna teoría da 
verdade mediada, complexa, co-irnplicante e náo unilateral, por conseguinte sem cair numo falácia 
reducionista. Voltarei de irnediato a este tema. 

25. A própria comunidade de dentistas exige urna '"auto-renúncia (selfsurrender)" ética do cientista 
em favor da verdade. 

26. "On Doctrine of Chances"; Peirce, 1931, 5.354; 1955, p. 162. 

27. !bid. 

28. Cf. "Evolutionary Love" (Peirce, 1955, p. 361s). 

29. Cf. Dussel, 1973, 1, 1, p. 9: "A moral náo é um ramo da filosofía, mas a filosofía primeira". 
Tratava-se de urna citac;-áo de Lévinas, 1968, p. 281. 

30. Quando se cava um poc;-o na terra e a pá encontra a dura pedro granítica, náo se pode ir além. 
Se houver tentativa de avanc;:ar na escavac;-áo, "minha pá se dobra (mein Spaten biegt sich zurück)" 
(Wittgenstein, 1988, n. 217, p. 210-211). 

31. Já em 1770, Kant dizia que só o Absoluto tem intuic;-áo intelectual dos Noumenom ("die gbttliche 
Anschauung ... vollkomrnen intellektuell/divinus intuitus ... Archetypus"; De mundi sensibilis atque intel
ligibilis ... § 10, A 12; Kant, 1968, t. 5, p. 40-43). O entendimento humano só tem um "conhecimento 
simbólico" ("symbolische Erkenntnis/cognitio symbolica": ibid., p. 40-41). 

32. GMS, BA 105; Kant, 1968, t. 6, p. 86-87. 

33. Cf. Apel, 1981, p. 19s. A primeira época juvenil compreende desde sua primeira leitura de Kant 
(1855) até 1871. 

34. Em Kant, pela onisciencia do Intellectus archetypus (Deus). 

35. Peirce, 1931, 5. 257. Ainda escreve: "Dado que o significado de urna palavra é a concepc;-áo que 
ela transmite, o absolutamente incognoscível náo tem significado porque náo tem nenhuma concepc;-áo 
correspondente. Portanto, é urna palavra sem significado; e conseqüentemente o que se queira 
significar por qualquer termo como o real é cognoscível em cerio grau, assim como a natureza do 
conhecimento, no sentido objetivo do termo" (ibid., 5.310). 

36. Náo estamos dizendo que Peirce tenha caído num idealismo absoluto, já que escreve 
explicitamente: "The essence of the realist's opinion is that it is one thing to be and another thing to be 
represented" (ibid., 8.129). Mas, como Apel comenta: "Reality cannot be defined otherwise !han as the 
correlate to the consensus of an unJimited community. This is the only way in which the real's 
independence from being thought of can be understood as identical with the principie of cognizability 
of the real" (Apel, 1981, p. 92). E isto é confirmado quando Peirce escreve: "The only reality, there could 
be, would be conformity to the ultimate result of inquiry" (Peirce, op. cit., 5.211). 

37. "A origem radical da concepc;-ao de realidade mostra que esta concepc;-do incluí a noc;-áo de 
comunidade, sem limites definidos, e capaz de melhorar indefinidamente o conhecimento. E assirn 
estas duas séries de conhecirnentos - o real e o irreal - consistem naqueles que, num tempo futuro 
suficiente, a comunidade queira sempre continuar a afirmar" ['Thus, the very origin of the conception 
oí reality shows that this conception essentially involves the notion of a communitywithout definite limits, 
crnd ccrpable of a indefinite increase of knowlegde. And so those two series of cognitions - the real and . 
the unreal - consist of those which, at a time sufficiently future. the comrnunity will always continue to 
reafirm ... "] ("Sorne consequences of four incapacities"; em Peirce, 1955, p. 247). 
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38. Nisto consiste a validade intersubjetiva. 

39. Peirce, 1931, 5.407. 

40. !bid., 5.416. 

41.Ibíd., 5.430. 

42. Apel, 1991, p. 70. E continua: "Essa opiniáo deve ser, para nós, idéntica a verdade; isto é, como 
opiniáo absoluta e intersubjetivamente válida deve ser também - enquanto relac,áo ontológica náo 
demonstrável -a representac,áo adequada do real" (ibíd.). 

43. "Howto make our Ideas clear", II (Peirce, 1955, p. 31; p. 69-70). 

44. Cf. os tres tomos sobre Inteligencia sentiente (1981), Inteligencia y logos (1982) e Inteligencia 
y razón (1983). 

45. Intencionalmente se usa urna denomínai,áo ampla, para evitar por ora distinc,óes desneces
sárias. O real se "atualiza" em grupos neuronais; isto nada tema ver com alguma "correspondencia", 
"semelhanc,a" ou "homologia", já que náo estamos falando de "representac,áo". Para Zubiri, o fato 
cerebral (materialmente considerado) e o fato intelectivo (formal) náo sao o mesmo. O momento 
cerebral ou neurobiológico náo pode entáo identificar-se com o ato subjetivo. Quer dizer, <levemos 
distinguir a unidade cerebral da subjetividade considerada filosoficamente. 

46. Zubiri, 1981, p. 233. Esia posic,áo pode parecer trivial ou simplesmente ser a posi<,áo da 
metafísica ingenua pré-modema. Entretanto, <levemos tomar as coisas com cuidado. Zubiri náo expóe 
as mediac,óes intersubjetivas, lingüísticas, culturais ou ontológicas de urna tal "atualidade" cerebral 
do real. Mas está longe de ignoró-las, e náo é difícil articuló-las. Isto é, esta "atualidade" é sempre 
intersubjetiva, lingüística, etc. Simplesmente é preciso analisar tudo isto explicitamente. Por exemplo, 
Apel integra a "evidencia do fenómeno" em sentido fenomenológico (quando digo "O gato está sobre 
o tapete" e viro a cabec,a e "vejo" o gato sobre o tapete) como nível lingüístico intersubjetiva, sem recair 
no intencionalismo do "segundo" Searle (d. Apel, 1991, 47s; e Apel, 1994 em diversos lugares). Seja 
como for, por sua concepc,áo "consensualista da verdade" (onde verdade e validade acabam por 
confundir-se in the long ron), náo se ve clara a "referencia" ao real, mas só por urna "evidencia do 
fenómeno" sensível, num sentido eidético, e no nível do "juizo perceptivo referido a evidencia" (ApeJ., 
1991, p. 50). Mas está longe de esclarecer a "referencia" a "realidade" do real (que náo é apenas 
evidencia perceptiva, mas um ato intelectivo ou racional primeiro e por excelencia). 

4 7. Ver em mínha Filosofía de la Liberación (Dussel, 1977) a diferenc,a entre "mundo" (totalidade 
de sentido) e "cosmos" (omnítudo realítatis): 2.2.2-2.2.3; a questáo do "ser" e da "realidade": 2.4.3; o 
problema da "substantividade" das coisas reais: 4.1.2-4.1.4. Em especial (contra os§§ 43 e 44 de Sein 
und Zeit de Heidegger) o tema de "coisa, ente e sentido": 2.3.8; onde se diferencia a relac,áo entre 
"fenómeno-sentido" (marufestac,áo) e "coisa real-interpretac,áo" (descobrimento): 2.3.5. E também em 
Dussel, 1973, t. l. 

48. Mesmo num hipotético Intelecto absoluto divino, ou num ponto futuro assintótico in the long 
run, nunca a verdade é ou pode ser o real, porque por definic,áo sáo distintos. Ademais, o real é 
cognoscível ad infinitum mas jamais completamente "conhecido" (como presente ou passado). Reali
dade e verdade, por definic,áo, e por cumprimento empírico, náo podem coincidir nunca, simplesmenie 
jamais. Sao dois aspectos distintos. A realidade se refere ao de si do real; a verdade, ao contrário, é a 
atualidade na subjetividade do de si do real (numo intelecc,áo independente). Eis aqui urna diferenc,a 
com relac,áo a Peirce. 

49. Aquí poderío parecer que repetimos novamente alguma tese do ingenuo ou trivial realismo. 
Mas náo é isso. Zubiri (antecipando-se a "funi,áo deiqtica" da escola "referencial.isla" atual [ver Kripke, 
1985; Donnellan, 1966; ou Putnam, 1975]) mostra: "E assim que toda coisa nos está presente em sua 
apreensáo primeira e é nela termo da íunc,ao déictica, isto é, de mera indicac,óo nominal: é isto ... " 
(Zubiri, 1963, p. 16). É func,áo "mostrativa" (do grego deiktikós; e náo "de-monstrativa": apo-diktikós). 
Só depois de cumprir o momento "intensional" (com "s") de Apel, ou do desenrolar cognitivo e lingüístico 
(que pode ser simultaneo) da coisa, "entáo já náo ternos urna deixis, mas sim esta se transformou em 
verdadeira denominac;áo, seja própria ou específica. O qué assim entendido náo responde a pergunta 
de um quid deíctico, mas a pergunta de um quid denominativo: já náo é semente isto, mas Pedro, 
homem, cachorro" (ibid.) ou "baboo" (cf. Apel, 1994, p. 155; trad. esp. em Dussel, 1994, p. 287). Apel, 
nesse magnífico artigo "Pragmatic Tum and Transcendental Semíotics", insiste que náo pode haver . 
nenhum acesso pré-lingüístico a coisa real. De certa maneira nao, porque a partir da totalidade de um 
mundo já sempre lingüístico "enfrentamos" a coisa real também na captac,áo primeira; mas, de certa 
maneira sim, porque ainda antes do "protocolo inicial de identificac,áo" (Apel, op. cit., p. 151 [trad. esp., 
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p. 280]: 'This thing over there ... "), a coisa-aí (thing-there) já é sempre "urna" coisa atualizada em minha 
subjetividade. Zubiri está se situando na primeiríssima "ratificac;:áo" da atualidade cerebral (isto náo 
é psicologismo nem naturalismo, mas saber situar a subjetividade de maneira nova, mas este seria 
outro tema a discutir com Apel) da coisa anteriormente ao conhecimento de seus "conteúdos" intensio
nais (com "s") e numo primeiríssima "intenc;:áo veritativa", que náo é solipsista, mas que náo se "refere" 
formalmente (como intenc;:áo veritativa) ó: validade intersubjetiva. Ternos que distinguir entre urna 
"referencia" veritativa (para a anterioridade do "de si" da coisa: realidade) e a "referencia" de 
validac;:áo (para a intersubjetividade pragmática, que para Apel sáo id€mticas por sua teoria consen
sual da verdad e). Será necessário analisar detalhadamente tudo isto num próximo trabalho de ética, 
e entrar igualmente numo d.iscussáo com Searle, 1983. 

50. Zubiri chama isto de o "campal", É o "logos" (na terminologia de Zubiri);. é um segundo 
momento da "inteligencia sensiente" enquanto faz a partir do "campo" urna afirmac;:áo o,J negac;:áo, 
um juízo: "A afumac;:áo recaí formalmente sobre a unidade do campal e do individual. unidade inteligida 
no campo de realidade [. .. agora a] atualizac;:áo do que a coisa já apreendida como real é na realidade, 
isto é, entre outras. Sua intelecc;:áo é afirmac;:éro" (Zubiri, 1982, p. 260). O juízo nos abre a t:m segundo 
tipo de verdade: a "verdade dual": "Quando a atualizac;:áo é mediada, entáo o reo; -✓,;,rdadeia 
[neologismo espanhol] na afirmac;:áo, mas náo como pura e simples realidade, e sirn cor', send::; na 
realidade tal ou qua! entre outras. É no verdadear [sic] do real neste modo difere::1cial q~·.s G;:isiste 
formalmente o outro tipo de verdade: a verdade dual. É verdade medial" (ibid.). É a "verdade do jwzo" 
(d. ibid., p. 255-392). 

51. "Pragmatism's Conception of Truth''; em W James, 1907, p. 133. 

52. Zubiri, I 983, p. 222s. Pode-se ver o conceito de "mundo" em Zubiri neste texto: "Mundo nao é 
o conjunto de todas as coisas reais (isto seria o cosmos) ... mas é o mero caráter de realidade pura e 
simples" (ibid., p. 19). Este "mundo" náo é o "mundo" de Hegel nem o de Heidegger ou Wittgenstein, 
nem tampouco o meu (ver Dusse!, 1977, índice de conceitos). Para esclarecer melhor as distinc;:óes de 
Zubiri, vejamos este esquema: 

Esquema 3.2: TRES NÍVEIS INTELECTIVOS COM RESPEITO A VERDADE 

a) úitelecr;áo I realidade 
sensiente •..•.. . (1) .... . dacoisa .... . ¡:x¡ra. 

ap:irtir 
b)Logos do 

afirmativo •··· · ·-----·• - 12) ---------· "campo" 

--X · •para, 
a 

•·Y .. ¡:xn1ir 

do 
c)Razóocomoprocesso •···-········ (3) .....••..••......... "mundo" 

Explicac;:ao do esquema: (1) Verdade real; (2) verdade apofántica; (3) verdade como verificac;:áo. 

53. Entre as com-provac;:óes há também urn tipo específico quando se trata de urna relac;:áo entre 
pessoas: "Há outro tipo de experiencia que consiste náo em fazer que a coisa nos mostre sua índole 
própria por urna provocac;:áo nossa, mas que consiste no intento de assistir, por assirn d.izer, ó: visáo do 
real conseguída a partir de sua própria interioridade" (ibid., p. 249). 

54. "A intelecc;:áo racional", isto é, o "conhecirnento" para Zubiri, "é urna busca além do campal 
para seu fundamento, isto é, para o que poderia ser como realidade mundanal" (ibid., p. 258). 

55. !bid., p. 258. 

56. [bid., p. 263-317. Escreve ainda: "O esboc;:o [hipótese] do qué mundanal, precisamente por ser 
mundanal, excede o campal. Isto signífica que, em principio, o esboc;:o contém mais propriedades do 
que o próprio real campal... Só urna intelecc;:áo racional que conduza ao descobrimento de novas 
propriedades verificáveis tem estrito sentido científico ... É claro que nema linha da suficiencia nem a 
linha da excedencia sao verificac;:óes absolutas mas urna marcha para urna verificac;:éro ao longe [é a 
questáo da assintota in the long run de Peirce e Ape!, mas tirando-lhe seu sentido de "mal infinito" de 
Hegel] . Cada momento dela por si mesmo náo tem portanto valor absoluto mas urna verificac;:éro 
provisória (é a questáo do "falibilismo" como realismo crítico e náo como consensualismol. Verificac;:áo 
é urn ir verificando" (ibid., p. 270-271). 

57. !bid., p. 272. 
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58. !bid., p. 272. 

59. ':Assim posso verificar que a razáo ondulatória da luz conduz a urna interferencia, o que se 
verüica certamente na experiencia ... Mas, o que é que se verifica? O que se verifica é a realidade das 
interferencias" (ibid., p. 272-273). 

60. !bid., p. 277. Para concluir escreve ainda: "A verüicm,ao é o verdadear do real nurna intelec<;ao 
inquirente, isto é , num esbo(,o. Verificar é encontrar o real, é um cumprimento do que esbo1,amos que 
o real poderia ser: em ser encentro neste cumprimento se torna atual (lacere) o real na intelec<;óo 
(verum). E nisto consiste a veri-ficar:;áo" (ibid., p. 292). Ou ainda: ''A veridicté'mcia constata em 
conformidade; a verifica<;áo confirma em encentro. A razáo nao só afirma mas confirma em encentro. 
A razao nao é formalmente razao porque afirma, mas a afirma1,óo é formalmente racional porque 
constituí a verdade do encentro em confirma<;ao constituinte. O esboc,o [abdur:;ao] é a afirma1,ao do 
que poderia ser. A intelec<;óo racional é a confirma<;ao do poderia ser no e pelo que é .... É a verüica<;ao 
como encentro" (ibid., p. 295-296). 

61. !bid., p. 297s . 

. 62. !bid., p. 302. Por último, a referencia do campal ao mundanal [flecha x] implanta o esbo<;o (o 
"campal") como problema a partir do horizonte "mundanal": "O para mundanal (flecha x) é a 
atualidade do real campal mas como pro-blema. A realidade mundanal é o problema da realidade 
campal" (ibid., p. 307). Do grego bailo, arrojar: pro-blema: o arrojado <liante (o "campal") a partir do 
"mundo". "Problema é justamente o próprio modo de atualiza1,ao da realidade do mundo" (ibid.). A 
marcha da veri-fica<;ao é passar do afirmado (campal) problematizado, tornado problema, a partir da 
realidade do mundo. É o resolver o "lugar" do afirmado na realidad e do mundo. E por isso "a identidade 
do lógico e do histórico consiste na própria atualidade da· realidade como problema. Urna intelec1,ao 
do real como problema é essencial e constitutivamente um esbo<;o inquirente da medida do real no 
mundo da realidade" (ibid., p. 309). 

63. Na qua! se situam também, é claro, urn G. Mead ou de preferencia J. Dewey-embora sempre 
partindo de urna teoria da verdade que dá primazia a razóo científico-natural. Ver sobre o compromisso 
político de Dewey: Bernstein, 1992, p. 232s (para mostrar a diferen<;a com Rorty; certamente urna ética 
da liberta1,ao pode estar mais próxima de urn "Deweyan pragmatist" que do "esteticismo" de urn Rorty), 
ou West. 1989, p. 69s. 

64. ''A verdade é para nós simplesmente urn nome coletivo para os processos de verüica1,ao, assim 
como a saúde, a riqueza, a for<;a, etc. sao nemes para cutres tantos processos relacionados coma vida, 
e também procurados porque compensa procurá-los. Portante a verdade se constrói, assim como a 
saúde, a riqueza e a for<;a sao construídas, no curso da experiencia". ITruth for us is simply a collective 
name for verüication-processes, just as health, wealth, strenght. etc. are names for other processes 
connected with life, and also pursued because it pays to pursue them. Truth is made, jusi as health, 
wealth and strength are made, in the course or experience] ("Pragmatism's Conception of Truth", em 
James, 1975, p. 104; trad. esp., p. 220). 

65. Dewey, por exemplo, ao falar da Modenúdade com seu "romantic sense of adventure into 
novelty", no qua! se incluem desde as Cruzadas até "the finding and opening up of North and South 
America" (Dewey, 1920, p. 38-39), e este fato é visto como urn "obvious externa! fact", mostra que nao é 
critico diante do "eurocentrismo". Os Estados Unidos se encontram na mesma "tradi<;<'.w" de novidades. 
Nóo há ruptura nem consciencia de ser distinta da Europa. A América do "Norte" simplesmente "se 
abriu" a Modemidade antes que a América do "Sul" - embora seja posterior historicamente, e isto é 
essencial na nossa hipótese da se<;áo 2 da Introdu<;áo, corno vimos. A América é objeto de um romé'mtico 
"finding and opening", e nao de urna traumática conquista ou "invasao" destrutiva das culturas 
amerindias, do violento comércio de afro-americanos, etc., etc. O pragmatismo, até agora, é urna nova 
e grande filosofía do "Ocidente", na regiao "hegemónica" do "centro" no final do século XX. 

66. West, 1989, p. 21 ls. 

67. Cf. Galbraith, 1993. 

68. Cabe destacar a reflexao de George H. Mead por muitos aspectos. Pelo desenvolvimento 
lingüístico da análise sociológica (ver Mead, 1934), em especial o conceito de "generalized other" (que 
permitirá a Seyla Benhabib falar da mulher como urn "concrete other"; Benhabib, 1992, p. 9s), a partir 
de urna "filosofía da a1,ao" (Mead, 1938; questao em geral nao observada), a partir da comunica<;Cio 
intersubjetiva: "Man is a rational being because he is a social being" (Mead, 1934, p. 379). 

69. Ayer, 1958, p. 126, no capítulo sobre "Critica da ética e da teología". 
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70. Ibid., p. 130. 

71. Poderia ainda acrescentar-se urn quarto momento: o "Ser", que é o horizonte ou fundamento 
do ambito redutivo do significado, sentido ou "estado de coisa (Tatsache)" como totalidade. Correlativo 
de "mundo" (no sentido heideggeriano). 

72. Putnam, 1991, p. 41. 

73 . Faz-se referencia ao trabalho de Tarski, 1956, ou 1977, p . 150s. 

74. "Torski náo tomo nenhuma noc;áo semantica - por exemplo designo, representa ou se refere a 
- como primitivo (emboro se refira a permanec;a definida, em termos dos noc;oes náo semanticos, no 
curso de seu trabolho). Assim, quem aceita as noc;oes de qualquer linguagem-objeto de que se trate, 
e esta poderia escolher-se arbitrariamente, pode tombém entender verdadeiro como o definiu Torski 
para esso linguagem-objeto. Verdadeiro possui a mesma legitimidade que qualquer outra noc;áo de 
ciencia de primeira ordem" (Putnam, 1991, p. 10). Esta seria urna perfeita definic;áo do "formalismo" 
lingüístico; semantica "fechada" de urn "mundo" formal previamente definido. Por sua vez, Apel tenla, 
a partir de um horizonte de intersubjetividade redefinida a partir de Peirce (e referida in the long ron a 
urna comunidade de comunicac;áo ideal, náo só de urna linguagem abstrata, mas da linguagem 
ordinária) alcanc;ar "consenso" acerco de urn "acordo" no qua! todos possam coincidir; é urna 
pragmática semantica que se opoe também a posic;áo tarskiana (Apel, 1991, p. 53-63), embora náo 
superando urna teoría "consensualista" da verdade. 

75. Tugendhat, 1982, p . 121. De certa maneira o exemplo tarskiano poderia traduzir-se da seguinte 
maneira: '"A neve é branca' tem significado se, e só se, tiver sentido". Agora deixaria de ser tautológica 
e nos encontrariamos no ambito de urna linguagem definida a partir do horizonte de urn "mundo" (do 
"ser") determinado (totalidade da linguagem S, totalidade de sentido e dos "estados de fato [Ta/sa
chen]" [ver em Wittgenstein o Tractatus, 1.1; Wittgenstein, 1969, p. 6-7] previamente definidos). Mas náo 
se falaria mais de "verdadeira" como na definic;áo de Tarski, mas de "significativa" dentro da lin
guagem definida, já que neste caso "náo seria preciso saber que existe urna correspondencia entre as 
palavras e as entidades extralingüísticas para entender nossa linguagem" (Putnam, 1991, "Referencia 
e compreensáo", p. 130). 

76. Está se referindo a expressáo de WA. Quine em, por exemplo, Pursuit oí Truth, § 33 (Quine, 
1992, p. 122s): "Pregar a verdade da orac;áo é o mesmo que pregar a brancura da neve; nisto consiste 
a correspondencia neste exemplo. A atribuic;áo de verdade simplesmente elimina as aspas. A verdad e 
é desaspeada" (ibid., p. 123). 

77. Putnam, 1991 , p. 17-18. 

78. B I é urna "teoria" ou urna metalinguagem. 

79. Ibid., p . 41. 

80. A excelente obra de Cristina Lafont, La razón como lenguaje, mostra o debate sobre a questáo 
(Lafont, 1993). Diz-nos Donald Davidson: "Este é o momento adequado para buscar auxilio na distinc;áo 
entre significado e referencia. O problema, informam-nos, é que as questoes de referencia em geral 
sáo solucionadas por fatos extralingüísticos, o que náo acontece com as questoes de significado" 
(Davidson, 1990, p. 41 ). 

81. Ibid., p. 42. 

82. A critica a posic;áo redutivista é freqüente em Putnam, por exemplo emReason, Truth and History 
(Putnam, 1981, p . 109s, 128s); Putnam, 1990, p . 13s, 103s; em Putnam, 1992b, p. 164, lemas: 'We need a 
theory of reference by description as much as a theory of prirnitive reference"; e recentemente, em 
Putnam, 1994, "Truth and Reference", p . 316: '1f there is a problem of conceptually analyzing our intuitive 
notion of truth, then Tarski's work <loes not speak to it". Por último, recordemos que "o verdadeiro e a 
referencia de urna orac;áo sáo captados pela lógica de Tarski, mas que a mesma deixa indeterminados 
os conceitos de verdade e referencia" (Putnam, 1991, conf. 4, p. 61). 

83. Putnam, 1991, p. 42. 

84. Carnap, 1990, p . 25. Em outro texto escreve: "Quondo (dentro de urna linguagem determinada) 
[A do esquema] urna palavra possui urn significado (Bedeutung), em geral se diz que designa urn 
conceito; se esta significac;áo é apenas aparente, e na realidade náo a possui, talamos de um 
pseudoconceito" (Carnap, 1965, p. 67). Hempel está de acordo com isto quando escreve que "oprincípio 
fundamental do empirismo moderno é a idéia de que todo conhecimento nao analítico se baseia na 
experiencia. [ ... ] Urna orac;áo constituí urna afirmac;áo cognoscitivamente significativa e pode-se, 
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portanto, dizer que é verdadeira ou falsa unicamente se 1) é analítica ou contraditória, ou 2) capaz, 
pelo menos em princípio, de ser corúirmada pela experiencia. De acordo com este critério, chamado 
critério empirista de significado cognoscitivo ou de significatividade cognoscitiva ... " (Hempel, 1965, p. 
115). Frege se havia referido a questáo em seus trabalhos sobre "sentido e sigruficm;áo (Sinn und 
Bedeutung)" (ver Frege, 1980). 

85. Cf. Martín, 1959, ou Horwich, 1990. 

86. Lafont, 1993. Supera esta questáo em muito a indicm;áo que desejamos fazer aqui do tema, 
mas para estudar as diferentes posic;-óes sobre a "referencia" (como identificac;-áo [Frege, Russell, 
Strawson, Sea riel, como relac;-áo de cumprimento [Quine] ou como designac;-áo direta (Kripke, Donnel
lon, Putnom]), ver a obro de Runggoldier, 1985. 

87. Em nosso esquema 3. 3 indicamos o "mundo" ( ou o horizonte do "ser") em A. Com isso queremos 
ossinalar também o problema da "compreensáo do ser (Seinsverstándnis)". Já que o crmbito da 
"significotividode" de urna linguogem L pode, igualmente, e por último, ser o do linguogem ordinária 
"fechada" sobre si mesmo. O "ser" (como horizonte do "mundo") náo é a "realidade" a qua! remete a 
"referéncio" a qua! !aremos alusáo. Lofont indica que a corrente de Soul Kripke (ver Kripke, 1985), K.S. 
Donnellan (Donnellon, 1977) e do próprio Putnam comec;-o o mudar o sentido do questáo a partir da 
problemático do "referencia direto" o urna "realidade" (sic) que nós desejomos radicalizar. 

88. Putnom, 1987, p. 33; trad. esp. , p. 82. 

89. Ibid. 

90. Ibid., p. 35-36; trad. esp., p. 87. 

91. Jbid., p. 40; trad. esp. , p. 92. 

92. Ibid., p. 32; trad. esp., p. 81. 

93. Cf. Barre!, 1994, p. 157s. Escreve Barre!: "Tombém se deu canta de que, quando os lógicos e 
os filósofos falavam do linguagem, estavam folando de umo obstrac;-áo. Náo há nada de mau russo. 
Para !alar de algo há que fazer obstrac;-ao. Mas ao obstroir precisamos ter o cuidado de náo perder de 
vista aquilo do qua! obstraímos. Wittgenstein chegou a ver que isso era precisamente o que os filósofos 
da linguagem, inclusive ele mesmo, náo faziam" (p. 159). lsto será fundamental para o § 3.5, mais 
odionte, quando vamos considerar no foctibilidade os juízos de foto formais (só com "pretensáo de 
eficácia" ou factibilidade, a partir do cálculo). do tipo weberiano meio-firn ou da rozáo instrumental, 
diferentemente dos "juízos de fato" acerca da reproduc;-áo e desenvolvimento davido do sujeito humano, 
como por exemplo: "lsto é urn veneno perigoso para a rninho vida" - que náo é um juízo de valor mas 
de realidade, com "pretensáo de verdade prática". 

94. Putnam, 1987, conf. l., p. 8s; trad. esp., p. 48s. 

95. !bid., p. 17; trad. esp., p. 6 l. 

96. "Coiso (thing, Ding)" serio a denominoc;-áo estrita do real (ver minha filosofía de la Liberación, 
2.3.8.1, 3.4.7.3-3.4.7.4, 4.1.4.1, etc. ; Dussel, 1977). como "coisa natural" (e náo como artefoto cultural ou 
"coisa -sentido"). Náo é oindo "objeto", "foto" ou "estado de coiso". 

97. Paro Xovier Zubiri, a totolidade do universo galáctico é "urna só substantividade" (''.A notureza 
material no sentido restrito de inorumodo": Zubiri, 1963, p. 238). Urna goláxio, o sistema solar, o Sol ou 
o Terro, urna montanha, urn rio, ou urna pedro sao meros subsistemas ou singuli . "Objetos" de urna 
linguogem ou "esquema conceituol", poro !alar como Putnam, mas náo "coisos" substantivas. 

98. As galáxios a milhóes de anos-luz náo sao "observá veis" em suo orgonizm;ao interno 
a simples visto; os vírus ou átomos também náo. Nossa "observobilidade" a partir dos órgáos 
do corpo humano determina o possibilidade (foct ibilidode) de cons tituir cerebralmente cerios 
"objetos" a mao: o sol ou os pedros (subsistemas físico-naturois), os vegetais e os onimois em 
geral (cada um com suo substantividade própria), cadeiros e portas (coisas-sentido ou objetos 
ortificiais, culturois). Ademois, só os "objetos" do sentido comum podem ser "construídos" 
plenamente por nosso cérebro: só deles percebemos odores (pelo olfato). ruídos (pelo sistema 
auditivo), suovidode (pelo tato) .. . já que o "construc;-ao" dos "objetos" macro (a) ou micro (c) é indireto 
e parcial . Fíca totalmente invalidada a opiruao de Quine de que "o verdodeira e último natureza da 
reolidode" ero detectado pelo sistema conceitual da ciencia físico, tais como átorncs, eléctrons, etc. 
(cit. Putnom, 1987, p. 90, noto 12; trad. esp., p. 137, noto 42). 

99. Putnom, 1987, p. 77; trad. esp., p. 147. 

100. Ibid. 
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101. !bid., p. 77; trad. esp., p. 147-148. 

102. Esta pergunta assim feita exige perguntar-se pelo significado de "mundo": será apenas mais 
urn "esquema conceitual", urn mero horizonte de inteligibilidade de urna linguagem dada (A do 
esquema), ou é a totalidade da realidade do real que atualizamos em nosso cérebro como o já dado, 
como umprius (sem sentido algum ainda!) (B)? 

103. Ibid . . 

104. Ibid. 

105. !bid., p. 79; trad. esp., p. 151. 

106. Trata-se de Karl, urn "selvagem" que nao falava. 

107. Observe-se que nao se cliz o "como", mas simplesmente "comer": necessidade pré-existente 
a toda situai:;ao possível de tradu,:;ao de outra cultura (seja esquimó, banto, asteca ou moderna 
pós-convencional), como explicamos nos§§ 1.5 e 2.5 quanto ao possível diálogo intercultural a partir 
de "conteúdos" (contra a pretensao de Habermas de só poder definir a lógica formal do diálogo). 

108. Putnam, 1991, p . 54. 

109. Putnam, 1987, p. 79; trad. esp., p . 151. 

110. Já citado, de Putnam, 1987, p. 77; trad. esp., p. 147. 

111. Também penso isso firmemente, ainda mais que em James ou Dewey. 

112. Putnam, 1987, p. 70; trad. esp., p. 137. 

113. Nao só comer ou beber ("do estómago"), mas habitar no comíort, conhecer rigorosamente, 
criar artísticamente, ter experiencias rrústicas .. . ("da fantasía"). Trata-se de todas as necessidades 
humanas, também em seu sentido mais sublime, espiritual, criador. 

114. Ver o que escrevemos acima sobre o ··campo" (urna coisa entre outras) como o horizonte 
do jlÚzo. 

115. Será parte especial de um capítulo de outro trabalho sobre os princípios éticos e sua 
fundamentai:;ao, desenvolvimento posterior desta Ética da Libertai:;áo. 

116. Ver meu artigo "Una conversación con Richard Rorty", em Dussel, 1993c, p. 177s. As obras de 
Rorty (Rorty 1979, 1982 e 1989) mostram urna progressiva e irredutível perda de urna possível referencia 
universalista. Uma ética da liberta,:;ao nao pode deixar de simpatizar <liante do célico de urna razáo 
dominadora, mas náo pode aceitar a incomensurabilidade que impede um norte-americano de 
analisar racionalmente as causas de sua responsabilidade no atual sistema-mundo. Rorty quer 
"conversar" sobre a Guerra do Golfo; em nome das vítimas nós <levemos "argumentar" sobre a 
responsabilidade culpável dos que lani:;aram as cem mil toneladas de bombas. 

117. Ver, em especial, "Verdad y conocimiento: una teoría de la coherencia", em Davidson, 1992, 
p. 73-98. Além disso Davidson, 1980. A "coerencia" é certarnente um momento necessário, mas náo 
suficiente, de urna teoría forte da verdade. 

118. Em nossa Filosofía de la Liberación (Dussel. 1977, n. 2.3.5.6) usávamos ainda a mesma 
palavra: "Um fenómeno ou ente pode ser compreendido em sua constituii:;áo real (2.2. 7.4) (como líqlÚdo) 
e interpretado com diversos sentidos (como bebida e para apagar o fogo). Se o descobrimos [aqlÚ no 
sentido de LafonU em sua constituii:;áo real, o sentido diz relai:;áo [hoje deveríamos !alar de referencia] 
a realidade [nivel B do esquema 3.3) (náo se pode interpretar o álcool como "para apagar o fogo", 
ainda que seja líquido); se for constituído em sua referencia [hoje se deveria !alar só de relaqáo] ao 
mundo, o sentido diz relai:;áo a totalidade do mundo" (rúvel A do esquema 3.3). 

119. Lafont, 1993, p. 245. 

120. Uns confundem pretensáo de verdade com pretensáo de validade (consensualistas), outros 
com a pretensao de inteligibilidade (formalistas analíticos). 

121. O "formalismo", em suas múltiplas dimensóes, é sempre, num primeiro momento, ocupar-se 
de urna certa '1inguagem. I:', "mundo", "sistema" ou horizonte de "objetos" que foram abstraídos 
metodicamente da plena realidade do real para trató-los analiticamente. Este primeiro passo é válido 
e freqüentemente necessário. Toma-se inválido (e náo suficiente) quando, num segundo momento, 
esquecendo o prévio movimento abstrativo, se pretende que este horizonte reduzido é a "própria 
realidade" (e por isso se negará "toda metafísica", lingua ordinária. "objetos" do sentido comum, ou 
possibilidade de "enunciados normativos" a partir de "juízos de fato" materiais). A "verdade", neste 
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caso, náo diz abstrativamente mais "referencia" a vida do sujeito humano (a "realidade"), em última 
instancia, e é corúundida coma "significatividade", o "sentido", a "coerencialidade" de um horizonte 
redutivo; ou, em outra tradic;áo, coma validade intersubjetiva. Caiu-se na "falácia redutivista" do 
formalismo de urna "linguagem I:'. Em Ética isto provoca diversos desvíos de conseqüencias 
práticas fatais - sobretudo quando essas "teorías formalistas" estáo em máos dos govemos dos 
países centrais (ou periféricos), dos exércitos (como o norte-americano), dos órgáos policiais ou de 
dirigentes da economía (como no caso do neoliberalismo, um "formalismo" económico que caíu na 
"falácia reducionista"). Neste rúvel do sistema formal autonomizado (tudo náo-intencionalmente) se 
transforma numa máquina de terror, gerando urna dramática situac;áo de dominac;áo, injustic;a, e até 
tortura, assassinato e morte. 

122. Cf. Luhmann, 1984. Sobre Luhmann ver lzuzquiza, 1990; Febraio, 1975. 

123. Habermas, 1985, p. 444-445; trad. esp. , p. 453. 

124. Pelo menos cf. Parsons, 1971 e 1978. 

125. Gíddens, 1993, p . 99. 

126. Habermas dedicou longas páginas a Parsons (Habermas, 1981 , t. 2. p. 295-444; trad. esp., 
p. 281-425). 

127. Luhmann, 1984, 2, 11, p. 100; trad. esp., p. 85. Ver a exposic;áo e a crítica recente de Habermas 
a Luhmann (Habermas, 1982, p. 369s; trad. esp., p. 307s). Com razáo Habermas !he criticará a 
automaticidade da auto-regulac;áo sociai (a partir de urna razáo instrumental e de um paradigma 
desenvolvido da consciencia, náo superado), sem mediar a racionalidade discursiva dos acordes 
lingüísticos intersubjetivos (neste ponto, como já dissemos, estamos de pleno acordo com Habermas). 
Náo obstante, esta crítica é necessária, mas náo suficiente. 

128. Para tudo que exporemos sobre a economía em Luhmann, ver Luhmann, 1988 (onde há outras 
referencias a sua obra que comec;a sobre temas económicos em Luhmann, 1971). 

129. Luhmann retrocede praticamente a urna posic;áo proudhoniana já criticada certeiramente por 
Marx nos Grundrisse: "Chegamos assirn ao problema ·fundamental ... : é possível revolucionar as 
relac;óes de produc;áo mediante urna transforrnac;áo do instrumento de circulac;áo [o dinheiro]? Bastaría 
a falsidade desta premissa fundamental para demonstrar urna incompreensáo igual da conexáo 
interna das relac;óes de produc;áo, distribuic;ao e circulac;áo" (Marx, 1974, p. 42; trad. esp., p. 45). Marx 
remete (é a "referencia" fundamental) o dinheiro a produc;áo, e esta ao trabalho humano, a sua 
subjetividade corporal (ver Dussel, 1985, p. 70s). 

130. Luhmann esquece o monopólio: "O monopólio produz a competic;áo; a competic;áo produz o 
monopólio" (Marx, 1956, t. 27, p. 458; ver Dussel, 1988, p. 330s). 

131. Tudo isto nos remete ao pensamento de Friedrich von Hayek e Milton Friedman (Friedman, 
1980, p. 1 s). 

132. Recorde-se todo o debate sobre a "referencia" nos parágrafos anteriores: a auto-referencia 
faz abstrac;áo de toda "realidade" lora do sistema. Nisto consiste, exata e explícitamente, o formalismo 
redutivista de todo aspecto material ou de conteúdo. 

133. Corno as definimos mais acirna nos§§ 1.5 e 2.5. 

134. "System und Umwelt" (Luhmann, 1984, lntroduc;áo, p. 22; trad. esp., p . 30). 

135. "Der Systemdifferenzierung" (ibid.). 

136. !bid., p. 24s; trad. esp., p . 31s. 

137. !bid., p. 25; trad. esp., p. 32. 

138. Jbid., p. 27; trad. esp., p. 33. 

139. !bid., p . 1, I, p . 30; trad. esp., p. 35. 

140. Cf. o esquema 3.3, o horizonte A do "mundo" ou totalidade de significatividade com "sentido", e 
tudo que foi dito ali sobre a "referencia" ao mundo (por ex. Wittgenstein) ou a realidade (por ex. Zubiri). 

141. Mario Bunge escreve de maneira semelhante no prólogo da Ética de seu Treatise on Basic 
Philosophy: "The ultimate goal of theoretical research, be it in philosophy, science or mathematics, is 
the construction of systems, i.e., theories ... because the world itself is systemic (sic), because no idea 
can become fully clear unless it is embedded in sorne system or other, and beoause sawdust philosophy 
is rather boring" (Bunge, 1974, t. 8, p. v-vi) . Confundiu-se a teoría que deve ser "sistemica" com a 
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"realidade" que em última análise nunca pode ser perfeitamente sistematizada. O "mundo" ("lingua
gem ¡;· de Tarski) é sistemico. Para nós o "mundo" náo é a "realidade". Para Luhmann a "realidade" 
do sistema também náo é completamente sistemica, porque é tarnbém o "entorno", mas náo é 
definida clar=ente. 

142. !bid., 1, II, 1, p. 36s; trad. esp., p. 39s. 

143. !bid. , 1, II, 7, p. 52; trad. esp. , p. 50. 

144. !bid., 2, ll, p. 98-99; trad. esp., p. 84-85. 

145. Tratamos <leste tema nos§§ 3.1 e 3.2. 

146. Observe-se a identidade entre "objetividade" e "realidade". 

147. !bid., 2, V, p. 109; trad. esp., p. 91. 

148. !bid., 1, ll, 11, p. 69-70; trad. esp., p. 61. 

149. !bid., 5, l. p. 244; trad. esp., p. 188-189. 

150. Para urna ética da libertac;do, como se verá no§ 3.5, o ato humano (de base neurobiológica) 
se "desenvolve" intersubjetiva e historicamente como instituic;óes, como sistemas sociais, económicos, 
políticos, etc. Se há urna absoluta cisáo, o nivel formal dos sistemas se desconecta de seu conteúdo 
material (a reproduc;do e crescimento da vida do sujeito ético: reproduc;ao e crescimento que acontece 
em "sistemas", mas que nao se esgota neles e estes sáo apenas mecliac;óes, meios-fins, valores, etc.). 

151. !bid., IX, p. 57s; trad. esp., p. 54s. 

152. !bid., III, p. 70s; trad. esp., p. 63s. 

153. !bid., XI, p. 115; trad. esp., p. 143. 

154. !bid., 3, IV, p. 166; trad. esp., p. 132. 

155. lbid., V, p . 171-172; trad. esp., p. 135-136. 

156. Cf. ibíd., VI, p. 286s; trad. esp., p. 219s. 

157. De interesse para a fundamentac;áo do princípio material da ética, quanto a possibilidade 
de pensar a morte, é o ponto VI do cap. 7 (p. 372s; trad. esp., p. 280s). 

158. lbíd., 6, III, p. 297; trad. esp., p. 227. 

159. Habermas, 1982, p. 371; trad. esp. , p. 3 IO. 

160. Luhmann, 1984, 11 , II, p. 599; trad. esp., p . 439. 

161. Na Universidade Livre de Berlim ganhou a cátedra de Economia Politica na década dos anos 
70, mas náo foi nomeado pelo govemo Democrata Cristáo pela acusac;áo de seus compromissos 
políticos no Chile, na época da Unidade Popular. 

162. Cf. Hinkelamrnert, 1984. 

163. Deve-se advertir que de maneira explícita se expressa já o argumento em Hinkelammert, 1970, 
p. 23-32. Falando da "competic;áo perfeita" do ne·oliberalismo, indicava: "O resultado do modelo é 
curioso: o equilibrio só se dó: se houver urna mobilidade completa de todos os !atores da produc;áo e 
uma previsáo perfeita de tudo que ocorre no mercado inteiro" (p. 24). Ambos os momentos sáo 
únpossíveis empíricamente, logo tarnbém o equilíbrio do mercado. 

164. Cf. Gómez, 1995. 

165. Cf. Berger, 1973. 

166. Cf. Hayek, 1952, 1975 e 1976; Friedman, 1966, 1966b e 1981. Urna reflexáo a partir da América 
Latina em Rebellato, 1995. 

167. Cf. Kantorovich, 1968. 

168. O anarquista tem urn modelo de impossíbilidade ou formulac;éio de uma idéia reguladora: 
"Se todos os membros de urna sociedade fossem eticamente perfeitos, náo seria necessária nenhurna 
institucionalidade". Mas como isto é impossível, pode-se deduzir: Sempre é necessária algurna 
institucionalidade para díscíplinar (em terminología foucaultiana) a possível néio-perfei<,áo correspon
dente. O que permite tarnbém descobrir, como veremos, a "arnbigilidade" ética (a qua! Lévinas, 
Foucault ou os anarquistas sáo táo sensíveis) de toda instituic;áo. 
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169. Quer dizer, e aplicando o que Hinkelammert recorda insistentemente, in the long run jamais 
se pode alcanc,ar a verdade na "comunidade de comunicac,áo ideal". Postular urna identidade futura 
(entre realidade perfeitamente conhecida, verdade e validade) é postular urna impossibilidade. Peirce 
escreve: "There is nothing in the facts to forbid our having a hope, or calm and cheerful wish, that 
the community may las! beyond any assignable date ... " ("On the Doctrine of Chances, with later 
reflections"; em Peirce, 1955, p. 163). Nó:o cai aqui na "ilusáo transcendental"? Ver a crítica a Apel 
em Hinkelammert, 1994. 

170. Como já mostramos, cabe destacar que, por ex., Jürgen Habermas, em sua obra Teoría da 
Ac,ó:o Comunicativa, reflete a partir da obra de sociólogos (Weber, Mead, Durkheim, Parsons), mas náo 
de economistas (como Smith, Ricardo, Marx, Jevons, Marshall, Keynes, von Hayek, etc.). Para enfrentar 
economistas, teria que ter alcanc,ado um maior grau empírico de complexidade, a realidade da 
"comunidade de produtores", a realidade material da corporalidade humana a partir de um possível 
"falseador transcendental" (na terminología de Hinkelammert) tal como: "Esta pessoa vive sem 
alimentos". Tratar-se-ia do programa de urna "económica" (como momento da filosofia e da ética) 
construída materialmente da mesma maneira que Habermas ou Apel construíram formalmente urna 
"pragmática". Ver Dussel, 1993, p . 145s: "Da pragmática a económica". 

1 71. Cf. Hinkelammert, 1990. 

172. Hinkelammert, 1984, p. 22 (cit. do original espanhol). 

173. Ibid., p . 24. 

174. Cf. Popper, 1973. 

175. Hinkelammert, 1984, p. 29. 

176. Encentra-se no capítulo VI da obra citada (Hinkelammert, 1984, p. 231-242). Vamos retomar 
sua argumentac,ó:o no nosso capítulo 4, já que de imediato passa ao momento critico propriamente dito, 
do qua! náo desejo ocupar-me agora, por razóes sistemáticas. 

l 77. Hinkelammert, 1984, p. 236. 

178. A "realidade" é o 6:mbito que o sujeito vivente enfrenta e a partir do qual efetua todas as 
transformac,óes "possíveis" para reproduzir e desenvolver a vida do sujeito humano. 

1 79. "Os princípios de impossibilidade se referem a impossibilidades com as quais se choca a 
ac,áo humana" (ibid., p. 231). 

180. "Logo, o conceito universal transcende qualquer conjunto de casos observáveis" (ibid., p . 233). 

181. "A realidade ilimitada transcende a realidade limitada dos fatos observáveis a expe
riencia e a empiria do observador" (ibid., p . 233). A primeira é a simples realidade; a segunda, a 
realidad e "objetiva". 

182. Hinkelammert chama a própria realidade de "totalidade" (eu reservo essa categoría para o 
"sistema dado" ou totalizado, como se poderá ver no capítulo 4) ; isto é, totalidade em Hinkelammert é 
a omnitudo realitatis de Zubiri. 

183. Ibid. , p . 234. Ver Dussel, 1985, cap. 14. 

184. Para nós é também o ámbito da "exterioridade": o mais-além do mundo (o mundo como a 
"totalidade" de Lévinas, como ·o observado a partir da "compreensáo do ser" heideggeriana); é o 
náo-ser (de Parménides, ou do capital para Marx) sem deixar de consistir como realidad e (a realidade 
como "totalidade" para Hinkelammert, como omnitudo realitcrtis para Zubiri, como já dissemos). 

185. É o ámbito da veri-ficac,áo de Zubiri; o terceiro tipo de verdade. 

186. Antecipo-me em incluir esta determinac,áo que Hinkelammert introduz posteriormente em seu 
argumento. 

187. Ibid., p. 237. 

188. Esta "aspirac,áo" náo é urna postulac,áo da identidade entre realidade-verdade-validade in 
the long run, mas indicac,áo de urna "impossibilidade". 

189. A vida humana é o critério de verdade universal; a tecnología só em concreto. 

190. Ibid. , p. 237. 

191. Ibid. 

192. Coincidencia coma atitude do pragmatismo nort~mericano. 
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193. Só:o enunciados de impossibilidade os seguintes exemplos: a. É impossível fabricar um 
perpetuum mobile; b. É impossível uma pessoa que tenha conhecimento perfeito; c. É impossível uma 
pessoa que seja imortal; d . É impossível uma pessoa que viva sem aümentar-se; e . É impossível uma 
comunidade de comunicm;ó:o sem violencia ou perfeita; f. É impossível urna comunidade com 
produtividade ilimitada; etc. Estes enunciados teriam falseadores (usando a terminología poppe
riana) como os seguintes: a. Isto é umperpetuum mobile; b. Esta pessoa tem conhecimento perfeito; 
c. Esta pessoa é imortal; d. Esta pessoa vive sem alimentar-se; e . Esta comunidade de comunicm;éi:o 
néi:o sofre nenhuma violencia, é discursivamente perfeita; f. Esta comunidade tem produtividade 
ilimitada; etc. O aspecto b. é epistemológico; o t., d . e f. referem-se ao aspecto material da ética; o 
e. refere-se a moral formal. 

194. !bid. 

195. Os "objetos" ou empiria macro e micro, que indicamos ao !alar de Putnam (§ 3.2), mostram 
esta "possibilidade" tecnológica de constitui<;éi:o de "fatos", "objetos", etc. 

196. Ibid., p. 238. 

197. No§ 2.5 mostramos como todo projeto de reprodU<;éi:o e desenvolvimento da vida do sujeito 
humano sempre se vive a partir de uma cultura, urna "vida boa", concepc;éi:o de felicidade, etc., também 
no caso da "eticidade pós-convencional" (Benhabib, 1992, p. 11). 

198. Também a ciencia e a filosofía fracassam no Mundo Periférico (África, Ásia, América Latina) 
por este condicionamento material ou ético de conteúdo. 

199. Aquí falaremos de "eticamente" factíveis ou "operáveis". 

200. Ibid., p . 239. 

201. Neste caso, novamente, "factibilidade" é operabilidade ou factibilidade ética, material. 

202. Da mera factibilidade técnico-económica formal. 

203. Ibid., p. 240. 

204. Ibid. 

205. Ibid., p. 241. 

206. Como veremos, agora libertac;éi:o cobrara uma preciséi:o que nunca antes vislumbrou. "Liberta
<;éi:o" será uma práxis com factibilidade ético-critica ou transformadora, que se oporá tanto ao conservador 
(que acha possível só o vigente, e que nega como impossível o possível), corno ao utopista (anarquista, 
por ex., que acha possível o impossível). A libertac;a:o é práxis que acha possível o factível eticamente para 
além da factibilidade do sistema de dominac;ó:o vigente. A possibilidade de urna transformac;éi:o (de uma 
norma, ato, instituic;ao, sistema, desde a ac;ao cotidiana crítica até a extraordinária ac;éi:o de uma revoluc;ao) 
deve ser "factível' ', mas esta factibilidade pressupóe uma utopía (nem anarquista [por ser impossível], nem 
conservadora [por ser antiutópíca ou anti transformadora]) que abre um ambito de possibilidades, embora 
esta utopía como tal seja impossível (como idéia reguladora). Isto supóe uma "crítica da razao utópica", 
como mostra Hinkelammert em sua obra (Hinkelammert, 1984). 

207. Ver Dussel, 1990, todo o capítulo 8. 

208. Neste ponto, o "produtivismo" de Marx (aos olhos de Habermas; ver Habermas, 1995, 
apéndice ao cap. 3: "Excurso sobre o envelhecimento do paradigma da produc;ao"), também na visao 
de Hannah Arendt (ver Arendt, 1958, cap. IV, p. 136s) ou de Seyla Benhabib (Benhabib, 1986, ao longo 
de toda a obra se atribuí a Marx o usar um "paradigm of Work" a partir de uma "filosofía do sujeito"), 
nó:o chegou a vislumbrar o tipo de racionalidade que está sendo exercida por Marx. 

209. Só no capitalismo "trabalho para [Jinalidade] viver" (Marx, 1956, t. 1 EB, p . 463, já citado). 

210. A razó:o discursiva, evidentemente, funda formalmente os outros tipos de racionalidade, 
quanto a validade das máximas. Por sua vez, a "razó:o ético-originária", a maneira de "ponte" entre a 
razao prático-material e a discursiva, afirma a autonomia dos participantes éticos, de sua liberdade, 
e exige a participac;ó:o dos afetados na tomada de decisó:o, argurnentac;ó:o, etc., como vimos. 

211. Por exemplo, no próximo futuro, a votac;ao dos cidadaos por computadores poderá permitir 
"plebiscitos" ou sondagem "da opinió:o pública" factíveis freqüentemente e sem maiores custos. Urna 
democracia muito mais direta, impossível em tempos de Rousseau, poderá envolver milhóes de 
participantes. A tecnología permite assim tomar "factíveis" ou empíricamente possíveis instituic;óes 
antes impossíveis. Da mesma maneira, grac;as a modelos com milbares de variáveis manejadas por 
computac;ao, poder-se-á planejar (nunca de maneira perfeita, mas possível e aproximada) com urna 
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rapidez (milhóes de procedimentos em milionésimos de segundo) e complexidade impossíveis há 
poucas décadas. Teria acontecido a "subsunc;ao" material do processo de planificac;áo (o necessário, 
mínimo mas estratégico) para racionalizar ético-praticamente as decisóes criticas económico-políticas. 

212. Cf. Ribeiro, 1987. 

213. N áo no sentido cotidiano. Ao enfrentar meios escas sos, é necessário tirar o maior proveito do 
meio para o fim empreendido. 

214. Max Weber. Economía y sociedad, I, 1, § 2; Weber, 1922, trad. esp., p. 20. 

215. Cf. Kant, 1968, t. 8, p. 233s. 

216. UK, B XXI. A XXI. 

217. Sublinho algumas palavras para chamar a atenc;áo para o caráter "hipotético" da formula
c;áo: "se ... fosse .. . " 

218. KpV, A 122-123. 

219. Kant dá um exemplo neste sentido: "Se cada qua!, pensando apenas em conseguir sua 
vantagem .. , se considera autorizado a encurtar sua vida, logo que fosse assaltado por um completo 
fastio dela ... " (KpV, A 122-123). 

220. Hinkelammert, 1984, p. 238. 

221. Ver o argumento de Popper, 1973. 

222. Cf. Hinkelammert, 1984, caps. 4 e 5. 

223. Para um banto na selva tropical ou para um esquimó no Alasca náo é "possível empíricamen
te" fazer a ciencia astronómica avanc;ar como na Califómia, símplesmente porque náo tem telescópios 
apropriados para estudar os "objetos" celestes. 

224. O aviáo Concorde era tecnicamente possível mas ultrapassou o limite do economicamente 
rentável, possível. Transformou-se num limite económico na produc;áo de avióes. 

225. Devo esclarecer que, quando Wellmer, 1986, objetava a Apel e Habermas que as exigencias 
lógicas da argumentac;áo deviam distinguir-se das exigencias morais da intersubjetividade, e delas 
náo se podia deduzir o como, quando, onde, isto é, as circunstancias efetivas da realizac;áo de tal 
argumentac;áo, havia passado inadvertidamente do nivel da validade moral ao da factibilidade ética 
enquanto "dever de argumentar hic et nunc". É claro que náo se pode deduzir das exigencias materiais 
ou formais as exigencias de factibilidade, mas aquelas exigencias de verdade prática e validade 
intersubjetiva voltaráo a intervir no processo decisório da factibilidade (e depois dela) para que seja 
"factibilidade ética". Mas ao como, quando, onde ... da argumentac;áo corresponde efetivamente outro 
principio ético (o da operabilidade) e náo mais o principio ético com pretensáo de verdade nem o moral 
com pretensáo de validade. É um terceiro principio que fbca (permite ou obriga com dever) o que se 
pode fazer eticamente, com pretensáo de realizabilídade (operabilidade). 

226. Horkheimer, 1967, trad. esp., p. 19. 

227. Marcuse, 1964, trad. esp., p. 141. 

228. O "desejável" está determinado entre o "permitido" e o que se "<leve" fazer. É tanto o permitido 
como o devido. Indica apenas a possibilidade do querer ético, sem a peremptória obrigac;áo do dever. 
Quando Moore distingue entre o "desejado" (porque traz prazer ou felicidade) e o "desejável" (por 
causa do valor intrínseco do objeto), confunde entre o desejar ético do permitido (que pode lívremente 
náo efetuar-se sem falta ética) e o desejar o devido (que náo pode deíxar de efetuar-se sem falta ética). 
O devido náo desejado <leve entretanto ser feito mesmo que provoque sofrimento; o permitido náo 
desejado náo se efetua normalmente de fato, já que ninguém faz o náo desejado nem devido. 

229 .. Poderia definir-se como: Náo pode ser bom o que impossibilita a vida do sujeito humano. 

230. "Ético" aqui é a razáo prático-material e ético-originária, com referencia a realidade 
extradiscursiva: a realidade da vida do outro sujeito humano autónomo em comunidade. 

231. Já tratamos anteriormente da passagem dialética de fundamentac;áo material (do faminto 
que morreria de fome se náo !he déssemos esmola para comprar alimentos) e voltaremos ao assunto 
nos próximos capítulos e obras. 

232. Trata-se da passagem dos niveis c-e ao f do esquema 3.5. Subsume-se a ordem da mera 
possibilidade empírico-tecnológica na escassez na ordem propriamente ética: f julga c-e. Este "juízo 
de fato" concreto (enunciado 2 do esquema 3.6) (se este enunciado meio-fim permite a reproduc;,áo e 
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desenvolvimento da vida ·do sujeito humano em situm;áo), evidentemente, necessita também de 
enunciados meio-fim subsumidos (científicos, tecnológicos, económicos e do "sentido comum"J: desde 
tempos imemoriais, pelo menos explicitamente desde a civiüzm;áo egípcio-mesopotámica, pode-se 
observar que havia decisóes (máximas) que impedem a vida (ver o§ 0.1) e que exigem juízos corretivos 
(críticos) que se tomam juízos normativos. 

233. É o momento deóntico constitutivo do principio. 

234. Trata-se de um modelo de impossibilidade. 

235. Ver no capítulo 5 esta complexa "espiral" de colabora~áo entre o "experto" eo cidadáocomwn. 

236. Denominamos isto "avalia~áo", em sentido universal e náo só particular-cultural (ver§ 1.1 e 
a Tese 12 no Apéndice I). · 

237. Veremos desde o capítulo 4, além disso, a razáo critico-prático material e ética pré-originária 
(analética) que subsume por sua vez a razáo prático-material da qua! estamos falando. 

238. Ver a distin~áo feita antes desta Ética (em Dussel, 1973, § 24, t. 2, p. 52s; Dussel, 1973b, em 
muitos lugares; Dussel, 1977, número 2.6.2; Dussel, 1993c, que acolhe a "interpela~áo", em 2.2.1) entre 
"consciencia moral" (intra-sistemica) e "consciencia ética" (a partir da alteridade), que agora, nesta 
Ética, se transforrnaráo em "consciencia ética" (antes "moral", já que tem um momento material, formal 
e de factibilidade, como estamos considerando) e "consciencia ético-crítica" (antes só "ética"), que 
com~aremos a considerar a partir do capítulo 4). 

239. Sobre a frónesis num nível político, ver Dussel, 1 ~73, § 66, t. 4, p. 109s. Em todo caso, o exercício 
monológico da frónesis, bem ao contrário de ser negado, é agora melhor situado. Embora haja acordo, 
obriga~ao ou mandato válido intersubjetivo, a "consciencia moral monológica, da frónesis individual, 
deverá continuar sendo o último tribunal da respónsabilidade pessoal. Assim como Wellmer mostrava 
que a validade náo acrescenta nova razao ou premissa ao argumento, da mesma maneira o acordo 
intersubjetivo náo declara nula a responsabilidade pessoal da frónesis monológica (que nada tema 
ver como neo-aristotelismo). Do contrário a "obediencia devida" (dos generais nazistas sob Hitler ou 
dos militares argentinos soba ditadura auspiciada pelo Pentágono na década de 1976 em <liante) 
poderia ser considerada urna causa de "inocencia". O nazismo tinha "validade" intersubjetiva (assim 
como a doutrina da Segura~a Nacional na América Latina, ideología originada na CIA e nas Escolas 
militares norte-americanas), mas os "obedientes generais "foram declarados, com razáo, culpáveis. 
Julgá-los culpáveis é urn argumento forte em favor da vigencia dafrónesis monológica, a qua! se "refere" 
esta culpabilidade: Tinham o dever de desobedecer individualmente, enfrentando com sua razáo . 
prática monológica (frónesis individual) a valídade majoritária e maci~a da "razáo" do nazismo ou da 
ditadura auspiciada pela CIA! 

240. Wellmer distingue validamente entre as regras lógicas que obrigam a aceitar o melhor 
argumento (exigencias de verdade teórica) e a obriga~ao moral de argumentar (exigencia de 
validade intersubjetiva). De toda maneira, haveria ainda necessidade de distinguir urn "dever 
argumentar em geral" e o "dever argumentar hic el nun<;:". De fato, Wellmer tem razao ao afirmar 
que o hic el nunc n.áo pode ser deduzido formalmente . E necessário considerar o nível material e 
de factibilidade para chegar ao "dever argumentar ou náohicel nunc". As possibilidades de cumprir 
as exigencias concretas de contexto do dever ou náo exercer a obriga~áo de argumentar em geral 
devem seguir o cumprimento do principio de factibilidade ética (e nao podem ser imediatamente 
deduzidas do principio formal): talvez o dever argumentar em geral, pelas circunstancias concretas 
(meio-fim, cuja circunstancia <leve ser avalíada pela razáo instrumental, e ser subsumida aplica
damente pela compatibiliza~ao como critério vida-morte), <leva ser postergado hic et nunc, já que 
hic et nunc seria náo apropriado para a vida ou a dignídade do argumentante. O fato de hic et nunc 
náo ser apropriado argumentar náo nega absolutamente a obriga~áo moral de" dever argumentar", 
pois <leve-se estar disponível para argumentar quando houver as possibilidades ou circunstancias 
favoráveis (a factibilidade efetiva ética do argumentar). Com umplexo mais complexo de categorías 
(também materiais), a reflexáo ética tem maiores possibilidades de esclarecer "fatos éticos" inex
plicáveis (e até invisíveis) para o formalismo. 

241. Ver o§ 4.1 final. 

242. KpV, A 123; trad. esp., p. 189. 

243. KpV, A 100; trad. esp .. p. 174. 

244. "O moralmente bom é algo supra-sensível segundo o objeto, para o qua!, em conseqüencia, 
nao pode encontrar-se nada correspondente em nenhurna intui~áo sensível, e daí que a faculdade de 
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julgar sob leis da razáo prática pura pare<,a submetida a dificuldades especiais fundadas no fato de 
que urna lei da liberdade pretende aplicar-se (angewandt) a acontecimentos que sucedem no mundo 
sensivel e portante pertencem a natureza" (ibid., A 120-121; trad. esp., p. 187). De nossa parte, como 
vimos, o princípio material se encentra no rúvel empírico (de um juízo de fato concreto: "O conteúdo 
semóntico deste juízo de fato é compatível [ou incompatívell coma reprodU<;áo da vida do su jeito ético"). 

245. KpV, A 119s; trad. esp., p. 186s. 

246. Com excec;áo do "respeito" (cf. KpV, A 126s; trad. esp., p. 191s). A questáo das inclinm,óes, 
aletos ou pulsóes (Trieben) será tratada nos §§ 4.3-4.4. 

247. Cf. Weber, 1967 e 1982. 

248. Weber, 1922, I, II, § 9; trad. esp., p. 64-65. "Chamamos racionalmente material o grau em que 
o abastecimento de bens dentro de urn grupo de pessoas ... tenha por meio de urna ac;áo social de 
caráter económico orientada por determinados postulados de valor" (ibid., p . 64). 

249. Ibid. "Chamamos racionalidade formal de urna gestáo ... o grau de cálculo que !he é 
tecnicamente possível e que aplica realmente" (ibid.). 

250. Ver os esquemas 1.3 (níveis 2 e 3), 2.2 (nos rúveis a ou subsumidos eme) e 3.6 (rúveis analítico 
ou axiológico). 

251. Goodness, bonté, e o contrário a Bosheit (em alemáo náo há propriamente abstrato de das 
Gute, e poderla ser die Güte, ou Gutherzigkeit, entre outros possíveis). 

252. Poi., I, 4: 1254 a 7. 

253. § 142 (Hegel, 1971, t. 7, p. 292). 

254. Expusemos tudo isto parcialmente ero nosso livro Para una ética de la liberación latinoame
ricana (Dussel, 1973, caps. 1-2). 

255. Por isso náo é absurdo que Hegel tenha incluído no final do estudo sobre a "eticidade" a 
história mundial. Ela é o quase-infinito resultado de todos os otos humanos, os intencionais e os náo 
intencionais, mas tarnbém de suas conseqüencias em sentido estrilo. 
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Segunda Parte 

CRÍTICA ÉTICA, VALIDADE 
ANTI-HEGEMÓNICA E PRÁXIS 

.-

DE LIBERTA<;AO 





[204] Na prime ira parte tratamos só indicativamente o tema positivo da 
verdade, a validade, a factibilidade do "bem", o "bom" ou a "bondade". 
Poderia parecer que já mostramos tuda que a ética deve expor. Contudo, a 
partir das próprias entranhas do "bem", da ordem social vigente, aparece 
um rosto, muitos rostas, que a beira da marte clamam pela vida. Sáo as 
vítimas náo intencionais do "bem". Agora, de pronto, a partir destas vítimas, 
a verdade comec;a a ser descoberta como a náo-verdade, o válido como o 
náo-válido, o factível como o náo eficaz e o "bom" pode ser interpretado 
como o "mau". Julgar o sistema de eticidade (o "bem") como o "mal", o 
"mau" ou a "maldade" - como o "Mal absoluto (als absolut Bóse)" diría 
Adorno 1 

- aparece assim como um momento negativo do exercício da razáo 
ético-crítica. 

Se tentássemos chegar ao início histórico de urna tal razáo ético-crítica, 
deveríamos talvez remontar a própria origem da humanidade. Qualquer 
ac;áo, instituic;áo ou sistema de eticidade se "deposita" como algo aconte
cido, feito, como urna realidade passada, que se produz e "reproduz". En
quanto tal, é ponto de partida para qualquer ac;áo futura; mas, ao mesmo 
tempo, é o "opaco", o que oculta, o que disciplina e comec;a a limitar, 
oprimir, dominar: é a dupla face de toda instituic;áo. A distáncia entre o "já 
dado" e o por dar-se (o "desenvolvimento"), mas "impedido" pelo "habi
tual", exige saber des-construir o "já dado" para dar passagem ao novo. 
Esta des-construc;áo é um processo negativo, crítico. Dessa atitude ternos 
testemunhos escritos pelo menos de cinco mil anos atrás - como vimos no 
§ 0.1 no Egito e na Mesopotamia - como experiencia ética pré-filosófica de 
urna razáo crítica material em referencia as vítimas produzidas pelo -
sistema estabelecido de "controle" económico (dos faraós egípcios e sua 
classe dominante que hegemonizavam todo o vale do Nilo, ou dos reinos 
da Mesopotó:mia>2. Essa tradic;áo terá prosseguimento na história dos 
pavos de cultura semita - em parte egípcios, mesopotó:micos, hebreu-ju
deus (através dos comentários do Talmud, e conservando parte da memória 
egípcio-mesopotó:mica, desde os gnósticos até a Cabala) - em diversas 
correntes críticas, messianicas e rnilenaristas cristás e muc;ulmanas; atra-
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vessando a Idade Média européia, irromperá, entre muitos outros, tanto 
no pensamento de Jacó Bóhme, como na filosofía positiva de Schelling. 
Portante, náo é estranho que, no próprio corrn;;áo da Europa centro do 
sistema-mundo, ilustrado e capitalista, sejam entre outros os grandes 
filósofos judeus (Marx, Freud, Hermann Cohen, os membros da primeira 
Escola de Frankfurt, Rosenzweig, Lévinas, Derrida, etc.) os que lembram 
a cultura moderna sua contradi~áo a partir de suas próprias vítimas. 
Mas também, entre muitas outras experiencias de exclusáo e exteriori
dade, o pensamento ético-crítico se desenvolverá igualmente na Améri
ca Latina a partir das repressóes violentas provocadas pelas dita
duras militares de Seguran~a Nacional (orientadas pela CIA) desde 
o final da década de 1960, sob o nome de Filosofia da Liberta~áo. A 
razáo crítica adscreve-se entao a esta tradi~áo milenar. É urna experien
cia ética que se fez presente a partir do símbolo e do mito de comunida
des históricas que tiveram que explicar sua situa~áo a partir de cos
movisóes pré-filosófícas. Náo Óbstante, e tentaremos mostrá-lo, quando 
a filosofía se encarrega dessa tradi~ao milenar (e esta apari~ao filosó
fico-categorial é recente), manifesta-se como um novo momento da ra
cionalidade com pretenséío de universalidade, e náo como um momento 
fideísta ou irracionalista3

• 

[205] Simbolicamente, na tradi~ao mítica das teogonias menfitas do 
antigo Egito, junto a Ptah, o criador do universo, encontramos desde a 
origem outras divindades, tais como Hórus, seu cora~áo-amor, ou Thot 
a palavra-sabedoria, etc. Os vários componentes originários nao permi
tem encontrar no a:mbito do mítico urna unidade prirneira. Há tríades, 
octóades, enéades: multiplicidade4

• Pelo contrário, nos primeiros tmpé
rios do ferro5 o "Uno" será o horizonte ontológico6

, e onde "o seré o 
mesmo que o logos ou o pensar". O Ser coincide coma Realidade, e a 
Realidade é o Pensávef. A razéío ético-crítica só pode surgir com preci
sáo filosófica quando se consumo u urna ciséío originária (nao como cisáo 
[a Entzweiung de Hegel] do próprio "ser") do "ser/pensar"8 e da "reali
dade", que alcan1ou há pouco um estatuto filosófico preciso9

• A ética 
propriamente dita O ("Ética JI" ou Ética da Liberta~áo, esta última como 
urna expressáo desenvolvida da ética crítica, como veremos) é a que a 
partir das vítimas pode julgar criticamente 11 a "totalidade" de um sistema 
de eticidade. Tentar situar-se diante de um sistema de eticidade empíri
co, captado como totalidade, e pretender julgá-lo - é um ato -da Urteils
kraft - é o próprio da crítica ética estrita. O que permite situar-se a partir 
da alteridad e do sistema, no mundo da vida cotidiana do sentido comum 
pré-científico, mas náo cúmplice eticamente, é o saber adotar a perspec
tiva das vítimas do sistema de eticidade dado. As vítimas - sem entrar 
por ora em sua considera~áo específica - saltam a simples vista em todo 
sistema para urna consciencia crítica ética. Para a consciencia cúmplice 
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do sistema, as vítimas sáo ummomento necessário, inevitável, um aspecto 
funcional ou "natural" - como o escravo na pólis de Aristóteles ou os "menos 
favorecidos" socioeconomicamente do segundo princípio de Rawls. Para a 
consciéncia crítica, que só pode existir a partir de urna posic;áo ética bem 
específica, e pelo exercício de um novo tipo de racionalidade (a razao 
ético-crítica12

) - entre outros aspectos esta "posic;áo crítica" coloca o ator 
da mesma no perigo que corre o refém13 diante de possíveis ac;óes coativas 
do sistema de eticidade -, as vítimas sáo re-conhecidas como sujeitos 
éticos, como seres humanos que nao podem reproduzir ou desenvolver sua 
vida, que foram excluídos da participac;ao na discussáo, que sao afetados 
por alguma situac;ao de morte (no nível que for, e há muitos e de diversa 
profundidade ou dramatismo). 

[206] A luz da mera presenc;a das vítimas como vítimas, opera-se a 
inversó:o na qual consiste o exercício da razao ético-crítica (urna Kehre 
impossível para Heidegger): o sistema de eticidade vigente, que era para 
a consciéncia ingenua (que pode ser científica, ocupar a func;ao de autori
dade política ou económica, ou ainda ser membro da elite moral do 
sistema, a "rac;a sacerdotal" de Nietzsche) a medida do "bem" e do "mal", 
converte-se diante da presenc;a de suas vítimas, enquanto sistema, no 
perverso (o "mau"). É toda a questao do "fetichismo" de Marx, a "inversáo 
dos valores" de Nietzsche, a descoberta do "superego" repressorem Freud, 
a sociedade "excludente" de Foucault, a "dial ética negativa" em Adorno e 
a "totalidade" de Lévinas - para citar apenas alguns dos que estudaremos 
a seguir. O sistema de eticidade (o "bem") inverteu-se agora no "mal", 
causando dor nas vítimas, sofrimento, infelicidade, exclusao ... morte em 
algum nível de sua existéncia. A razáo ético-crítica é um momento mais 
desenvolvido da racionalidade humana que as já analisadas; subsume a 
razáo material (porque a supóe afirmativamente para descobrir a dignida
de do su jeito e a impossibilidade da reprod uc;ao da vida da vítima), a formal 
(porque também a supóe no advertir a exclusao da vítima da possibilidade 
de argumentar em sua própria defesa) e a de factibilidade (porque inter
preta as mediac;óes factíveis do sistema de eticidade vigente como maqui
nac;óes "nao-eficazes" para a vida, já que produzem em algum nível a 
morte das vítimas). 

Este juízo material ético negativo é possível, como dissemos, partindo 
do a:mbito da positividade da afirmac;áo da vida do sujeito humano, como 
critério e princípio ético, e, também, a partir da afirmac;ao da dignidade 
re-conhecida do sujeito que é negado como vítima. Esta dupla afirmac;áo 
é exercício prévio da que denominamos razao prático-material e ético-ori
ginária, momento necessário, incluído e anterior a própria negatividade 
(que denominamos momento "analético"). 
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Esquema 4.1: JUÍZO ÉTICO-MATERIAL ''NEGATIVO" DA RAZÁO PRÁTICA CRÍTICA 

O sistema de eticidade A partir da impossibilidade 
(nível ontológico) (3) de reproduzir a vida das 

vítimas (]) 

__ (2) _dcelo juízo ético material - (2)_ 
a razáo crítica negativa 

- aparece agora invertido como a "totalidade" (4) 
julgada como "dominadora", "injusta" ... "má" 

Comentário: Compare-se este esquema como 3.6 e como 4.3 (em especial os momentos 
2, 3 e 4, propriamente crítico). 

O juízo ético da razáo prática crítica negativa é trans-sisternico, e se o 
sistema da "compreensáo do ser" (no sentido heideggeriano14) é o ontoló
gico, seria entáo pré- ou trans-ontológico: um juízo que procede da reali
dade15 da vida negada das vítimas, em referencia a totalidade ontológica 
de u.m dado sistema de eticidade. Neste sentido falamos que além (jenseits) 
do "ser" (se o "ser" é o fundamento 16 do sistema) se dá ainda a possibili
dade da afirmrn;:áo da realidade das vítimas17. Trata-se da Alteridade do 
Outro "como outro" que o sistema. É alteridade da vítima como oprimida 
(por ex. como classe) ou como excluída (por ex. como pobre), já que a 
exterioridade da "exclusáo" náo é identica a "opressáo". 

Nesta segunda parte náo se trata portante de urna Teoría Crítica -
ernbora se tentará mostrar como se originou e por que e como deixou de 
se-lo na segunda Escola de Frankfurt - mas de urna teoría da crítica ética 
(genitivo objetivo) que, estamos convencidos, ainda náo foi conveniente
mente analisada. É urna meta-teoría que se constrói através da análise do 
exercício da razáo prática crítica a partir da práxis histórica das vítirnas e 
a partir das filosofias críticas dos séculas XIX e XX, a dos "grandes críticos", 
ou as que poderíamos chamar "filosofias malditas". 

[207] Paradoxalmente, a crítica ética é a que descobre o sentido 
forte e realista do "mal". Leibniz perguntou-se sobre este assunto 
(mas usou um labirinto categorial que o fez perder o sentido da pergunta 
e da própria resposta): 
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Mas é preciso resolver também as objec;;óes mais especulativas e 
metafísicas de que se fez menc;;áo, e que tocam a causa do mal. 
Pergunta-se, portanto: donde nasce o mal? Si Deus est, unde malum?, 
si non est, unde bonum? 18 



Desde já e defininds, clara e radicalmente o tema, o "mal" - nao no 
sentido intra-sistemico, questao que <leve ser respondida dentro da proble
mática da segunda parte desta Ética, e que seria algo como o "mal óntico" 
ou intra-sistemico-, o "mal originário"19

, fundamental ou no nível ontológi
co, é descoberto pela razao ético-crítica no fenómeno da "totalizac;ao" do 
sistema, indiferente a factibilidade da reproduc;ao e desenvolvimento da 
vida e a participac;ao autónoma argumentante das vítimas. O sistema de 
eticidade vigente sofre entao, aos olhos do crítico, urna total inversáo 
("coloca-se de pé o que estava de cabec;a para baiJco)". O "mal ético-onto
lógico" é descoberto pelo crítico quando o Sistema (luhmanniano), a 
Identidade (hegeliana), o Mundo (heideggeriano), o Mercado (de Hayek), 
a Consciencia (do "Eu penso" moderno) ... se "fecha" sobre si, nao pode 
mais descobrir nem re-conhecer a alteridade e autonomía de suas vítimas. 
Em concreto, foi o mito da Modernidade como encobrimento do Outro20

• A 
totalidade tornou-se um sistema fechado, de morte, e caminha heróico 
(paranóico) para o suicídio coletivo, como os nibelungos <liante de Átila, os 
nazistas derrotados <liante dos Aliados, a humanidade <liante do problema 
ecológico ou os governos latino-americanos <liante da <lívida externa 
"inventada"21 e impagável. De maneira intuitiva, crítica, embora sem sufi
cientes recursos categoriais, escreve Henri Bergson em sua obra Les deux 
sources de la morale et de la religion - onde trata do tema que nos ocupa 
- exatamente: 

Um dos resultados de nossa análise consistiu em distinguir profunda
mente, no domínio social, o fechado (dos) e o aberto (ouvert). A 
sociedade fechada22 é aquela em que seus membros se comportam 
entre si como indiferentes ao resto dos humanos23

, sempre preparados 
para atacar ou para defender-se, portante constrangidos a urna atitu
de de combate [. .. ] A sociedade aberta24 é aquela que abrac;;a um 
princípio que abrange toda a humanidade. Sonhada, de vez em 
quando, por almas de elite, realiza-se cada vez que acontece qualquer 
criac;;ao, por urna transformac;;ao mais ou menos profunda do ser huma
no, que permite superar (surmonter) dificuldades até aquele momento 
· , . (. t bl )25 msuperave1s msurmon a es . 

E com palavras dramáticas escreve com extrema atualidade (no final do 
século XX, <liante dos analíticos e positivistas do linguistic turn) aquele imenso 
filósofo antipositivista (do positivismo comtiano) do comec;o <leste século: 

A humanidade geme, quase sepultada pelo peso do progresso que pro
duziu. Ela nao sabe suficientemente que seu futuro depende dela. Dela 
d d . t · . d zs epen e se quiser con muar viven o . 

Ocupa-se estritamente de urna Ética da Libertac;ao. 

[208] O próprio Kant suspeitava o tema, mas lhe era impossível encon
trar urna resposta adequada: 
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Mas ve-se de pronto que urna natureza cuja leí fosse destruir a própria 
vida, pela mesina sensm;áo cuja determinm;áo é atic;ar o fomento da 
vida, seria contraditória e náo poderia subsistir como natureza; portanto, 
aquela máxima nao pode realizar-se como leí natural universal27

, 

Da mesma mane ira, para Kant, o "prazer" ou a "dor" sao apenas 
motivagóes de urna subjetividade egoísta: 

Por exemplo, aquele que desejando comer páo tem que projetar um 
moinho. Porém os preceitos práticos nela fundados náo podem nunca ser 
universais28

, visto que o motivo determinante da faculdade apetitiva se 
funda no sentirnento do prazer e da dor, do qual nunca se pode supor 
que se dirija universalmente aos mesmos objetos29

. 

A dor3° da corporalidade das vítimas, como veremos, é exatamente a 
origem material (conteúdo) primeira (equívoca certamente) de toda critica 
ética possível, do "juízo de fato" critico ("Isto nao permite a reprodugao da vida 
do su jeito"), e, posteriormente (mediando momentos que deveremos analisar), 
do "juízo normativo" crítico por excelencia ("Este sistema é mau, porque nao 
permite a reprodugao da vida de suas vítimas") - momento 2 do esquema 4.1. 

Nao se penseque o crítico de urn dado sistema de eticidade deva se-lo 
sempre em totalidade (pode ser urna critica parcial), e que necessariamente 
promova urna revolugao (esta é excepcional, embora nunca impossível a priori, 
mas efetivcnnente só acontece alguma vez durante séculos, sendo que cotidia
namente as transformagóes de normas, agóes ou instituigóes sao parciais, 
concretas, cotidianas31

). A Ética da Libertagao é urna ética do cotidicmo. 

[209] Nesta segunda parte vamos entao descrever tres novos níveis do 
Processo: 

I) Num primeiro nível (tema deste capítulo 4) 1 )32 produz-se a negagáo 33 

originária (alienagao em sentido forte) real empírica das vítimas (a escra
vidao do escravo, a subsungao efetiva do trabalho assalariado do operário 
no capital, a mulher como objeto sexual do machismo, etc.), onde o 
sofrimento é o efeito real da dominagao ou exclusao, material (e até formal), 
como contradigao da afirmagáo do sistema de eticidade vigente (e desde 
agora dominador). A crítica ética propriamente dita, como exercício da 
razao ético-crítica, inicia dialeticamente seu movimento a partir 2) da 
afirmm;áo ética radical da vida negada nas vítimas (materialmente), 
expressa pelo desejo e pela luta por viver e a partir do re-conhecimento 
da dignidade da vítima como o Outro que o sistema que anega, de onde 
3) se descobre com consciencia ético-crítica34

, a partir dador da corpo
ralidade imolada, a negagáo da vida e sua simultanea posigao assimé
trica ou excludente na nao-participagao discursiva35

• Só agora, 4) se 
enuncia o juízo ético-crítico negativo com respeito a norma, agao, instituigao 
ou sistema de eticidade, que sao descobertos como perversos, injustos, como 
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Esquema 4.2: DIVERSOS NÍVEIS DA RACIONALIDADE CRÍTICO-LlBERTADORA 

Momentos 6. Ético-crítico 7. Antí-hegemoníco, 8. Axíológico 9. De factibilidade l O. Llbertador, 
ou crítico-discurviso crítcío crítica factibilidade ético-crític a 

l.1ipos de a. razao crítica b) razao crítica razao discursiva razao hermeneutica razao instrumental, razao libertadora 
racionalidad e (prático-ma terial) ético-pré-originária crítica (formal) crítica estratégica ou analítica 

II. Critério de verdade de re-conhecirnento devalidade crítico dos valores de factibilidade crítica, 
crítica (a) crítico crítica (a) técnica, estratégica 

III . Principio ético-critico ético de moral-crítico axiológico instrumental-estratégico de libertm;ao, factibili-
material (b) alteridade formal (b) crítico e analítico dade ético-crítico (b) 

idem 
dogmático (hege- atitude convencional o 

,, 
eficaz 

,, 
a partir do anti utópico IV Oponente na conservador 

fundamentm;ao m6nico ou van- ou pós-conv. ingenuas sistema vigente conservador 
quardista) 

V Tipo de juízo de fato (a); ídem juízo de fato crítico (a); juízo de valor juízo de fato crítico juízo de fato (a); 
juízo ou enunciado nor- enunciado válido nor- crítico (Umwertung) ou meio-fim crítico enuncia do 
enunciado mativo crítico (b) mativo crítico (b) normativo crítico (b) 

VIa. Negm;ao da "bondade" do Outro como da "validade" das medim;óes do da "eficácia" última da realidade do 
do sistema vítima do sistema sistema vigente do sistema vigente s istema (de constrU<;á 

VIb. A partir da impossibilidade do re-conhecimento da exclusáo inter- do náo-valer dos da destrui<;áo da da utopía possível 
da vida das vitimas da al teridade do Outro subjetiva das vítimas valores vigentes vida das vítimas como vida das vítimas 

VII. Tipos de deverdade idem de validadeintersubje- de retidáo crítica de verdade téorico- de factibilidade 
pretensáo prática crítica tiva anti-hegemónica técnica, ou prática ético-transformadora 

VIII. Tipos de ético-material ético-alterativo discursivo crítico prático hermeneu- teórico, técnico, ético libertador 
interesse critico crítico tico crítico estratégico críticos 

Comentário s ao esquema: A numerac;áo dos "momentos" continua a numerac;ao do esquema 3.7. Todos os "momentos" deste quadro incluem 
um nível "ne gativo" e o utro "positivo". 

o) 



o "mal", por serem a causa das vítimas como tais. É o juízo ético-critico 
propriamente dita. 

II) Num segundo nível (tema do capítulo 5), constituindo simetricamente 
urna comunidade, as próprias vítimas, em intersubjetividade formal discur
siva anti-hegem6nica, interpelam36 critico-negativamente as próprias víti
mas que váo adquirindo consciencia crítica, as que se dirigem primei
ramente 5) as vítimas que ainda náo tomaram esta consciencia (interpela
~áo intersubjetiva originária que cria solidariedade)37

, e, em segundo lugar, 
6) aos que poderiam solidarizar-se com elas embora perten~am a outros 
estratos do sistema (interpela~áo posterior [6a] que cria co-labora~áo 
militante como co-responsabilidade [6b]), ampliando-se assim a comuni
dade com os que adotam urna nova posi~áo prático-critica diante do 
sistema38

• 7) Ao tomar progressivamente consciencia, analisando dialeti
camente e explicando científicamente (as próprias vítimas e osco-labora
dores co-responsáveis, tais como peritos, dentistas, filósofos, militantes, 

Esquema 4.3: UM MODELO DA PRÁXIS CRÍTICA. DIALÉI'ICA DE AF1RMA<:;;AO-NEGA<:;;AO 
DA CRÍTICA ÉTICA42 

Sistemall 
Sis1emal Exterioridade 

(Totalidade) 
<. 

9 6a l 

t í 
6b L 11<- J ¡ Asvítimas (Alteridad e) 2 

1 

.> (oprimidas) (excluldas) 

< 5 <--¡ 
Extertoridade 

7 ---1 - - -+!------> PL 
9-- -~ 

------ID - - -·-> ¡¡· 
Exterioriclade 

Sistemall 1 

Comentários ao esquema: Os números arábicos sao os mesmos do texto anterior. Sistema 
I: afirrnac,ao da eticidade vigente; l) negac,ao originária (subsunc,ao ou exclusao alienante); 
2) afirmrn;ao ética radical dos princípios material e formal; 3) consciencia ético-crítica da 
própria negatividacie da vítima; 4) juízo ético negativo do sistema I; 5) auto-interpelac,ao 

na comunidade das vitimas; 6.a) interpelac,ao aos membros dominantes do sistema I; 
6.b) compromisso militante do "intelectual orgé':mico"; Comunidade crítica: o suje1to sócio
histórico emergente; 7) compreensao dialético-hermeneutica ou explicac,ao científica das 
"causas" da negac,ao; 8) construc,ao ou afirmac,ao dialética de alternativas; PL: projeto de 

libertac,ao antecipado; 9) negac,ao (des-construc,ao) da negac,ao real do sistema I; 10) 
afirmrn;ao construtivo-libertadora real do sistema II. Os 10 momentos <leste esquema 4.3 
seróo indicados no texto desta Ética simplesmente coma referencia de momento 1, etc. 
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políticos, etc.) as causas da negm:;áo das vítimas do sistema (conscientiza
c;áo teórico-prática progressiva, a partir dos pontos de vista material e 
formal)39

, 8) se constroem, com factibilidade antecipada e afirmativamente, 
alternativas dialeticamente possíveis, como exercício da razáo utópica (a 
possível, contra a razáo conservadora e a anarquista). 

III) Num terceiro nível (tema do capítulo 6), 9) desconstrutivamente se 
negam real e empiricamente as negac;oes sisternicas (referentes ao mo
mento 1) das vítimas 40 por ac;oes transformadoras factíveis eticamente 41

, e 
1 O) constroem-se realmente, segundo critérios de factibilidade ética a partir 
das alternativas já analisadas, positivamente, novos momentos (normas, 
ac;oes, instituic;oes, sistemas) em que consiste estritamente a práxis de 
libertac;áo propriamente dita. 

NOTAS 

1. Adorno, 1966, p . 356; Ir. esp., p. 365. 

2. Referimo-nos a formulac:;óes como as já anotadas acima: "Náo fiz padecer fome[ .. .) Dei páo ao 
faminto, água ao sedente, vesti o que eslava nu e urna barca ao peregrino" (já citado no Llvro dos 
mortos, cap. 125). "Para que o forte náo oprima o pobre, para fazer justic:;a ao órfáo e a viúva" (já citado 
no Código de Hammurabi, Epílogo). 

3. Lukács(! 959, p. 103s), seguindo a tradicional posic:;áo de Engels, considerará Schelling, por seu 
conservadorismo monárquico, o pai do irracionalismo moderno. Tentaremos mostrar que a questáo 
é mais complexa. O próprio Schopenhauer ou Nietzsche e certamente Freud devem ser ressituados 
dentro de urna história da racionalidade, embora eles mesmos (conscientemente) tentassem inau
gurar urna tradic:;áo irracionalista, niilista anti-racional ou meramente pulsional. Tentaremos mos
trar como urna racionalidade crítico-prática universal move toda esta tradic:;áo que descreveremos 
sumariamente no capítulo 4. 

4. Sugerirnos tudo isto no§ 0.1. O mesmo acontece comos povos amerindios (cf. § 0.2). 

5. Ver o§ 0.3, os chamados "indo-europeus". 

6. Na filosofía, desde Parménides até Hegel reinará esta unicidade originária ontológica, contra 
a qua! se levanta Schelling. 

7. Ver o indicado quando estudamos Peirce e Putnam, nos§§ 3.1 e 3.2. 

8. O "ser/compreensáo-do-ser", em Heidegger. 

9. Cf. Dussel 1974b, §§ 22s: ':Além de Heidegger?", onde descrevemos as posic:;óes de Zubiri, Sartre 
e Lévinas (p. 162s), que cindem o "ser" (o ontológico, o "sistema" como dominac:;áo, como totalidade 
totalizada) da "realidade" (como o prius "de si", como a totalidade dialética futura, como o outro na 
exterioridade positiva). Diante do sentido ingenuo da identidade "ser-realidade", no neotornismo ou 
em fílosofias dogmáticas ou pré-críticas, é necessário adotar urna atitude de recusa numa época 
"pós-metafísica". Mas a afírmac:;áo de urna realidade "além" (jenseits) do ser (no sentido ontológico 
hegeliano ou heideggeriano) é algo distinto. Schelling escreverá em Exposír;áo sobre o empirismo 
filosófico (1836) que para Descartes "todo outro ser que náo fosse idéntico ao pensar (das mit dem 
Denken identische) é duvidoso" (Schelling, 1927, t. V, p. 279), e por isso só reconheceu "no pensar o ser 
objetual (vorhandene Sinn) como o sabido" (ibid.), desvirtuando assim "a realidade ou á existencia 
real (Realitdt oder wirkliche Existenz)", como que se deprecia "a existencia do mundo corporal'' (ibid., 
p. 280). Para Schelling náo se deve identificar "ser" com "realidade". 

10. Neste sentido todas as éticas até agora estudadas (as materiais, formais ou da factibilidade), 
quando náo dáo o passo critico-ético que desejamos agora abordar, permanecem na ante-sala desta 
ética propriamente dita. Sáo éticas ou morais ingenuas, cúmplices, parciais. 
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11. No grego há toda urna constelm;:áo de palavras como o verbo laíno (separar, distinguir, julgar, 
condenar), e os substantivos krísis (separm;:áo, distirn;:áo, jtúzo, acusm;:áo, processo contra), laitérion 
(tribunal de justi9a), laités (árbitro), que indicam semanticamente o que queremos anotar. Toda esta 
constela9áo semó:ntica faz referencia a: a) a separaqáo do que se lenta julgar por parte do que julga; 
b) o constituir-se como jtúz ou árbitro eqüitativo, distante, indiferente as partes; c) o ato de jtúzo de 
condenaqáo ou absolvi9áo. Náo falamos de urna crítica teórica (como a crítica da razáo pura de Kant), 
mas de urna crítica ética: náo só filosófica, mas, e como referencia última, a crítica da facticidade 
empírico-real, de urna norma, ato, instittú9áo ou sistema de eticidade dados. 

12. Que <leve distinguir-se, por exemplo, da mera "razéi:o teórica crítica" de um Hans Albert (cf. 
Albert, 1968). 

13. Como o veremos na análise fenomenológica de Lévinas. 

14. Cf. Dussel, 1973, !, cap. 1-2. 

15. Como já mostramos acima, aqtú a "realidade" aparece de novo. Na Primeira parte (capítulos 
1-3), na ética fundamental, a realidade é aquela a qua! se "refere" a verdade. Agora, partindo de 
um sistema "fechado", a "realidade (])" se nega, se oculta, desaparece por trás do "ser" (o 
fundamento do sistema nega a realidade sem adverti-lo). A razáo ético-crítica refere-se agora a um 
novo momento da "realidad e (11)", como momento "meta-físico" (agora com outro sentido) trans-me
tafísico, se por metafísico se entende a atitude ingenua ou dogmática realista (a maneira do aludido 
neotomismo que Horkheimer encentra nos Estados Unidos na década dos 40), como a identifica9áo 
fetichista já vista entre o "ser" do sistema e a "realidade (])". Esta atitude metafísica <leve ser superada, 
como dissemos (ver, apesar das advertencias corretivas necessárias, Habermas, 1988). Neste sentido 
a razáo ético-crítica é pós-metafísica. Mas como negaqáo da identidade do "ser" do sistema e da 
"realidade (])", a partir da "realidade (11)", aparece agora um novo momento "meta-físico" (com hífen, 
para distingtú-lo da anterior), que o próprio Horkheimer defende (ver Horkheimer, 1967, !: "Meios e 
fins"), como veremos no§ 4.2. 

16. No sentido da Wissenschaft der Logik, de Hegel: Der Grund (Hegel, 1971, VI, p. 96s). 

17. Dussel, 1974b, cap. 3; e Filosofía de la Llberación, 2.4 (Dussel, 1977). 

18. Teodicéia, Ensaio, I, § 20 (Leibniz, 1946, 121 ). Se houvesse um Absoluto, náo se ve por que sua 
possível existencia devesse contradizer o fato do mal. Pelo contrário, sendo o "mal" a totaliza9áo da 
totalidade (sistema fechado de domina9áo), este "mal" consistiria justamente no fetichísmo para Marx; 
isto é, a idolatria, a diviniza9áo do sistema dado ou a nega9áo humana de um tal Absoluto (ver Dussel, 
1993b). Leibniz náo tinha categorias suficientes nem para propor a pergunta. 

19. Contra o que opinava Plotino (ver nesta Ética o§ 0.3). 

20. Tema de nossa obra (Dussel 1993). Este "mito" moderno náo pode ser descoberto por 
Horkheimer e Adorno, como veremos. 

21. Exporemos em outra obra o problema internacional de urna <lívida externa "inventada" 
irresponsavelmente pelos Estados Unidos e países centrais, por corrup9áo de governos títeres, endos
sada a um povo inocente e pobre, já paga mtútas vezes, e stúcida. 

22. Que é exatamente a "sociedade aberta" de Popper. 

23. E primeiramente <liante de suas vitimas. 

24. Que é a "sociedade fechada" de Popper. 

25. Cap. IV; em Bergson, 1969, p. 283-284. Veremos no capítulo 6 como alguns ómbitos "impossí
veis" ao sistema vigente (os antiutópicos como Popper), sem ser utopías náo-factíveis (descartadas no 
capítulo 3), sáo entretanto "possíveis" ao crítico (libertador). A amplia9áo da "factibilidade" é própria 
do "principio-esperan9a" de Bloch, subsumido dentro da factibilidade instrumental crítica no "princi
pio-liberta9áo" (cf. mais adiante no§ 6.5). 

26. !bid., p. 338. 

27. GMS, BA 53 (Kant, 1968, VI, p. 52). 

28. Já prevamos suficientemente que é universal a exigencia ética de reproduzir e desenvolver a 
vida do sujeito ético. 

29. KpV, A 46-47 (Kant, 1968, VI, p. 134). 

30. Como vimos, no§ 1.1, a "dor" é um momento do sistema neurocerebral, excitado pela endorfina. 
Nunca se poderá evadir a "materialidade" da ética. 

310 



31. Veremos no § 6.3 que a transíormaqáo "libertadora" aplicará um critério e princ1p10 
diferentes da mera modificm;:áo do sistema do "reformista". Para este o sistema vigente é o 
fundamento, e as modificm;:óes se fazem para que o sistema se reproduza indefinidamente. O 
reformismo é conservador. As transformm;:óes libertadoras sáo críticas, mas podem parecer mate
rialmente identicas as do reformista. 

32. Em todo este capítulo denominaremos este nível de momento 1, e assim sucessivamente 
os outros. 

33. Leia-se com atern;:áo a dialética de negatividade-positividade-negatividade, em dez momen
tos, que comeqamos a enunciar a partir deste primeiro nível. 

34. Como já dissemos antes, esta "consciencia" náo é a Bewusstsein (consciencia teórica) mas a 
Gewissen (consciencia prática). Durante mais de vinte anos (desde Dussel, 1973, II), denominamos 
"consciencia moral" a consciencia prática (de tipo aristotélico, kantiana ou apeliana) que "aplica" os 
principios universais, o nível 6 de Kohlherg, mas que inadvertidamente eram sempre os do sistema de 
eticidade vigente. E denominamos "consciencia ética" o saberouvir a voz do outro (a partir de Lévinas). 
Agora, ao contrário, a consciencia ética aplica os principios materiais, formais e de factibilidade 
uníversais, que de fato se confundem com o sistema de eticidade vigente (Ética I estudada nos cap. 
1-3) ; ao passo que a consciencia ético-crítica é a que tem agora novos momentos, que passaremos a 
descrever a partir do momento 1 até o 8, e que continuará vigente nos momentos 9 e 1 O. Esta consciencia 
ético-crítica é um processo no tempo, tempo da consciencia ética monológica e intersubjetiva, e é o que 
Paulo freire denomina conscientizaqáo. 

35. Este "descobrimento" vai ser formulado na tradiqáo semita; ver isto nas obras de Walter 
BenjamirI ou Gershom Scholem, como a irrupqáo "messicmica". A partir des te momento 3 até o 6 - como 
constituiqáo de urna comunídade crítico-messi6:nica - estamos no momento do messianismo propria
mente dilo. A Ética da Libertaqáo, estritamente racional, náo precisará expressar-se metaforícamente 
com tais analogías, e simplesmente denominará esta "consciencia" de consciencia ético-crítica pro
priamente dita. 

36. Em primeiro lugar, é o próprio grito que surge como rugido a partir da dor das vitirnas, em seu 
trabalho, em seu tormento cotidiano ou em sua tortura. 

37. O ato interpelativo é complexo, já que reproduz todas as etapas prévias: <leve dar consciencia 
a vítirna de sua positividade negada, e negar o sistema vigente até esse momento afirmado pela vítima. 
A respeito da negatividade da vítima, a interpelaqáo é urn ato afirmativo; e a respeito da positividade 
do sistema é negativo. 

38. Agora a interpelaqáo nega a eticidade do ato afirmativo do membro do sistema (como 
funcional), ou afirma a necessidade de ser negativo quanto ao sistema como totalidade. Esta "interpe
laqáo" foi de modo geral analisada como o primeiro momento da ética, tanto em Lévinas como em 
minha obra de 1973 (Dussel, 1973). Foram necessários quase 25 anos para descobrír com clareza os 
momentos anteriores que acontecem tendo as vítimas como ponto de partida da "interpelaqáo". Além 
disso, agora, o peso ético está nas máos das vítimas e náo de seus co-laboradores co-responsáveis. A 
partir do "interpelado/a", por sua vez, existem diversos momentos que analisaremos no devido lugar, 
já que é todo o problema da "interpretaqáo" do "conteúdo" do próprio enunciado ou ato de fala 
interpelativo. Ver meu trabalho "La interpelación como acto de habla", em Dussel, 1993c, p. 33-65 
(traduzido para o alemáo, ingles e italiano). 

39. Urna vez feíta a crítica e tomada pública, o sistema de eticidade se defende. Em seguida terá 
que serfeita urna nova tarefa critica. Por ex., se Mandez a crítica do sistema (de Sm.ith), hoje deve ríamos 
fazer a crítica dos críticos (de E Hayek, por ex.) dos críticos (de Marx). 

40. É fácil falar do tema, mas difícil enfrentar o sofrimento da repressáo, a perseguiqáo, a tortura 
e até a morte dos que se atrevem a tal des-construqáo. 

41. É neste momento que as a qóes "subterréineas" ou náo visíveis "ao sistema de eticidade vigente" 
se fazem visiveis e entáo o sistema entra em crise. A crítica (momento subjetivo comunítário e 
prático-histórico) irrompe como crise histórica (pode ser a transformaqáo por desenvolvirnento de urna 
norma, aqáo ou instituiqáo, e tratar-se-ia de urna "revoluqáo" se fosse desconstruído urn sistema de 
eticidade completo: seria urn paradigma novo, a destruiqáo em regra da estrutura real do momento 
anterior [do feudalismo relativamente a revoluqáo burguesa, etc.]). 

42. A sirnplicidade tem a ver com a verdade, e a complexidade desnecessária gera confusáo. 
Mas quando a complexidade é exigida pelo próprio tema, as simplificm;óes excessivas também 
geram corúusóes. 
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Capítulo 4 
A CRÍTICA ÉTICA DO SISTEMA VIGENTE: A PARTIR DA 

NEGATIVIDADE DAS VÍTIMAS 

[21 O] Esta é urna ética da vida. A nega9áo da vida humana é agora 
nosso tema. O ponto de partida forte e decisivo de toda a crítica, como já 
vimos, é a rela9áo que se produz entre a nega9áo da corporalidade 
(Leiblichkeit), expressa no sofrimento das vítimas, dos dominados (como 
operário, índio, escravo africano ou explorado asiático do mundo colonial; 
como corporalidade feminina, ra9a náo-branca, gera9óes futuras que 
sofreráo em sua corporalidade a destrui9áo ecológica; como velhos sem 
destino na sociedade de consumo, crian9as de rua abandonadas, imi
grantes estrangeiros refugiados, etc.), e a tomada de consciéncia desta 
negatividade. Desta contradi9áo material nos fala o seguinte texto, no 
qual aparece em primeiro lugar a mera negatividade originária empírica 
como um "fato natural", diante do qual náo se tem nenhuma consciéncia 
ético-crítica: 

Durante anos e anos constatamos a marte dos nossos nos campos 
chiapanecos; nossos filhos morriam por urna forc;a que desconhecíamos 
(sic); nossos homens e mulheres caminhavam na longa noite da ignoran
cia que urna sombra estendia sobre nossos passos. Nossos povos cami
nhavam sem verdade nem entendimento. 1am nossos passos sem 
destino, só vivíamos e morríamos 1

• · 

Em segundo lugar, a partir da "náo-consciéncia", ou da posi9áo ingé-
nua, passa-se agora a "consciéncia ético-crítica": 

Os mais velhos dos velhos de nossos povos2 nos falaram palavras 
que vinham de muito longe, de quando nossas vidas náo eram, de 
quando nossa voz era calada. E caminhava a verdade nas palavras 
dos mais velhos dos velhos de nosso povo. E aprendemos em suas 
palavras que a longa noite de dor de nossa gente vinha das máos 
e palavras dos poderosos, 

que nossa miséria era riqueza para uns quantos, 
que sobre os ossos e o pó de nossos antepassados e de nossos filhos 

se construiu urna casa para os poderosos, 
e que nessd: casa náo podia entrar nosso passo, 
e que a abundancia de sua mesa se enchia com o vazio de nossos 
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estómagos, 
e que seus luxos eram paridos por nossa pobreza, 
e que a forc;a de seus tetos e paredes se levantava sobre a fragilidad e 

de nossos corpos, 
e que a saúde que enchia seus espac;os vinha da morte nossa, 
e que a sabedoria que ali vivia de nossa ignorancia se nutria, 
que a paz que a cobria era guerra para nossa gente ... 3 

[211] Parte-se de um "fato empírico" de "conteúdo", material, da corpo
ralidade, da negatividade no nível da produc_;áo e reproduc_;áo da vida do 
sujeito humano, como dimensáo de urna ética material. Mas "aprende-se" 
(da consciencia ético-crítica dos velhos) que a afirmac;áo dos valores do 
"sistema estabelecido" ou o projeto de vida boa "dos poderosos" é negac_;áo 
ou má vida para os pobres. E, por conseguinte, isto é julgado negativamen
te como o que produz a pobreza ou a infelicidade 4 das vítimas, dominados 
ou excluídos. A "verdade" do sistema é agora negada a partir da "impos
sibilidade de viver" das vítimas. Negada lhe é a verdade de urna norma, 
ato, instituic;áo ou sistema de eticidade como totalidade. 

Só aqui se pode comec;ar a vislumbrar a especificidade da Ética da 
Libertac_;áo. Antes teria sido difícil entender sua proposta5

. Espero que 
talvez agora se poderá compreender que o "fato" de ser vítima julgado 
ético-críticamente, por exemplo a pobreza6 produzida pelo capitalismo 
periférico (na fase atual da globalizac;áo do capitalismo mundial), nao é 
um "fato imediato" ou primeiro (que teria de situar-se no que foi tratado 
abstratamente no capítulo 1 ). Era necessário afirmar antes a verdade, a 
validade, a factibilidade do "bem" do sistema de eticidade. Só depois, a 
luz já definida do critério e do principio material (do saber ético da 
reproduc_;áo e desenvolvimento da vida do sujeito humano, a partir de urna 
comunidade de vida, numa dada cultura, pressupondo como projeto a 
felicidade subjetiva em condic;oes objetivas de justic;a, em última instancia 
de toda a humanidade), pode-se descobrir um fato massivo no final do 
século XX: boa parte da humanidade é "vítima" de profunda dominac_;áo 
ou exclusáo, encontrando-se submersa na "dor", "infelicidade", "pobreza", 
"fome", "analfabetismo", "dominac_;áo". Lemos hoje num jornal: 

A pobreza a nível mundial atingiu 400 milhóes de pessoas nos últimos 
cinco anos. Atualmente 1,5 bilhóes de habitantes só:o desesperadamente 
pobres e mais de um bilhó:o sobrevivem com urna renda diária que náo 
chega a um dólar, inclusive nos países desenvolvidos, assinala a Orga
nizac;ó:o das Nac;óes Unidas (ONU)7. 

[212] O projeto utópico do sistema-mundo vigente que se globaliza 
(economico, político, erótico, etc.) se descobre (a luz de suas próprias 
pretensoes de liberdade, igualdade, riqueza e propriedade para todos, e 
de outros mitos e símbolos ... 8) em contradic_;áo consigo mesmo, já que a 
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maioria de seus possíveis participantes afetados se encontram privados 
de cumprir com as necessidades que o próprio sistema proclamou como 
direitos. É a partir da positividade do critério de verdade e do princípio ético 
material de reproduc;;:éío e desenvolvimento da vida do sujeito ético que a 
negatividade da morte, da miséria, da opresséío da corporalidade pelo 
trabalho alienado, da represséío do inconsciente e da libido, em particular 
da mulher, da falta de poder político dos sujeitos diante das instituic;;:óes, 
da vigencia de valores invertidos, da alienac;;:éío do sujeito ético 9, etc., pode 
agora cobrar sentido ético cabal. "O Outro" - sobre o qual insistí em outros 
trabalhos - aparece como outro que a "normalidade" ética (exposta nos 
capítulos 1-3). O sistema vigente, como "natural", legítimo, aparece agora, 
diante da consciencia crítico-ética, transfigurado no sistema negativo de 
Horkheimer, nas "instituic;;:óes disciplinares que excluem" como estruturas 
de micropoder de Foucault, no "tempo vazio" de Benjamín. E por isso formal 
ou intersubjetivamente a norma, o ato, a instituic;;:ao ou o sistema de 
eticidade "bons" perdem sua validade, sua hegemonía (~ara falar como 
Gramsci). A consciencia ético-crítica opera urna "inverséío" 0 (a Umwertung 
der Werte de Nietzsche, o "fetichismo" de Marx), urna "transfigurac;;:éío" 
prática, ética, nao só teórica. 

A Ética da Libertac;;:éío subsume assim o momento crítico dos "grandes 
críticos" (Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, Horkheimer, Adorno, Mar
cuse, e particularmente de Marx, Freud e Lévinas) enquanto eles criticam 
aspectos do que tem de "dominadora" a Modernidade, a razéío moderna. 
Mas a Ética da Libertac;;:éío pode também, contra o irracionalismo de 
algum destes críticos (por exemplo Nietzsche ou os pós-modemos), 
defender a universalidade da razao enquanto tal, e em especial da razéío 
ético-crítica, a qual nada é vedado. Mas pode além disso defender a 
universalidade da vida, da corporalidade, etc., numa complexidade 
maior. Este múltiplo movimento de afirmac;;:éío, negac;;:éío, subsunc;;:éío e 
desenvolvimento é possível (impossível para o racionalismo formal da 
Ética do Discurso ou para os irracionalismos pós-modemos) porque, 
mesmo partindo da afirmac;;:éío dos princípios materiais, formais e de 
factibilidade já enunciados, pode-se nao obstante situar fora, diante ou 
transcendentalmente 11 o sistema vigente, a verdade, validade e factibi
lidade do "bem", já que se adota como própria a alteridade das vítimas, 
dos dominados, a exterioridade dos excluídos em posic;;:éío crítica, des
construtiva da "validade hegemónica" do sistema, agora descoberto 
como dominador: o capitalismo, o machismo, o racismo, etc. Agora 
se julga o pretenso "bem" do sistema vitimário como dominador, 
excludente e ilegítimo. Assim, mesmo tendo estudado a importancia 
das éticas materiais de um Maclntyre ou um Taylor, agora podemos 
colocá-las em questéío a partir das vítimas, a partir dos dominados. A 
alteridade das vítimas descobre como ilegítimo e perverso o sistema 
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material dos valores, a cultura respohsável pela dar injustamente sofrida 
pelos oprimidos, o "conteúdo", o "bem"12 (o que chamamos em outro 
trabalho 13 principium oppressionis). 

§ 4.1. A crítica da economia política em Marx 

[213] Trabalhei muito os textos de Marx nos últimos anos 14, mas agora 
quera expor apenas a temática positividade-negatividade e a" explicac;ao" 
da causa da negatividade da vítima, para melhor compreender o exercício 
da razao ético-crítica. Como pós-hegeliano de esquerda, Marx teve que 
fazer urna crítica a filosofia puramente negativa do último Hegel. A recu
perac;ao da "positividade"15 

- que levará Marx, a partir de urna opc;ao 
ético-crítica, a descobrir a importancia da economia (partindo exclusiva
mente do direito e da filosofia), a remeter-se ao conteúdo (material) real 
positivo como ponto de partida necessário para a "crítica"16 

- levou certo 
tempo para os pós-hegelianos de esquerda e iniciou-se publicamente em 
1841, com as conferencias em Berlim nas quais o já esquecido e velho 
Schelling criticou a mera "negatividade" do último Hegel 17

• 

De fato, o Schelling da Yilosofia da revelac;ao inaugura urna tradic;ao de 
positividade crítica 18 na qual se inscrevem desde um Feuerbach e Marx até 
um Lévinas e a Ética da Libertac;ao. Se para Hegel o Ser e o Pensar sao 
identicos, para Schelling nao é assim 19

: 

Hegel vai retornando para o mais negativo de tuda (Allernegativste) que 
possa ser pensado, vai para o conceito liberado de toda determina~áo 
subjetiva. Esse conceito é para ele o puro ser20

. 

Esse Ser da "filosofia da Identidade" - que foi urna etapa inicial no 
pensamento de Schelling, mestre nisto do próprio Hegel em Jena - trata só de 
um puro que da coisa, mas nada diz da existencia real"21

; é puramente 
tautológico, o puro sujeito como subjetividade absoluta vazia22

• Pelo contrário, 
"a filosofia positiva é urna filosofia histórica (geschichtliche Philosophie)"23

• 

Em suas conferencias de 1841, assistidas por Bakunin, Ki.erkegaard, Engels, 
Feuerbach, J. Burckhardt, Savigny, Ranke, A. van Humboldt, entre centenas de 
estudantes, declarou: "O que é comec;o (Anfang) de todo pensar, nao é ainda 
o pensar"24

. "O comec;o da filosofia positiva é que todo pensar pressupóe o 
Ser"25

• Mas, em última análise, Schelling quer provar que antes que o Ser se 
dá a Realidade, como um prius do pensar e do ser, quando afirma, a partir 
de urna doutrina criacionista: 

O divino consiste em ser o Senhor do ser (Herrsein über das Sein), e é a 
maior fun~áo da filosofía passar do puro Ser (tó ón) ao Senhor do ser 
(Herrn des Seins)26

. 

Para Schelling, portante, existe urna fonte criadora do Ser a partir do 
nada27 que, pela "revelac;ao positiva", se manifesta na história como urna 
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"fonte de conhecimento (Erkenntnissquelle)"28
, "que náo deve ser repre

sentada como um saber infundado, mas antes como o melhor fundado de 
tudo"29. Trata-se entáo, seguindo urna antiga tradic;áo, de comec;ar todo o 
discurso filosófico a partir do próprio Absoluto30. Partindo dos neoplat6ni
cos31, refere-se a doutrina de Nicolau de Cusa sobre a contractio Dei32, 
professada pela corrente mística da Cabala judaica33 e de Jacó Bohme34. 
Schelling, aceitando a contradic;áo originária no próprio Absoluto (" o outro 
Absoluto "35), náo cai na identidade absoluta, e defenderá a náo-identidade 
do Ser e do Pensar, e do próprio Ser e da Realidade do Absoluto, que opera 
como fonte criadora a partir do nada. 

[214] Por sua vez Feuerbach36 soube captar de Schelling urna proposta 
filosófica de superac;áo do hegelianismo; superac;áo que havia tentado 
durante anos37. Em prirneiro lugar, faz urna critica da reflexáo religiosa de 
Hegel, propendo que, por último, a discussáo de Deus como origem dos 
problemas éticos deve ser resolvida de maneira nova. Se o divino é urna 
maneira de projetar ao Infinito a auto-interpretac;áo antropológica, é ne
cessária "a transformac;áo e dissoluc;áo da teologia em antropologia" -
diz-nos no§ 1 de Princípios fundamentais da filosofía do futuro ( 1843>38

. No 
Prólogo desta obra escreve: 

A filosofia do futuro tem por missáo conduzir a filosofia do reino das almas 
separadas ao das almas encamadas e viventes; fazer a filosofia descer da 
beatitude do pensar divino sem necessidades até a miséria humana39. 

Por isso, escreve que "a identidade do pensar e do seré a expressáo 
da divindade da razáo"40. Feuerbach tenta superar esta identidade e 
passar a alteridade através da sensibilidade: 

O real (das Wirkliche) em sua realidad e ou como real é o real como objeto 
do sentido ... Verdade, realidade, sensibilidade é tuda identico. Semente 
o sensível é um ser verdadeiro e real41 . 

Além do ser-pensado, está o real-sentido. Por sua vez, o sensível por 
excelencia é a corporalidade de outro humano, como a realidade vivida 
numa relac;áo erótica - anunciada por Buber e Lévinas: 

A verdadeira dialética náo é o monólogo do pensador consigo mesmo, 
mas o diálogo entre eu e tu42. A filosofía absoluta dizia ... : a verdade 
sou eu. A filosofía humana diz, pelo contrário: mesmo no pensar, 
mesmo como filósofo, sou um ser humano <liante de um ser humano 
(Mensch mit Mensch) 43

• 

A positividade da exterioridade do ser hegeliano em Schelling como 
Senhor do ser é agora situada como a realidade sensível além do pensar. 

[215] Kierkegaard44, por sua vez, reflete sobre esta extertortdade posi
tiva de outra maneira, já que para o pensador dinamarqués só no terceiro 
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estágio se supera a Identidade ou o meramente Universal. O primeiro 
estágio, o estético-especulativo, se situa no nível do "sistema": "um sistema 
e um todo fechado é urna só e mesma coisa, já que quando um sistema 
nao tem firn nao é um sistema"45

, por isso: 

A idéia do sistema é a do sujeito-objeto, a unidade do pensar e do ser ... 
Esta identidade pura é tautológica, porque coma palavra Ser nao se diz 
que aquele que pensa é, mas só que é pensante. Náo queremos ser 
injustos e chamar a esta direc,;:áo-objetivo urna divinizac,;:áo do si mesmo 
ateu e panteísta, mas antes olhá-lo como urna incursáo no cómico 46

. 

No estágio estético-ontológico contemplativo (o cómico, diante do qual 
é preciso guardar urna atitude da "ironía", mas nao rortyana), o ser humano 
concreto é um momento negado da História Mundial como urna Totalidade. 
Este nível é superado pelo estágio ético, o trágico, no qual o indivíduo 
aparece com responsabilidade pessoal diante da leí que o obriga, diante 
da qual se compromete, mas: 

O ético é como tal o geral, e sob este título o que é aplicável a todos ... 
Desde o momento em que o indivíduo reivindica sua individualidade face 
ao geral peca, e só pode reconciliar-se como geral reconhecendo-047

. O 
herói trágico concluí de pronto o combate; cumpre o movimento infinito 
e agora encentra seguranc,;:a no geral48

. 

A superm;:ao do ético, o terceiro "estágio", é o patético 49
, que supóe urna 

afirmagao radical, um ir além do trágico, além de "Hegel e Goethe [, já que 
eles] quiseram restaurar o classicismo situando de novo o indivíduo na 
totalidade"50

• A afirmagao kierkegaardiana se coloca no lugar das vítimas, 
o do "pobre ser humano individual existente"51

• Além do universal, da 
totalidade e do ser, encontra-se o Outro, em quem se acredita. É a fé num 
a:mbito que supera a compreensao racional ontológica, urna transcenden
cia trans-ontológica nao-compreensível pela razao estética nem ética: 

É o que concerne aquilo que o paradoxo absoluto, o absurdo, o incom
preensível pode e deve e quer ser; trata-se da paixáo por manter a 
distiw;ao dialética da incompreensibilidade52 

... O incompreensível en
tendido desta maneira tem por trás de si, no tempo, a explicac,;:áo que vem 
do mais alto ... 53 

Kierkegaard desenvolve Schelling. Além do ser como o conhecido dá-se 
a realidade da individualidade pessoal existente: 

Todo saber acerca da realidade é pura possibilidade; a única realidade 
da qual um ser existente náo se limita a possuir um conhecimento 
abstrato é o si próprio, o fato que existe; esta realidade constitui seu 
interesse absoluto5 

• 

Kierkegaard, a partir da dor patética da existencia individual própria, 
transcendental a totalidade do conceito, fala-nos de urna rebeliao crítica 
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<liante de um dado sistema de eticidade: a cristandade dinamarquesa 
luterana que deixou de ser cristá para o crítico; crítico náo só religioso mas 
também crítico economice. O crítico parte do incompreensível para a 
universalidade do sistema ético imperante. A partir do patético sofrimento 
da individualidade irredutívelss, Kierkegaard lanc;a um grito de protesto. 

[216] Nesta mesma tradi¡;áo pós-hegeliana, a partir da positividade 
crítica de Schelling - contra ele, mas dentro de seu próprio horizontes6 

- e 
Feuerbach, entra na história da razáo ético-crítica um jovein empresário 
alemáo de Barmen, que desejava instalar urna sucursal da fábrica de seu 
pai em Manchester, a Scotland calvinista, e que da máo de urna jovem 
operária irlandesa católica - quem poderia imaginá-lo! - teve urna cons
ciencia ética crítica suficiente para publicar em 1845 um livro ético exem
plar: A situac;éio da classe operária na Inglaterra, que trata das vítimas do 
sistemá capitalista nascente no próprio centro do sistema-mundo. No 
Prólogo escreveu: 

A situac;áo da classe operária é o solo e ponto de partida (Ausgangs
punkt) fático de todos os movimentos sociais atuais, porque é o mais alto, 
o mais visível cume de nossa constitutiva miséria (Misere)s7

. 

Já velho, contra as interpretac;óes standard do materialismo, o próprio 
Engels expressa: 

Segundo a conce¡c;áo materialistas8
, o momento de determinac;áo em 

última instancias da história60 [él a produc;áo e reproduc;áo da vida 
imediata (unmittelbaren Lebens). Num duplo sentido: por um lado, a 
produc;áo dos meios de vida (os objetos da alimentaqáo, vestido e 
habitaqáo61

) e dos instrumentos que para isso sao necessários; e, por 
outro, a própria produc;áo do ser humano62

. 

Neste texto pode-se entender que, ero última instancia, náo é a econo
mia nem sequer a produc;áo o ponto de partida do "conteúdo" (a matéria 
com "a"). O momento material da economia é a produc;áo; a produc;áo tem 
sentido enquanto gera produtos, satisfatores, que por sua vez tem como 
fundamento necessidades humanas que tem a própria vida como referen
cia ou instancia última. Engels foi historicamente aquele que motivou que 
o jomalista, academice fracassado, crítico pequeno-burgués radical que 
se chamava Karl Marx descobrisse exatamente o nível epistemológico de 
abstrac;áo no qual devia situar-se o exercício adequado da razáo ético-crí
tica: no da crítica da nascente economia política. A economia náo era a 
especialidade inicial de Marx; escolheu-a como o lugar mais pertinente 
para desenvolver seu discurso ético-crítico63

. 

Já nos referimos a Marx no§ 2.5.a. Sua consciencia ético-crítica já se 
havia manifestado antes, e ficou expressa na metáfora do "olho"64

, 

quando, no tempo da crítica política da cristandade, se censurava a li
berdade de imprensa: 
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A imprensa livre é o olho aberto do espírito do povo, a confiarn;a corpo
ralizada de um povo em si mesmo, o nexo expresso nas palavras ... , a 
cultura incorporada que esclarece as lutos materiais como lutas espiri
tuais e idealiza sua tosca forma material65

. 

O Marx desse momento situa a "imprensa livre" como a vítima política 
de um Estado cristáo66

• Ainda pensava nessa época que "o comunismo é urna 
abstrac_;áo dogmática',67

. Pouco depois descobre nos "pobres camponeses" 
outro tipo de vítirna68

• Seu exilio em Paris lhe pennite entrar eni contato, pela 
primeira vez, de maneira direta, como mundo industrial. Ali conheceu lideres 
operários como Leroux, Blanc, Félix Pyat69

. Pode conviver comas comunidades 
secretas70

• Ali descobre diretamente a afirmac_;áo primeira: o desejo de víver e 
de lutar pela vida da classe operária francesa. Ali se articulava pela prirneira 
vez com movirnentos históricos de operários. Descobre assirn a vítirna do 
sistema que deve ser afirmada em sua dignidade e negada em sua negac_;áo, 
segundo a dialética do positivo e negativo: 

Mas na Alemanha náo há nenhuma classe que possua a conseqüencia, 
o rigor, o arrojo e a intransigencia necessários para converter-se no 
representante negativo (negative)71 de toda a sociedade ... Onde está 
pois a possíbilidade positiva (positive)72 da emancipac;áo alemá? Na 
formac;áo de urna classe ... a qual seus sofrimentos (Leiden/3 universais 
. . ' t . 174 unpnmem cara er universa . · 

Sendo a vítima universal ou do sistema como taI75
, sua libertac_;áo 

significa a "dissoluc_;áo (Auflósung)" total do sistema: 

Onde o proletariado proclama a dissoluc;ao da ordem universal anterior, 
náo faz senáo apregoar o segredo de sua própria existencia, já que ele 
é de fato a dissoluc;ao desta ordem universal. 

[217] As vítirnas criticam a ordem, proclamam sua dissoluc_;áo, a neces
sidade de seu desaparecimento: é o juízo ético-critico negativo por exce-
1€mcia do sistema como totalidade (o momento 4), já que a positividade do 
sistema é o segredo de sua própria negativídade (de vítimas): 

Quando o proletariado reclama a negac;ao (Negation) da pr~riedade 
privada, náo faz mais do que elevar a princípio da sociedade o que a 
própria sociedade elevou a principio seu, o que já aparece personificado 
nele, sem sua intervenc;áo, como resultado negativo da sociedade. O 
proletariado se acha assistido, assim, <liante do mundo que nasce77

, do 
próprio direito. 

Na Alemanha, onde o mundo industrial ainda estava muito atrasado, 
a "única libertac_;áo (Befreiung) praticamente possível é a libertac_;áo no 
terreno da teoria", e por isso: 
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A filosofía só chegará a realizar-se mediante a abolic;ao do proletariado, 



o qual náo poderá ser abolido sern a realizac;áo da filosofía (Verwirkli
chung der Philosophie). 

Korsch e Lukács deram muita importancia a este texto, como também 
,:: :cmosa "Tese 11" das Teses sobre Feuerbach 79

• Nestas "Teses" Marx é 
claro quanto a indicar que náo se trata de um "materialismo contemplati
vo"8º ou meramente teórico a la Feuerbach - próprio do conhecimento 
intra-sistemico, óntico - mas de urna práxis, de urna "atividade revolucio
nária crítico-prática"81 . Urna teoria que se desenvolve para analisar (em
bora científicamente) as causas da aliena~áo das vítimas82 e concluí que 
a "verdade" do sistema de eticidade vigente, enquanto causa da nega~áo 
das vítimas, se toma "náo-verdade"83

. Creio que agora se compreenderá 
que se trata da articula~ao da filosofía dentro de um horizonte ético-crítico, 
no momento 7 indicado, e nao como urna mera contempla~áo analítica ou 
dialética dentro e a partir do sistema vigente 84

. "Interpretar" o mundo numo 
exclusiva posi~ao teórica pressupóe aceitar o sistema dado a partir de seu 
próprio horizonte. "Transformar" (momento 1 O, como práxis de liberta~ao 
ou a~ao transformadora de normas, a~óes, institui~óes, sistemas de etici
dade, etc.) é o que se propóe a "razao ético-crítica", que adota a posic;,::ao 
das vítimas e foi lan~ada a a~ao pela consciencia ético-crítica (momentos 
5-8 do esquema 4.3). Isto nao significa que se deva abandonar toda 
filosofía; significa que se deve superar a mera posic;,::ao teórico-cúmplice da 
filosofía com o sistema que gera vítimas e comprometer-se praticamente 
com estas vítimas, a fim de colocar o caudal analítico da filosofía ético-crí
tica (que é a plena "realiza~ao da filosofía") em favor da análise das causas 
da negatividade das vítimas e das !utas transformadoras (libertadoras) dos 
oprimidos ou excluídos. Marx em Paris situou-se definitivamente no "lugar" 
de seu exercício da crítica filosófica. Mas falta ainda mais um momento em 
seu calibrar exatamente o nível epistemológico de sua crítica. Em Paris 
recebeu de Engels o breve ensaio Esboqo para uma crítica da economía 
política85

, que lhe fez descobrir o tipo preciso de discurso que devia 
desenvolver (momento 7, como já vimos). Seria urna crítica teórica (como 
análise das causas da nega~ao) articulada a consciencia ético-crítica 
intersubjetiva já iniciada nos movimentos sociais das vítimas (momento 5). 
Compreendeu que a crítica devia situar-se num nível de abstra~ao que 
permitisse um ataque teórico e analítico des-construtivo, preciso, pertinen
te, eficaz e irrefutável contra o sistema de eticidade vigente na Europa. Urna 
vez mais é preciso lembrar que o tema propriamente ético nao se inicia 
tanto na positividade da vida humana, mas em sua negatividade: no nao 
poder viver, questao que nao obstante precisa do horizonte positivo que 
tivemos que "mostrar" deisticamente86

, no capítulo 1. Hoje no mundo 
periférico (na África, Ásia, América Latina, de capitalismo dependente) 
como na Paris de 1844 (momento de presen~a da marginalidade no 
capitalismo livre-cambista em crise), importa-nos poder refletir ético-filoso-
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ficamente sobre a vida a partir de sua negac:;áo, em sua forma mais 
premente: o fato massivo da pobreza das grandes maiorias: 

A pobreza do ser humano (Armut des Menschen) recebe ... um significado 
humano e, por isso, social. A pobreza é o vínculo passivo87 que faz o 
homem sentir como necessidade (Bedürfnis) a maior riqueza, o outro ser 
humano88. O operário é mais pobre (armer) quanto mais riqueza pro
duz89. O ser humano tinha que ser reduzido a esta absoluta pobreza 
(absolute Armut)90 para que pudesse alumiar sua riqueza i.nterior91 . 

A pobreza é impossibilidade de prodw;áo, reprodu<;áo ou desenvolvi
mento da vida humana; é falta de cumprimento das necessidades, mas 
também origem de consciencia crítica. De fato, quando come<;a autodida
ticamente seus estudos de economia em Paris, já descobre a exclusáo, a 
exterioridade em que se encontram as vitimas, e a necessidade de situar-se 
aí com novos "olhos" (os olhos da crítica): 

A existencia [Dasein] do capital é sua [do operário] existencia, sua vida, 
e determina o conteúdo de sua vida (Inhalt seines Lebens )92 de um modo 
diferente para ele. Por isso a economia política [burguesa] ignora o 
trabalhador desocupado, o trabalhador como homem situado lora (aus
ser) da relac;;ao de trabalho. O pícaro, o preguic;;oso, o mendigo, o 
trabalhador desocupado, faminto, miserável e criminoso sao figuras que 
nao existem para ela, mas só para outros olhos93

, os do médico, os do 
juiz, os do coveiro, do fiscal de pobres, etc., figuras (Gestalten) que vagam 
lora (ausserhalb) de seu 6:mbito94

. 

A análise teórica de Marx, de jurista e filósofo aprendiz de economista, 
come<;a a desenvolver sua crítica ética a partir da "exterioridade" das 
vitimas95

• Até sua morte, quarenta anos depois, Marx permanecerá fiel a 
sua tarefa de teórico crítico (momento 7) articulado a frente de libertaqáo 
operária inglesa e européia em geral, para explicar as causas da negati
vidade (momento 2) das vítimas. Pouco pode fazer quanto a formulaqáo 
positiva de alternativas (o socialismo; momento 8); quanto a des-construir 
o sistema (momento 9), embora o tentasse ao colaborar ativamente coma 
I Internacional; quanto a construqáo de um novo sistema (Sistema II do 
esquema 3.3). 

[218] Observemos como Marx situa o momento crítico como negativida
de, desrealizaqáo, alienaqáo do trabalhador. Marx critica o modo concreto 
pelo qual no capitalismo se nega institucionalmente a vida humana. Aquí 
<levemos compreender o sentido da necessidade de fazer a passagem do 
momento positivo descritivo do critério material ao momento crítico, nega
tivo. De fato, o critério crítico de Marx náo é mais do que um reconhecer em 
concreto o náo cumprimento (a negaqáo) do indicado critério material 
positivo. Isto é, o crítico (a vítima, o militante, o filósofo, o político, o 
economista, etc.) exerce a crítica ao julgar ético-negativamente a negaqáo, 
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a contradic_;:áo do critério positivo. Falando como Wellmer96
, Marx julga 

negativo-eticamente o sistema capitalista a partir da proibic_;:áo de urna 
máxima náo generalizável: a partir do imperativo que proíbe negar a vida 
de cada sujeito humano em comunidade. O capitalismo é injusto (aliena) 
porque nega a vida do sujeito operário (o desrealiza). 

O Marx de 1844 ainda náo sabia com clareza o que era o capital, e por 
isso critica exclusivamente a propriedade privada, como sendo a causa da 
alienac_;:ao ou negac_;:ao institucional da vida humana do operário. E como 
o momento crítico náo pode ser a priori mas a posteriori, é a partir da 
positividade do critério, a reproduqáo da vida do sujeito humano, que se 
desenvolve a ética material que, num momento posterior, pode descobrir 
sua negac_;:áo. Lemos nos Manuscritos de 44: 

A tal ponto aparece a realiza~ao (Verwirklichung) 97 do trabalho98 como 
desrealiza~ao (Entwirklichung) do trabalhador, que este é desrealizado 
até chegar a morte de fome (Hungertod)99

. 

De fato, o contrário a vida humana é a morte. Se o critério sobre o qual 
se funda a ética material é a reproduc_;:ao da vida humana, sua negac_;:áo é 
a morte. Trata-se de urna dialética entre realizac_;:ao da vida e desrealizac_;:ao 
da vida como morte: 

A objetiva~ao aparece a tal ponto como perda do objeto que o trabalhador 
se vé privado dos objetos mais necessários nao só para a vida, mas inclusive 
para o trabalho ... O trabalhador coloca sua vida no objeto [ ... mas] a vida 
que emprestou ao objeto o enfrenta como coisa estranha e hosti1100• 

O trabalhador "póe" sua vida no produto e nao a recupera. Ao contrário, 
o objeto se transforma num monstro que o ataca e domina: 

O capitalmorto (tote) 1º1 anda sempre no mesmo passo e é indiferente a 
real atividade -individual... O operário sofre em sua existéncia102 e o 
capitalismo na ganancia de seu Mamon morto (toten) 103

• Quanto ao 
trabalhador que, mediante o trabalho, se apropria da natureza, a apro
pria~ao aparece como aliena~ao, a atividade própria como atividade 
para outro e de outro, a vitalidade (Lebendigkeit) como sacrifício da vida 
(Aufopferung des Lebens) 104

·
105

• 

E ainda mais claramente em outro texto desta época: 

Meu trabalho [fora do sistema capitalista] seria expressao de vida (Le
bensausserung), por isso gozo da vida. Sobos pressupostos da proprie

. dade privada, é aliena~ao da vida (Lebensentausserung), por isso traba-
lho para viver (um zu leben) 106

, para criar-me um meio de vida. Meu 
trabalho nao é vida107

•
108

• 

Isto é, Marx agora julga o sistema capitalista como alienante, injusto, 
vitirnário, sacrificante; como sendo urna estrutura histórica que nega a vida 
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do trabalhador, que o oprime, desrealiza, empobrece e mata. E porque 
mata a vida do sujeito humano é um sistema perverso, injusto: 

Esta propriedade privada material (materie11e) 109
, imediatamente sensí

vel, é a expressáo material e sensível da vida humana alienada (entfrem
deten menschlichen Lebens/ 10

• 

Como se pode julgar como perverso, injusto e "mau" uni sistema (ou 
sua respectiva teoria) se nao se tem previamente um enunciado de fato que 
mostre que se nega o produzir, reproduzir ou desenvolver a vida concreta 
de cada sujeito humano? 

[219] Vejamos agora Marx em Londres. Observemos como analisa o 
sistema performativo (o capital em abstrato111

) que produz a negaqáo 
originária das vítirnas, o proletariado, e como explica neste sistema o 
momento central da negm;:ao (alienm;:ao) em seu conteúdo (material) 
último, quanto a prodrn;:ao, r~prodrn;:ao e desenvolvimento da vida do 
sujeito humano 112

. Repito novamente: achoque Marx escolhe a economia 
a partir de uma opqáo ético-crítica prévia, e sua crítica da economia política 
é, exatamente, o exercício da razao ético-crítica num nível material episte
mológico pertinente. 

A" explicm;:ao" ética crítico-categorial ( desde agosto de 185 7, a do Marx 
definitivo até sua morte comas "4 redm;:óes" de O Capital 113

) do sistema 
que causa a negatividade da vítima coma qual Marx guarda urna co-res
ponsabilidade específica, o proletariado, comeqa metodicamente com a 
descriqao que se situa no ambito que guarda anterioridade lógica (" onto
lógica" para Hegel, o "transmundano" de Schelling) quanto a Totalidade 
(do capital a la Lukács ou Marcuse, e nao advertida por eles), anterior a 
assinatura do contrato e da própria existencia do capital como tal, desde 
a situaqao-limite (analisada de maneira histórica na única questao da 
"acumulaqao originária") positiva seguinte: 

Trabalho náo objetivado, náo-valor, concebido positivamente, ou nega
tividade que se relaciona consigo mesma114 

••• a existencia subjetiva do 
próprio trabalho. O trabalho ... como atividade ... como a fonte viva do 
valor (die lebendige Quelle des Werts) 115

• 

A crítica se origina neste momento "positivo". A subjetividade do traba
lhador como atividade é a "fonte criadora" de todo valor ou riqueza 
possível. Significa, em segundo lugar, a afirmaqó:o da vida, já que sua 
própria pessoa, sua corporalidade, é urna subjetividade vivente: 
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Urna objetividade náo separada de sua pessoa (Person), semente urna 
objetividade que coincide com sua imediata corporalidade (Leiblich
keit) 116 •.• O trabalho náo-objetivado ... , o trabalho como subjetividade 
(Subjektivitat) ... Porquanto deve existir como al~o temporal como algo 
vivo (lebendig), só pode existir como sujeito vivo 17

. 



[220] Marx comec;ou radicalmente seu discurso neste tema 11 8 no capí
tulo 1, "Transformac;ao do dinheiro em capital", dos Manuscritos de 61-63 
e também nos Manuscritos de 63-65, que se transformará no capítulo 2 de 
1866, e na sec;ao 2, capítulo 4, de 1873: 

Nosso possuidor de dinheiro teria que ser tao afortunado a ponto de 
descobrir dentro da esfera da circulm;ao, no mercado, urna mercadoria 
cujo valor de uso possuísse a peculiar propriedade [positiva] de ser fonte 
de valor (Quelle von Wert); cujo próprio consumo efetivo fosse, pois, 
objetivac;ao de trabalbo e portanto criac;ao de valor (Wertschópfung) 119

• 

Só a partir desta positividade (que além disso inclui a dignidade da 
"corporeidade", "a personalidade viva [lebendigen Persónlichkeit]" 120

) 

pode-se agora compreender o sentido da primeira "negac;ao", como con
dic;ao de possibilidade do capital: 

O trabalhador colocado como nao-capital (Nicht-Kapital) enquanto talé: 
... Trabalho nao-objetivado, concebido negativamente ... náo-matéria-pri
ma, nao-instrumento de trabalho, nao-produto bruto. .. trabalho vivo 
(lebendige Arbeit) ... despojamento total, nudez de toda objetividade, 
existencia puramente subjetiva do trabalho. O trabalho como pobreza 
absoluta (absolute Armut) : pobreza nao como carencia, mas como plena 
exclusao (vólliges Ausscbliessen) da riqueza objetiva 121

. 

Categorialmente, antes do capital, do "sistema" ou totalidade (do "ser" 
e da "compreensáo do ser"), em sua exterioridade por anterioridade, 
encentra-se já o pauper ante festum 122

, em sua absoluta negatividade: nao 
tem nada além de sua própria corporalidade pessoal vivente, sua materia
lidade empírica (ponto de partida e de chegada do "materialismo ético" de 
Marx) . A crítica parte entao da negatividade primeira da vítirna: o futuro 
criador da riqueza nada tem; ou só tem "urna objetividade ~ue de modo 
algum é exterior a existencia irnediata do próprio indivíduo"12 

: é um pobre 
d d 124 

, " d "125 at· ·d d t · f t d b d d esnu o , e o na a ou neg 1vi a e an enor, ru o o a an ono a 
"comunidade rural" e ingresso na estranha relac;ao "social" urbana. 

[221] A esta negatividade ante festum segue-se a descric;áo da negac;áo 
originária (negatividade essencial in festum) mostrando que o pobre, que 
é positivamente a "fonte criadora" de toda riqueza, se enrosca num círculo 
perverso de alienac;ao ontológica: "é um pressuposto (voraussqesetz) do 

·t ¡1 26 t 1 d - ·t ¡1 27ul 28"' C t· cap1 a , e, por ou ro a o, pressupoe por sua vez o cap1 a . oa 1va-
mente (o que o contratualismo a la Rawls esquece), destruídas suas 
condic;óes pré-capitalistas de subsistencia, o compones se transforma num 
pobre urbano que ou vende sua corporalidade pessoal, ou morre. O 
contrato tem entáo urna forma aparente de eqüidade (fairness) : de liberda
de, igualdade e propriedade129

. Na realidade existe coerc;ao, desigualdade 
e pobreza constitutivas. Feito o contrato desigual, injusto, eticamente per
verso (aqui comec;a a náo-verdade, a náo-validade de todo o mundo 
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jurídico vigente), aparece o momento mais trágico descrito por Marx: a 
subsunc;éío (Subsumption) (conceito definitivo da intuic;áo da "alienac;áo" 
do trabalho do jovem Marx). A "subsunc;áo do processo de trabalho" é a 
alienac;áo, a negac;áo real (náo só a ideológica130). A "fonte criadora do 
valor" (pessoa digna e que estabelece os fins) fica fundada em seu produto 
(como sua mediac;áo): trata-se de urna "inversáo". A valorizac;áo do valor 
é o "ser" e o "fundamento" de um sistema que vive da vida do operário, é 
urna ontología totalizada: 

O processo do trabalho se manifesta no interior da produc;áo capitalista 
quanto ao processo de valorizac;áo, situando este último como fim e a si 
próprio [ao trabalho] apenas como meio 131 . 

Marx refere-se explícitamente a Kant132: a pessoa do trabalhador é colo
cada como meio e o meio (o processo de valorizac;áo do capital) como fim. É 
a inversáo que se expressa no _ fenómeno do fetichismo. A própria análise 
co-responsável do teórico tem agora argumentos para fazer o "juízo ético-crí
tico do cÓpital" em sentido estrito 133. Esta inversáo, esta negac;áo ética primei
ra, essencial a reproduc;áo do capital como tal, e na qual consiste a relac;áo 
social de dominac;áo, cumpre-se no processo da "subsunc;áo": 

Esta subsunc;áo formal (formelles Subsumieren) do processo do trabalho 
debaixo de si [do capital], o tomá-lo sob seu controle, consiste em que o 
trabalhador, enquanto trabalhador, acabe ficando sob a vigilancia e o 
comando do capital, do capitalista134. 

[222) A "subsunc;áo formal" é a eticamente significativa, já que o capital 
(a totalidade) controla o trabalhador assalariado por meio da "coopera
<;áo"135, pela "divisáo social do trabalho"136 (e nestes casos o trabalhador 
ainda é "dono" do processo de trabalho como especialista insubstituíve]J. Mas 
será pela "subsunc;áo material"137 do próprio processo de trabalho, por meio 
da máquina, que o trabalhador ficará agora sob o controle do capitalista: 

Portanto, náo se modifica aqui apenas a relac;áo formal (a subsunc;áo 
formal), mas o próprio processo do trabalho. Por um lado, o modo de 
produc;áo capitalista - que agora se manifesta como um modo de produ
c;áo sui generis - cria urna figura modificada da produc;áo material 
(materiellen). Por outro lado, conforma essa modificac;áo da figura ma
terial, a base do desenvolvimento das relac;óes do capital 138

. 

Subsumido o trabalho vivo no capital formalmente - enquanto produz 
mais-valia- e materialmente - enquanto é a máquina que dirige o processo 
produtivo -, o trabalhador se encontra totalmente dominado pelo capital 139, 
e só neste caso se pode falar de "subsunc;áo real". 

O conceito de "subsunc;áo" indica o momento ético por excelencia da 
"alienac;áo" ou "transubstanciac;áo" - como Marx gostava ironicamente de 
expressar-se - do trabalho vivo como trabalho assalariado (a totaliza~áo 
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a partir da exterioridade da subjetividade do trabalhador) 140, negac;ao 
originária da vítima do capital, como in-corporac;áo (intra-totalizac;áo) da 
"exterioridade" do trabalho vivo na "totalidade" do capital. Tudo isto só é 
possível grac;as a descoberta (e construc;áo) da categoria-chave de toda a 
análise teórico-explicativa a partir da crítica-ética do capital feita por Marx: 
a categoría profunda, essencial e simples de "mais-valia" (relativamente a 
categoría superficial, fenomenica e mais complexa de "lucro"). 

[223] Trata-se agora de considerar seriamente o critério crítico mate
rial 141, explicar a causa da impossibilidade da produc;áo e reproduc;áo da 
vida humana das vítimas do capitalismo: o operário, a classe trabalhadora. 
O tema da mais-valia permite "situar" dentro do sistema das categorías da 
economía política burguesa o "lugar" onde se produz a "morte" da vítima, 
de maneira essencial, abstrata, ineludível para a argumentac;áo racional 
científica de sua época (e válida na nossa). 

Quando em dezembro de 1857 - momento em que formula de maneira 
explícita pela primeira vez em sua vida a categoría de "mais-valia (Mehr
wert)"142 - Marx náo imaginava ainda que em 1871 143, pregarando a 
segunda edic;áo de O Capital, distinguiría entre valor como tal 1 4 e valor de 
cambio, o que lhe permitiría encontrar muito mais clareza no assunto. De 
fato, o valoré "trabalho humano indiferenciado, trabalho abstratamente 
humano ... nele está objetivado ou materializado o trabalho abstratamente 
humano"145. O valor é vida humana feíta realidade objetiva. Marx tem 

146 t • A • ( t t • 1 t agora urna ca egona econom1ca mas ao mesmo empo ma ena an ro-
pológica147) sobre a qual construirá outra categoría "económica" e ao 
mesmo tempo "crítico-ética": já que traz em seu conteúdo a negatividade. 
Náo é um simples "valor" produzido; é um "valor-náo-pago": 

A forma de salário, pois, apaga todo vestígio de divisáo da jornada de 
trabalho entre trabalho necessário [para reproduzir o valor do salário] e 
mais-trabalho, entre trabalho pago e nao-pago (unbezahlte). Todo traba
lho aparece como trabalho pago 148. 

[224] Para a explicac;áo científica dentro do programa de investigac;áo 
de Marx (momento 7 do esquema 4.3: análise crítico-teórica co-responsável 
com as vítimas) aqui se encentra o segredo ou o mistério de todo o capital, 
do capitalismo, da sociedade burguesa (e da Modemidade). A vítima sofre 
em seu náo-pagamento todas as riquezas acumuladas pelos beneficiários 
do sistema de eticidade vigente (o "sistema I" do citado esquema). No 
mais-tempo do mais-trabalho, o trabalhador cría "do nada" do capital urna 
"mais-valia"149 cuja "fonte criadora (schopferische Quelle)" náo é o "funda
mento (Grund)" do capital (o valor do salário), mas a própria criatividade 
da subjetividade da corporalidade da pessoa do trabalhador que, objeti
vando sua vida, nunca mais a recuperará. Essa "objetivac;áo" da vida da 
vítima acumulada no capital, e náo recuperada como "subjetivac;áo" no 
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operário, é o tema crítico-ético de toda a obra de Marx: "Por isso a 
economia, apesar de sua mundana e prazenteira aparencia, é urna verda
deira ciencia moral, a mais moral de todas as ciéncias"150

. 

E se se tratava, articulado as vítimas e como co-labora<;áo co-respon
sável de cientista, de fazer urna análise sobre as causas do sofrimento e morte 
das vítimas, o resultado da análise liga a origem (a negrn;;áo briginária, 
momento 1: a impossibilidade da vida das vítimas) com a conclusáo (a 
acumulai;:áo como capital da vida alienada das vítimas), isto é: 

Acumula<;áo do capital é, portante, argumento do proletariado151
. A lei ... 

encadeia o operário ao capital com grilh6es mais firmes do que as 
correntes com que Hefesto prendeu Prometeu ó: rocha. Esta lei gera urna 
acumulaqáo de miséria (Akkumulation von Elend) proporcional a acumula
qáo do capital. A acumulac;áo de riqueza de um pólo é, ao mesmo tempo, 
acumulaqáo de miséria, tormentos de trabalho, escravidáo, ignorancia, 
embrutecimento e degradaqáo mora1152 no pólo aposto, isto é, onde se 
encentra a classe que produz seu próprio produto como capital 153

• 

Se isto náo for ética, a palavra teria perdido seu significado. 

[225] Esta conclusáo permite a "compreensáo" ética da realizm;áo do 
capital como des-realizm;;ao do trabalhador, a acumulac;;ao como trabalho 
nao-pago: juízo crítico-ético negativo por excelencia. O capital, o sistema 
de eticidade vigente se inverte e agora aparece como o fetiche; o mesmo 
acontece com a economía política e suas filosofías éticas ou morais 
cúmplices, como a auto-afirmac;;áo do capital como autocriador do lucro. 

O capital, considerado a partir da reproduc;;ao da vida dos operários, 
tomou-se contraditório porque, ernbora eficaz para valorizar o valor do 
capital, é, entretanto, ineficaz para reproduzir a vida de suas vítimas que, 
hoje, comer;am a ser a maioria da humanidade. O problema da impossi
bilidade da vida como tal sobre a terra nos parámetros capitalistas ( o 
problema ecológico é um problema antropoló~ico, como veremos) nos 
remete ao princípio ético-crítico de factibilidade 15 

• E, desde Marx, a primei
ra impossibilidade material (mata a vida) se acrescenta agora que o 
próprio capital como talé impossível; nao é empiricamente factível in the 
long run, pois, pela tendencial diminui<;ao da truca de lucro, leva em seu 
seio sua própria destrui<;ao. Quando aflora esta impossibilidade aparece 
a crise 155 (essencial mas agora fenoménica) . O capital mais forte (indivi
dual, ramo do capital ou na<;óes "centrais") implementará medidas com
pensatórias contra o trabalho (superexplorando-0) 156 na concorrencía com 
outros capitais mais fracos 157

; expulsará assim para a periferia suas 
maiores contradi<;óes. Urna filosofia crítico-ética pode entao surgir no 
miserável mundo periférico (América Latina, África, Ásia e Leste Europeu) . 
Este é o horizonte, no processo de globalizar;ao da Modernidade158

, em que 
surge esta Ética da Libertar;ao que, com dificuldade, mas náo impossibili-
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dade, aspira a ser também compreendida no atual "centro" norte-amer..-
159 cano e europeu 

[226] Tendo Marx feíto repetidamente urna análise das causas da 
negac;áo das vítimas (estudo que nunca acabou em sua vida atormentada 
de intelectual pobre), procurou sempre náo fechar-se nurna torre de marfim 
académica, mas se comprometeu na medida de suas possibilidades com 
os movimentos sociais (comunidades de comunicac;áo crítica dos excluí
dos, dos situados assimetricamente, dos dominados, das vítimas) que 
surgiam como "sujeitos históricos"160. O experto, o dentista, o filósofo 
(momento 6), que fora movido a co-responsabilidade pela interpelac;áo das 
vítimas161 , transforma-se em consciencia ético-crítica que devolve as víti
mas sua "interpelac;áo" processada analítica e racionalmente segundo os 
melhores "recursos" teóricos, para ce-laborar no crescimento do "sujeito 
histórico" (momentos 7 e 8) como "comunidade anti-hegem6nica" de víti
mas, necessitadas de argumentar para alcanc;ar urna nova validade para 
além da validade do sistema de dominac;áo. Agora deverá igualmente, 
articulado a estes "sujeitos históricos" (o Partido político revolucionário, a 
organizac;áo da I Internacional, etc.), comec;ar a criar imaginativa e racio
nalmente alternativas futuras ao capitalismo. Trata-se do exercício da 
razáo ético-utópica, e deveríamos expor em Marx toda a problemática de 
um projeto histórico social, a partir do horizonte do "Reino da Liberdade" 
ou do "comunismo" (como idéia reguladora), para realizar factivelmente a 

1 - " . 1· t "162 revo uc;ao socia 1s a . 

Tudo isto se constrói sobre a afirmac;áo ou re-conhecimento originário 
da dignidade da vítima, já que "o trabalho é a substancia e a medida 
imanente dos valores, mas ele mesmo náo tem valor algum"163

, tem "dig
nidade"164: a consciencia intersubjetiva, a luta autoconsciente com respon
sabilidade e a esperanc;a de urna sociedade mais justa se transformam, a 
partir desta afirmac;áo ou re-conhecimento, e tornam possível a emergencia 
de um novo sujeito histórico, o "fantasma que percorre a Europa"165. 

Marx havia criticado Adam Smith. Hoje é criticado por um E Hayek. 
Portante, a tarefa atual da ética náo será simplesmente repetir a crítica de 
Marx, mas fazer a crítica de seus críticos, questáo que abordaremos no 
futuro, no "fronte" econ6mico da Ética da Libertac;áo. 

Para concluir, queremos deixar o testemunho do pathos ético que 
animou toda a tarefa crítico-teórica de Marx. Por isso náo podemos deixar 
de citar um texto dramático: 

Todo o tempo que podia consagrar ao trabalho tive que reservó-lo a 
minha obra, a qual sacrifiquei minha saúde, minha alegria de viver e 
minha família ... Se fóssemos animais, poderíamos naturalmente voltar 
as costas aos sofrimentos da bumanidade para ocupar-nos com nossa 
própria pele. Mas me teria considerado pouco prático se morresse sem 
ao menos ter terminado o manuscrito de meu livro 166. 
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§ 4.2. O "negativo" e o "material" na "Teoria Crítica" (Horkheimer, Adorno, 
Marcuse e Benjamin) 

[227] Na ampla tradi<;ao que ¡oderíamos chamar de "marxismo ociden
tal" - inaugurada por Lukács 16 e Korsch168 

- a Escola de Frankfurt é um 
movimento crítico que funciona como antecedente direto da Hlosofia da 
Libertas;ao, que se desenvolve no seio da crise da Modemidade tci:rdia do 
capitalismo central. Horkheimer escreve um pouco antes de sua morte 
( 1972), no Prólogo a obra de Martin J ay sobre a Escola de Frankfurt, acerca 
das intens_:óes fundamentais daquele primeiro grupo de jovens judeus169 

intelectuais críticos: 

O empreendimento só teve exito porque, grac;as a ajuda de Hermann Weil 
e a intervenc;áo de seu filho Felix170

, um grupo de pessoas interessadas 
na teoria social e com diferentes antecedentes academices se reuniu 
acreditando que a formulac;áo do negativo na época de transic;áo era 
mais significativa que suas carreiras academicas. O que os uniu foi o 
enfoque crítico da sociedade existente 171

. 

Nestas linhas está indicada a característica fundamental do pensa
mento dos membros do Instituto (1923): a negativídade172 da crítica so-

. 1113 A d , t cia . o que evenamos acrescen ar: 

Apelar para urna entidade lora deste mundo (ein ganz Anderes) teve um 
ímpeto filosófico-social originário. Levou finalmente a urna avaliac;áo 
mais positiva de certas tendencias metafísicas, porque o todo empírico é 
a náo-verdade (Adorno). A esperanc;a de que o horror deste mundo náo 
tenha a última palavra é com toda certeza um desejo nao científico174

. 

Isto é, a partir das vítimas abre-se um campo de exterioridade175 que 
situa a totalidade do mundo como "nó:o-verdade". De fato, entre Marx e a 
Escola de Frankfurt se encontravam a revolus;áo bolchevísta ( e seu fracasso 
estalinista), a obra sócio-histórica de Max Weber e a filosófica de Lukács 
(licio sob o influxo de Heidegger e rapidamente criticado), devendo-se 
acrescentar ainda Sigmund Freud 176 e a revolus;áo social da Alemanha de 
1918 e 1919, na qua! participaram ativamente alguns membros do grupo 
primitivo. Tratava-se de urna comunidade de pensadores de origem judai
ca, náo confessionais, no comes;o muito próximos a Social Democracia ou 
ao Partido Comunista alemáes. Foram filósofos e cientistas sociais articu
lados a um sujeito social (a vítima a partir da qual pensam: a comunidade 
ilustrada e crítica de judeus alemáes e o proletariado alemáo em vias de 
"integras;áo"), que puderam descobrir um inirnigo comum (as "relas;óes 
sociais dominantes"177

: o autoritarismo familiar, a sociedade capitalista 
industrial instrumental e, posteriormente, o nazismo alemáo), mas aos 
quais se tomará difícil afirmar um sentido libertador real da história - pela 
própria ambigüidade do "sujeito social" ao qual lhes coube de fato estar 
ligados antes do exilio (1933) e, por último, depois de seu retomo (1946). A 
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reduzida comunidade de pesquisadores pode durante mais de duas 
décadas guardar autonomia financeira - o que lhes permitiu inde
pendencia crítica, mas, talvez e por outro lado, a carencia de um exigente 
compromisso concreto178. O retomo de alguns deles a Alemanha, depois 
da guerra, dará a Escola um prestígio merecido. O Marcuse que permanece 
na Califómia transformar-se-á no teórico da New Left, dos movimentos de 
1968. A Filosofia da Libertac;áo latino-americana - e minha obra Para uma 
ética da libertac;áo (escrita a partir de 1970) - deve-lhe as suspeitas 
filosóficas iniciais: permitiu-nos politizar a ontologia179, mas, desde o inicio, 
encontramos um déficit de positividade, de clara exterioridade, como 
veremos agora novamente. 

[228] A pergunta dos membros da Escola de Frankfurt náo foi tanto: 
como elaborar urna teoria positiva da sociedade, que fosse crítica?, mas 
antes precisamente esta: como se exerce ou quais sáo as condic;óes da 
crítica negativa, teórica e interdisciplinar da sociedad e?, e, para isto: como 
se criticam as teorias da sociedad e? O que interessa em primeiro lugar náo 
é tanto o conteúdo da teoria (que sempre importa, é claro), mas antes de 
tudo o como (a maneira) ou a condic;áo de possibilidade da própria crítica. 
Assim, O Capital de Marx náo foi primeiramente urna teoria económica, 
mas antes de tudo urna crítica da economia política180. A denominac;áo 
"Teoria Crítica" presta-se a equívocos. Na verdade é urna "teoria" sobre as 
condic;óes de possibilidade do "fazer-crítica" social. Por isso, tratarei de 
pelo menos sete questóes em tomo do núcleo gerador das mesmas, isto é, 
das condic;óes de possibilidade da "crítica" da sociedade e das teorias 
tradicionais. Estas questóes seráo: 1) o ponto de partida da crítica: as 
vítimas; 2) a crítica do sistema vigente ou dominante; 3) algumas reflexóes 
sobre a própria razáo crítica; 4) o específico tipo de articulac;áo da crítica 
teórica com a "práxis de libertac;áo" - expressáo esta horkheimeriana, 
como veremos; 5) o problema do sujeito social histórico com o qual se 
articula a crítica teórica; além disso, 6) qual é a filosofia da história que 
este movimento pressupóe; e, por último e para ser ponte para o tema do 
parágrafo seguinte, 7) a estrutura da materialidade e negatividade libidi
nal em todo o tema em tomo das vítimas. 

[229] Trataremos sumariamente destas sete questóes tomando como fio 
condutor um texto de Horkheimer diretamente ligado a toda esta proble
mática181. Com efeito, em 1937, sobo título promissor de "Teoria tradicional 
e teoria crítica"182, nosso filósofo trata explicitamente da primeira questáo 
(1) que nos ocupa. Depois de descrever em que consiste urna "teoria 
tradicional- onde faz um apanhado da epistemologia vigente, de Poincaré 
a Weber183 -, chega ao momento-chave quando escreve: 

O que a teoria tradicional se permite admitir sem mais como vigente 
(vorhandenen), seu papelpositivo184 numa sociedade em funcionamen-
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to ... é questionado pelo pensamento crítico (kritischen Denken). A meta 
que este quer alcarn;ar, isto é, urna situac;;ao fundada na razao185, se 
baseia na miséria presente (Not der Gegenwart) 186

• Mas essa miséria nao 
f . . d - 187 A . b o erece por s1 mesma a 1magem e sua superac;;ao . teona es oc;;a-

da188 pelo pensar crítico nao atua a servic;;o de urna realidade já vigente 
(vorhandenen Realitat) 189: só expressa seu segredo190. 

Portanto, a miséria das vítimas é o ponto de partida191 . Nao é possível 
descobrir as vítimas (miséria) sem urna prévia afirmm;:ao de sua materia
lidade (entenda-se "corporalidade" e "conteúdo") 192 que a primeira Escala 
de Frankfurt - via Marx e Freud - nunca perdeu 193: 

Por meio do movimento contraditório de épocas e forc;;as progressivas e 
retrógradas, este processo [da atividade do pensar] conserva, eleva e 
desenvolve a vida humana 194. Nas formas históricas dadas da socieda
de, o excedente de bens de consumo produzidos ... beneficia diretamente 
só a um pequeno grupo de pessoas, e estas condic;;oes de vida (Lebens
verfassung) se manifestain também no pensamento ... Apesar da conve
niencia material (materiell) oferecida pela organizac;;ao da sociedade em 
classes, cada urna de suas formas se revelou finalmente como inadequa-
d E 'd d- 195 ¿· - - t a. scravos, servos e c1 a aos sacu iram o ¡ugo .. . em cu¡os momen os 

·t· 196 d d f . t d - - t en 1cos o esespero as massas 01 por momen os ec1s1vo, pene ran-
cio na consciencia197 e transformando-se numa meta198·199. 

É evidente que a "crítica" de que fala Horkheimer é diferente da mera 
crítica da teoria, por exemplo a kantiana, já que esta nao é suficiente, 
porque "o reconhecimento crítico das categorias que domínam a vida 
(Leben beherrschenden) da sociedade contém também a condenai;ao 
daquelas"200. Como vemos, Horkheimer se prop6s um complexo objeto 
teórico. O que tem como claro por ora é que a materialidade negativa é o 
ponto de partida, e que a vida é referencia necessária de conteúdo. Por 
isso, o que é essencial, Horkheimer situa o tema explicitamente dentro do 
ámbito prático (mas, infelizmente, nao ainda específicamente ético). Ao 
tentar definir o tipo de racionalidade e discurso no qual consiste a Teoria 
Crítica como crítica refere-se de passagem a tuda que conquistamos 
sistematicamente até agora (tanto a racionalidade material como a nega
tividade)201 . Adorno indica muito bem como o ponto de partida da crítica 
continua sempre presente no sistema como "o perigoso" por exceléncia: 

Essa ratio [burguesa] treme <liante do que perdura ameac;;adoramente 
por debaixo de seu ámbito de domínio e que cresce proporcionalmente 
com seu próprio poder ... Assirn teve que deslocar sua origem a um 

f 1202 d d ' d . - -pensamento orma separa o e seu conteu o; era a umca manerra 
de exercer seu domínio (Herrschaft) sobre o materiai2°3

. 

(230] Em segundo lugar (2), a crítica ao sistema de domina9áo (Sistema 
Ido esquema 4.3) segue urna estratégia argumentativa, na qual se define 
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o sistema vigente como urna Totalidade que se toma "organismo irracio-
1,, d l , . ,, . ..204 na o qua e preciso emancipar-se : 

U · d t . - 205 t t ma m;ao que, onenta a para es a emanc1pm;ao , em como me a a 
transformac;ao (Veréinderung)206 da ordem207 pode muito bem servir-se do 
trabalho teórico 2°8, tal como ele é levado a cabo dentro dos ordenamentos 
da realidade vigente (bestehenden Wirklichkeit)

209
. 

Um primeiro aspecto é toda a questáo da crítica do sistema vigente, a 
crítica da "ontologia" - ontologia que para a Escola tem sentido pejorativo, 
hegeliano-heideggeriano210. O "trabalho crítico-teórico" do "intelectual orga
nico" comas vitimas deve levar em contaos melhores recursos dos especia
listas, dentistas, filósofos, etc., do sistema, para articular-se proveitosamente 
no processo que as próprias vitimas dirigem a partir de dentro. Um bom 
número de obras dos mernbros da Escola podem explicar-nos isto. A mais 
:.mportante delas é a Dialética negativa de Adorno: "Este livro tenta libertar a 
d.ialética de urna tal natureza positiva, sem perder o mínimo em precisáo"211 . 

Por outro lado, "a estrutura do comportamento crítico, cujos propósitos 
ultrapassam os da práxis social domirlante (herrschendem gesellschaftli
chen Praxis)", se confronta comos "fatos" constituídos a partir da totalidade 
,,i.gente fazendo-os perder" o caráter de mera facticidade"212. E isto porque: 

A atividade intelectual e material (materiellen) do homem sempre conti
nuará tendo algo exterior (éiusserlich); isto é, a natureza como soma dos 
fato res ainda nao dominados em cada época ... Porém se a isto se somam 
as circunstancias que dependem unicamente do próprio homem ... esta 
exterioridade (Ausserlichkeit) 213 nao só nao é urna categoría supra-his
tórica... mas o sinal de urna lamentável impotencia cuja aceitm;ao é 
anti-humana e anti-racional214. 

A negatividade agora como dominac;:áo, como exclusáo, como a produ
: áo dos náo-incluídos (as vitimas), pelo "caráter cindido215 do todo so
- ·al"216, deve exigir a náo aceitac;:áo desta "exterioridade" - que será um 
_ rincípio ético-crítico, como se fosse um "fato" natural217: assim, por exem

·o, na concorrencia há perdedores ... e isto é inevitável (empiricamente 
· possível de náo acontecer) dentro do paradigma do Mercado Total a la 
--=- Hayek. A questáo consiste em perguntar-se se este paradigma formal náo 
::egou desde o comec;:o a materialidade da vida humana como critério de 
··:erdade. E é aqui que a primeira Escola de Frankfurt desenvolve todos os 
-2us esforc;:os críticos, já que urna ontologia alienante reifica todos os seus 
=omentos fundados, funcionais, internos, 6nticos. A crítica do sistema 

· dimensional"218, a crítica da "razáo instrumental"219, a crítica do posi
.rismo220, os ensaios críticos de estética e sobre a cultura de massas em 
. , . 221 . l 't· d - 222 d =-- ersos mveis e em especia a en ica o nazismo sáo aspectos e um 

=esmo problema: a opressáo dominante e massificante da Totalidade 
-:gente, da sociedade industrial liberal capitalista e burocratizado, da 
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cultura da Modemidade em crise, que aniquila a possibilidade de urna 
vida autentica do individuo e da criativídade transformadora. Todas estas 
"criticas" deverao ser retomadas nos momentos em que o discurso desta 
Ética assim o exigir. 

[231] Em terceiro lugar (3), devemos tratar o tipo de racionalidade em 
que consiste a própria razáo crítica. A "razao critica" é material e negativa, 
pressupóe urna Totalidade vigente, urna vítima desta totalidade e a reflexao 
daquela (a vítima) negativamente sobre esta (a Totalidade). Douglas 
Kellner, falando de Marcuse, explica: 

A razao critica é um princípio subversivo que coloca em dúvida o estado 
de coisas existente. A razao exige urna ordem racional da vida e critica 
as condic;óes irracionais prevalecentes que nao satisfazem suas exigen
cias. A capacidade da razao para conduzir a vida humana e a prática 
social pressup6e que a mente tenha acesso a normas e conceitos que 
proporcionam as bases para criticar o estado de coisas existente, assim 
como o ideal a realizar-se na vida social. A razao crítica pressup6e urna 
autonomía do sujeito e a capacidade de descobrir verdades que trans
cendam e neguem a sociedade em questao, com o fim de alterar a 
realidade irracional até que se harmonize comas exigencias da razao223. 

Marcuse tenta descobrir na visao hegeliana da Revoluc;ao Francesa o 
fato de que "o mundo haveria de ser urna ordem racional"224. A "razao 
critica" é o momento racional do "ato radical": 

O ato radical é, de acordo com sua essencia, necessário (Not-wendig) 225 

para o ato, assim como para o ambiente no qual se realiza. Quando isto 
acontece, se torna (wendet) para a necessidade (not), muda algo que 
chegou a ser absolutamente intolerável e coloca em seu lugar o que por 
si mesmo é necessário (notwendige), aquilo que pode abolir (aufheben) 
o intolerável226. 

Seja como for, para a Escola a razao critica é a razao dialética atenta 
a negatividade, num nível material e prático, que se distingue claramente 
da razao instrumental. Nao obstante, seria necessário chegar a novas 
determinac_;óes. 

Em quarto lugar (4), urna teoria que é critica se articula as vítimas (é 
toda a questao da teoria e da práxis22\ já que o pensamento critico 
conhece a impossibilidade do Saber Absoluto (o Pensar que abarca toda 
a Realidade), da Organizac;ao Absoluta (o Estado ou a Técnica que 
dominam todo o Real) ou do Mercado Absoluto, e isto porque esta identi
dade é negada por urna sui generis "experiencia (Erfahrung)"228

• Esta 
"experiencia" nao é a de Hegel na Fenomenología do Espírito, experiencia 
da negatividade do objeto sensível para elevar-se involuntariamente até o 
Espírito. Nao. É "o proletariado [quem] experimenta (erführt)"229 esta con
tradic;ao230. O ponto de partida é a "experiencia" da vítima: 

334 



O desemprego, a crise económica, a militarizar:;áo, os governos fundados 
no terror, o estado geral das massas231

, tudo isto se baseia ... nas condi-
- 1 b d - 232 r:;oes em que se eva a ca o a pro ur:;ao . 

Porém, e isso a Ética da Liberta<;ó:o sempre manteve bem claro233
: 

Tampouco a situar:;áo do proletariado constituí urna garantía de conhe
cimento adequado (richtigen). Por mais que o proletariado experimente 
em si mesmo o absurdo como continuidade e aumento da miséria e da 
injustic;a ... Também para o proletariado o mundo tem, a superfície, urna 

• . d. t· 234 aparencia is mta . 

Portante é necessário aceitar que a vítima sozinha nao pode fazer urna 
crítica analítica e explicativa suficiente contra o sistema (momento 7): 

O teórico, cuja atividade consiste em apressar um desenvolvimento 
capaz de levar a urna sociedade sem injustir:;a, pode encontrar-se em 
oposir:;áo a opinióes que predominam precisamente no proletariado. 
Sem a possibilidade deste conflito, náo se exigiría nenhuma teoría ... A 
missáo do teórico crítico (kritischen Theoretikers) é reduzir a discrepancia 
entre sua compreensáo e a da humanidade oprimida (unterdrückten) 
para a qual ele pensa235

. 

Sua missó:o é articular-se intimamente com a própria práxis social 
dos oprimidos: 

A teoría, enquanto se muda em forr:;a real, a autoconsciencia dos sujeitos 
de urna grande revolur:;áo histórica, vai além daquela mentalidade cuja 
característica é o dualismo .. . Todas as teorías que surgem devem ser 
adjudicadas as tomadas de posir:;áo práticas236

. 

E em palavras mais claras ainda: 

A conexáo essencial da teoría com o tempo náo está, entretanto, na 
correspondencia de partes isoladas da construr:;áo com patamares da 
história ... mas na constante transformar:;áo do juízo de fato teórico acerca 
da sociedade, juízo que está condicionado por sua relac;ao consciente 

, . h. , . 237 com a praxis 1stonca . 

Tudo isto merecerá explica<;óes nos capítulos seguintes. Para concluir 
o tema, mais urna cita<;ó:o clarividente: 

Urna ciencia que, numa independencia imaginária, ve a formar:;áo da 
práxis, a qual serve e é inerente, como algo que está além dela, e que 
se satisfaz com a separar:;áo do pensar e do agir, já renunciou a 
humanidade238

. 

Urna articula<;ó:o errada de teoría e práxis nao nega apenas a possibi
lidade de urna teoría crítica, mas nega também "urna práxis de libertm;áo 
(p . d B t . )"23s rax1s er e remng . 
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[232] Nao obstante, Horkheimer nao se detém suficientemente na ma
neira como as vítimas chegam a descobrir eticamente sua situm;ao nega
tiva (momento 2 e 3)

240. Situa-se - como o fará também Lévinas e tantos 
outros - na "perspectiva" do filósofo-crítico e nao propriamente na da 
própria vítima241

• Como pode a vítima alcarn;ar a consciencia critico-coti
diana, ingenua a respeito de urna teoría crítica, porém origem e fundamen
to desta crítica teórica? Nos anos 1960, na Argentina, chamamos "espon
taneísmo" a "atitude de extasiada venerac;ao <liante da forc;a criadora do 
proletariado"242 que conculca a indicada obrigac;ao analítica e dialética do 
intelectual crítico - ernbora fossemos criticados de populistas e nao-críti
cos243. Mas, por outro lado, Horkheimer tampouco é consciente do possível 
"vanguardismo" - atitude contrária244 - quando escreve sobre a necessida
de de "enfrentar o próprio proletariado em nome de seus verdadeiros 
interesses (wahren Interessen)"245

• Quais sao as condic;óes de possibilidade 
de descobrir, analisar e estruturar como projeto factível esses "verdadeiros 
interesses" sem a participac;aci discursiva, de intersubjetivídade que cría 
validade, das próprias vítimas? Será que nesses pontos faltou experiencia 
concreta ou foi excessivo o hegelianismo da Escola de Frankfurt, pelo que 
nao pode levar a sério a "exterioridade do Outro" e construir a partir de sua 
realidad e (Realidad e II) trans-ontológica um novo pro jeto de libertaqáo ?246 

Como se pode observar, e tomando a e:iq)ressao seriamente, é toda a 
questao da "verdade" (e "validade") da vítima, que coloca em questao a 
"nao-verdade"247 (e "nao-validade") do sistema vigente. 

[233] Mas isto levanta o quinto problema (5) : qual seria o sujeito social 
histórico ao qual se religa a Escola de Frankfurt? Talvez os "sujeitos 
social-históricos" sejam a resposta a esta pergunta: 

A ética da revolw;;áo atesta assim a colisáo e o conflito entre dois direitos 
históricos: de um lado, o direito do existente, a comunidade estabelecida 
da qual depende a vida e talvez também a felicidade dos individuos; de 
outro lado, o direito do que pode ser e talvez deveria ser, porque pode 
fazer diminuir a dor, a miséria e a injustis;a248. 

Com efeito, os novos sujeitos surgem através da consciéncia de "novos 
direitos"249, em nome dos quais (e aos olhos das vítimas "conscientizadas") 
os direitos vigentes se tomam dominadores, ilegítimos. N ó:o queremos 
referir-nos a "sujeitos" sociais metafísicos, que existiriam como substancias 
eternas. Estamos falando de comunidades c;om consciencia explícita de 
encontrar-se em situac;ao de dominados. A Escola, historicamente, desco
briu alguns aos quais se articulou: urna comunidade judía juvenil revolu
cionária, o proletariado europeu, o cidadao dominado por urna cultura de 
massa, todos os quais sofrem diversos tipos de dominrn;ao - analisados 
pela "Teoría Critica" em suas diferentes dimensóes. Contudo, seja pela 
repressao nazista, seja pelo exílio, seja pela mudanc;a do capitalismo tardío 
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europeu do pós-guerra, os possíveis sujeitos histórico-sociais forarn como que 
"dissolvendo-se" na Escola. Mesmo na época da "primeira" Escola, Haber
mas chegou a escrever que se perderam os "destinatários (Adressaten)": 

Nos países capitalistas avarn;ados, o nível de vida - também nas 
amplas camadas da populac;áo - subiu entretanto a tal ponto que o 
interesse pela emancipac;áo da sociedade já náo pode expressar-se 
imediatamente em termos económicos. A alienac;áo perdeu sua forma, 
economicamente evidente, de miséria (Elend) ... O proletariado dissol-

1 t . d zso veu-se enquanto pro e ana o . 

A Ética da Libertac;:ao, a partir das vítirnas da história presente (inicial
mente a partir do mundo periférico do capitalismo em seu processo de 
globalizac;:ao), constata, infelizmente, que esta "miséria" está aumentando 
entre bilhóes de seres humanos, e portante existem realmente estes desti
natários e eles sao a maioria da humanidade. 

[234] Como sexto problema -(6), deveriamos perguntar-nos: Qual é a 
filosofía da história pressuposta pela Escola de Frankfurt? Ou, de outro 
modo: É possível alguma continuidade concreta, de maneira que consti
tuam "tradic;:ao" no nível sócio-histórico os "momentos messia:nicos" - para 
expressar-nos como Benjamin? Tem sentido urna história autentica dos atos 
libertadores? Ou, ainda: Toda práxis de libertac;:ao acaba sendo um subli
me mas sempre trágico messianismo pessimista derrotado? Terá razao 
Habermas quando escreve?: 

A concepc;áo antievolucionista de Benjamín ... é muito pessimista na 
hora de julgar a probabilidade de que estas incurs6es pontuais que 
minam o eterno retorno do mesmo possam unir-se numa tradic;áo e nao 
sucumbir no olvido25 1

. 

Walter Bentrnin concebe, de fato, a história como atravessada por 
duas "flechas" 52

, sempre em tensao. A primeira é a do "tempo histórico" 
cotidiano, contínuo, vazio, quantificável, o "eterno retomo do mesmo (das 
Immerwiedergleiche)", da mera sobrevivencia, da reproduc;:ao, da lei e do 
mito, da dorninac;:ao do sistema, que tende "a felicidade"253

. A segunda é a 
que atravessa esta "ordem do profano"254 como o "tempo messia:nico" que 
irrompe, que "salta" como o novo, como a criac;:ao e a redenc;:ao255

. Em suas 
"Teses _de filosofía da história", escreve enigmaticamente que: "A primeira 
nao tem nenhuma armadura teórica. Seu procedimento é aditivo. Propor
ciona urna massa de fatos para encher o tempo homogeneo e vazio"256

. 

É o tempo do sistema vigente257
. Nele acontece o "progresso", em cuja 

mistificac;:ao nao caíram só os burgueses mas também os social-democra
tas (e até os marxistas vulgares): 
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Reconhecem-se unicamente os progressos do domínio da natureza, mas 
náo se quer reconhecer os retrocessos da sociedade. Já ostenta os trac;os 

't· t · t d f · 258 O tecnocra 1cos que encon ramos ma1s ar e no asc1smo . progresso, 
tal e qual se perfila nas cabec;as da social-democracia, foi um progresso 
em primeiro lugar da própria humanidade ... Em segundo lugar era um 
progresso ínconcluível... Passava por ser, em terceiro lugar, essencial
mente incessante259

• 

O pensamento critico de Benjamín fcarte <leste suposto (o Sistema 
vigente), para negó-lo a partir da vítima2 0

, o que permitirá passar a urna 
reinterpretagáo total da história: 

A classe que luta, que está subjugada, é o próprio sujeito do conhecimen
to histórico. Em Marx aparece como a última que foi escravizada, como 
a classe vingadora que leva até o fínal a obra de libertac;áo em nome de 

- .d 26! gerac;oes venc1 as . 

Esse "sujeito" que luta o faz "pela desgraga no sentido do sofrimento "262
, 

dor que lhe é infligida ao ser-lhe arrebatada a vida como "despojo" por 
parte dos vencedores: 

Quem até o día atual levou a vitória, marcha no cortejo triunfal no qual 
os dominadores de hoje passam sobre os [cadáveres] que também hoje 
. t 263 1azem por erra . 

Reconstruir a história a partir dos vencidos: 

... significa apossar-se de urna lembranc;a tal e qual reluz no instante de 
um perigo. Incumbe ao materialismo264 histórico fixar urna imagem do 
passado tal e qual se apresenta de improviso ao sujeito histórico no 
. t t d . 265 A t d. - 266 d . "d . ms an e o pengo . ra 1c;ao os opnm1 os nos ensma que a regra 
' t d d - 1 . 267 e o es a o e excec;ao no qua vivemos 

Quando a vítima toma consciencia268
, irrompe o descontínuo na história 

repetitiva do Mesmo: é o tempo messi6:nico: 

A consciencia de estar fazendo saltar o continuum da história é peculiar 
das classes revolucionárias no momento de sua ac;áo. A grande Revolu-

- · t d . 1 d ' . 269 c;ao m ro uziu um ca en ano novo . 

O tempo-agora (Jetztzeiteni270
, que como modelo do tempo messianico 

resume a história de toda a humanidade numa abreviatura enorme, 
coincide coma figura que esta história compóe no universo 271

. É um salto 
de tigre ao passado272

. Nesta estrutura reconhece o sinal de urna deten
c;áo messié'mica do acontecer, ou dita de outra maneira: de urna conjun-

1 . ' . 1 t f d d · 'd 273 tura revo uc10nana na u a em avor o passa o opnm1 o . 

A vítima que toma consciencia, que irrompe com práxis libertadora, 
provoca urna ruptura do "tempo contínuo". Irrompe "recordando" (a "anam
nese" libertadora), "comemorando"274 outros momentos libertadores-mes-
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sia:nicos da história passada. Benjamin insiste muito nesta reconstru<;ao 
histórica critica275

: 

Só a humanidade redimida cabe por completo em sorte seu passado276
. 

Voltou o rosto para o passado. Onde a nós se manifesta urna cadeia de 
dados, ele ve urna catástrofe única que amontoa incansavelmente ruína 
sobre ruína, arrojando-as a seus pés277

. A história é objeto de urna 
constru<;éi:o cujo lugar nao é constituído pelo tempo homogeneo e vazio, 
mas por um templo pleno, o tempo-agora (Jetztzeit) 278

• O historicismo 
apresenta a imagem eterna do passado; o materialista histórico, ao 
contrário, apresenta urna experiencia com ele que é única ... É suficiente
mente homem para fazer saltar o continuum da história279

. 

Esse tempo forte, da tomada de consciencia das vítimas, da colabora
<;ao dos "intelectuais organices" - diria Gramsci -, da práxis des-constru
tora e construtora libertadora é o tempo messia:nico como novídade, como 
"desenvolvimento", "já que cada segundo era nele a pequena porta pela 
qual podio entrar o Messias"280

• A reinterpreta<;áo crítico-histórica, a anam
nese, é "memória", é lernbran<;a de lutos, porque "o Messias náo vem 
semente como redentor, vem como vencedor do Anticristo"281

: há luto contra 
a ordem vigente. Seja como for, Benjamín nunca deixará claro como o 
"tempo messia:nico" se toma "tempo histórico" do próprio movimento mes
sia:nico, ou será que é irnpossível ou contraditório? 

[235] Da mesma maneira, na longínqua282 Califórnia, deis filósofos 
exilados do nazismo dialogam dramaticamente (aparentemente pessimis
tas) sobre os resultados da revolu<;ao teórica da Aufklarung. Nossos ouvi
dos acostumados ao exilio pareciam ouvir o canto de Ernesto Cardenal, 
outro sofredor da América Central: 

Junto aos rios da Babilonia 
estamos sentados e choramos 
recordando-nos de Siéi:o. 
Olhando os arranha-céus da Babilonia ... 
Babel armada de Bombas! Assoladora! 
Bem-aventurado aquele que colher teus filhos 
- as criaturas de teus laboratórios -
e os estilha<;ar contra urna pedra!283 

O diálogo de Horkheirner e Adorno nao é só (certamente é tarnbém) um 
texto ou um argumento, é além disso urn grito, urn protesto, urn exercício 
da razao critico-ética ern .seu nível filosófico. Isto leva Habermas a neces
sidade de advertir que "o leitor nao se deixe seduzir pelo caráter retórico 
da exposi<;ao"284

• Esta advertencia pode fazer-nos crer que se trata de 
"pura" retórica. Por isso, mostraremos o núcleo do argumento racional 
destes filósofos críticos que estarnos comentando. 
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[236] A pergunta inicial é esta: Quem é a vítima a qual se liga o 
argumento? A partir deste con-texto deverá "ser lido" o texto. Trata-se da 
dor dos "campos de concentrac;ao", o que permite concluir: "A Ilustrac;ó:o é 
totalitária (Aufklarung ist totalitar)"285 - soa mal aos ouvidos da Alemanha 
de Erhard, mas é aceitável hoje aos ouvidos de um nicara~üense, dos 
bantos africanos do Sul da África, dos palestinos em Israel28 ou dos ho
meless de Nova Délhi ... ou de Nova Iorque. É urna crítica racionaJ287 que 
tende a sublinhar o negativo do "sistema vigente", mas nó:o exclusivamente 
por pessimismo, mas para criticar o irresponsável otimismo dos que só 
consideram o aspecto positivo da razó:o moderna - que será a tendencia 
da "segunda" Escala de Frankfurt288. · 

A razao crítica, com pretensó:o de universalidade, faz agora a crítica 
da filosofia da história da Ilustrac;ó:o; urna crítica sem piedade do "pro
gresso" quantitativo moderno e da "razó:o instrumental" burguesa. Refu
tando Kant, escrevem: 

A Ilustrac;ao (Aufklarung), no sentido mais amplo de pensamento em 
contínuo progresso, perseguiu sempre o fim de suprimir o medo dos seres 
humanos e converte-los em dominadores (Herren). Mas a terra inteira
mente iluminada (aufgeklarte) resplandece sob o signo de urna triunfal 
desventura289. 

Como poderíamos resumir com clareza o assombroso argumento racio
nal <lestes filósofos críticos? Creio que há um fio de Ariadne, que é o já 
indicado no "modelo crítico" que propusemos acima (esquema 4.3). De fato, 
na origem está a negac;ó:o da "vida" agora reduzida, reprimida sob a 
estrutura de urna totalidade patológica, fetichista, suicida290: 

Através da subordinac;ao de toda a vida as exigencias de sua conserva
c;ao (Erhaltung), a minoría que manda garante, coma própria seguranc;a 
(Sicherheit), também a sobrevivencia (Fortbestand) de todos291 . · 

A "negac;ó:o originária" (momento 1 do nosso esquema) é exigencia da 
"autoconservac;ó:o (Selbsterhaltung)" do sistema como negac;ó:o disciplina
da (reflexó:o que se inspira, corrigindo-a292, na tradic;áo de Schopen
hauer293, sobretudo Freud) do prazer, do hedonismo, da vida. O "sistema 
civilizatório" como tal gera urna contradic;áo inevitável- fato necessário em 
toda cultura- entre o que chamaremos os "instintos de reproduc;áo" - que 
<liante do horror da morte e dador e para afastá-las produzem as institui
c;óes "repressoras" da vida294 - e os "instintos do prazer" - que permitem 
afrontar a dor e a morte para alcanc;ar a felicidade, mas colocam em 
questó:o a "seguranc;a". Para Horkheimer e Adorno, a "razáo ilustrada" é a 
expressao redutiva, patológica e mítica dos meros instintos que asseguram 
a sobrevivéncia do sistema. A reduc;áo de toda a razao a mera razao 
reprodutora ou "razó:o instrumental" (positivista, antiética, antimetafísica, 
formalista) é a justificac;ó:o filosófica do terror: 
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[a] Conatus esse conservandi primum et unicum virtutis est fundamen
tum295 constituí a verdadeira máxima de toda a civilizm;;ao ocidental... 
[b] Quem confía na vida (Leben) diretamente, sem relm;;ao racional 
(rationale) com a autoconservac;áo (Selbsterbaltung), volta a cair, 
segundo o juízo da Ilustrac;áo e do protestantismo, na etapa pré-his
tórica ... [el O progresso larn;;ou a maldi<;;ao sobre o esquecimento de 
si, tanto no pensamento como no prazer (Lust) ... [dl Porém quanto mais 
se realiza o processo de autoconservac;áo através da divisao burguesa 
do trabalho, tanto mais este progresso exige a auto-alienac;áo (Selbs
tentéiusserung) dos indivíduos, que devem adequar-se em carpo e 
alma as exigencias do aparato técnico ... [el O positivismo, enfim, que 
nao se deteve nem sequer diante da coisa mais cerebral que se possa 
imaginar - o pensamento -, encurralou inclusive [f] a última instancia 
intermédia entre a ac;;ao individual e a norma social... A exclusividade 
das leis lógicas deriva desta univocidade da furn;;áo, em última instan
cia do caráter coativo (Zwangscbarakter) da autoconservac;áo, que [gl 
concluí sempre de novo na escolha entre sobrevivencia (Überleben) e 
decadéncia (Untergang) 296

• 

Neste texto é dado todo o argumento racional da obra completa, que 
dividi em sete pontos para fazer um breve comentário. 

[237] Com efeito [a] define-se a venerável expressáo spinoziana do 
"conatus esse conservandi"297 - a boulesis aristotélica, a intentio medieval 
ou a Sorge heideggeriana -, momento ontológico por excelencia, amor ao 
ser como "fundamentum" (o Grund hegeliano), como o negativo do Ociden
te298. Esse "conatus" ou impulso (pulsáo, instinto) para o íundamentum da 
totalidade totalizada, do Sistema vigente, origina a clausura e delimitat;:éi:o 
da vida a partir da mera "autoconservat;:áo" do sistema. Conservar a vida 
do sistema é necessário, mas nao suficiente. A mera "conservac;áo" do 
sistema - sem criatividade, crescimento, desenvolvimento da vida humana 
em geral - é "a sociedade em que vivemos como o mau existente (das 
schlechte Bestehende)"299. A "razáo instrumental" é a razáo que controla 
(manage) este "conatus esse conservandi". Sobre ela na Crítica da razáo 
instrumental escreve: 

Esta espécie de razáo pode ser designada como razáo subjetiva. Ela tem 
h . 1 t . f' 300 que aver-se essenc1a men e com me1os e ms . 

Mas há urna razáo material que tema ver coma vida humana (esque-
cida já por Apel e Habermas): 

[. . .] Urna teoría objetiva da razao. Esta aspirava a desenvolver um 
sistema vasto ou urna hierarquía de tuda que é, inclusive o homem e 
seus fins . O tipo de racionalidade da vida de um homem podía ser 
determinado conforme sua harmonía com essa totalidade ... Tal conceito 
da razáo nao excluía jamais a razáo subjetiva, mas a considerava urna 
expressáo limitada e parcial de urna racionalidade mais abrangente, 
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vasta, da qual se deduziam critérios aplicáveis a todas as coisas e a todos 
os seres viventes301

. . 

Longe estamos do irracionalismo. Mas a critica da razáo instrumental 
deve comec;ar a assumir urna razáo ético-material e negativa. A razáo 
discursiva também é necessária, mas em outro nível, e se esquecer a razáo 
prático-material se toma cúmplice do sistema dominador e náo-critica, 
como aconteceu. 

[238] Por isso [b], quem tenta falar da razáo material em relac;áo a vida, 
fora da mera autoconservac;áo do sistema302

, é julgado como pré-modemo 
ou nazista. O positivismo (analítico) e a lingüística filosóficos freqüente
mente negam (criticam) a razáo critica por ser ética, metafísica, "holística", 
etc. Tornam-se assim a razáo justificadora do terror. É necessário defender 
a vida a partir da razáo universal critica e pelas vítimas. 

O prazer [c] de tentar superar a felicidade, de colocar em risco a 
. ' rt t d 303 A - at - 1 seguranc;a para cnar o novo, e po an o nega o . razao m ena que 

pode considerar a relac;áo entre o fim da ac;áo formal e a reproduc;áo da 
vida de todos (náo a reproduc;áo do mero sistema performativo) é negada 
como enunciando apenas "juízos de valor", de gosto, náo-científicos, náo
racionais; pura emoc;áo, sentimento, pré-história. Aqui a autoconservac;áo 
do sistema formal mata. 

Esta autoconservac;áo [d] náo é fruto filosófico. É fruto do sistema 
burgues que "racionaliza" e disciplina o corpo para o "processo de auto
conservac;áo" (do capital, diria Marx) pela divisáo do trabalho, o que 
produz a "alienac;áo" - do trabalho vivo em Marx, dos valores em Nietzsche, 
das pulsóes descobertas por Freud, etc. 

O formalismo [e], filosófico-positivista mas tarnbém em outras ciencias 
(como o neoliberalismo de E Hayek), é o manejo racional instrumental que 
define um "horizonte abstrato" (por exemplo, a "linguagem L' de Tarski; ou 
o capital que valoriza o capital tomando o trabalhador como mediac;áo 
fetichizada) e o confunde coma realidade da vida, constituindo "sistema" 
(a la Luhmann): 

A Ilustrm;áo reconhece a priori, como ser e acontecer, só aquilo que se 
deixa reduzir a urna unidade; seu ideal é o sistema, do qual se deduz 
t d l . 304 u o e qua quer co1sa .. 

Desta maneira [f] se desarticula "a ac;ao individual e a norma social". 
Trata-se de um solipsismo formal sem conteúdo nem critério algum de 
normatividade de seus enunciados práticos . Só permanece o relati
vismo weberiano (ou habermasiano se nos ativermos a "conteúdos") da 
pretensáo de retidáo relativamente a valores impostes, por outro lado, 
pelo "caráter coativo da autoconservac;áo", da seguran~a do sistema 
dominante, isto é, da elite. 
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A razáo calculadora [g] tem finalmente como único critério a "sobrevi
vencia e decadencia" do sistema imperante, e em seu nome imola a 
natureza e a humanidade de maneira suicida. A visáo é quase-trágica, mas 
se náo se enfrentar a crise com este realismo aparentemente pessimista, 
pode-se cair no otimismo cúmplice do pretender "realizar a Modernidade" 
sem have-la antes criticado, ou só negá-la a partir de um irracionalismo 
que náo desperta nas vítimas nenhuma esperanc;a, nem nenhuma possibi
lidade racional de justificar sua própria práxis de libertac;áo (que, como 
veremos, é a posic;áo pós-moderna negada por Horkheimer e Adorno por 
antecipac;áo). 

[239] Isto já nos abre, por último e como transic;áo para o próximo 
parágrafo, urna sétima questáo a qual prestamos contínua atenc;áo (7)305

: 

as vítimas sáo descobertas a partir de sua corporalidade material libidinal 
- já que a crítica nega o sistema por seu caráter repressivo quanto a 
materialidade das vítimas -, o que fazia necessário efetuar uma crítica ao 
ascetismo repressivo da moralidade burguesa. O próprio Adorno chegará 
a escrever: 

O componente somático lembra ao conhecimento que a dor náo deve ser, 
que deve mudar. Padeceré algo pereced o uro. O ponto em que convergem 
o especificamente materialista (Materialistische) e o crítico (Kritische) é a 
práxis306 que muda a sociedade. Suprimir o sofrimento ou alivió-lo ... 
Todas as m;;oes da espécie remetem a sua conservac;áo física ... Inclusive 
as disposi<;oes com que a sociedade corre para a sua aniquila-fáo, sáo 
ao mesmo tempo autoconservrn;;áo desencaixada, absurda30 

, e vem 
dirigidas inconscientemente contra o sofrimento308 

... O telos desta nova 
organizacáo seria a negm;;áo do sofrimento físico até no último de seus 
membros"3°9• 

Isto exigía voltar a Freud. A Escola lanc;ará máo de sua criticidade 
somático-pulsional. A conclusáo de Marcuse em Eros e civilizac;áo é seme
lhante a de Adorno: 

Náo aqueles que morrem, mas aqueles que morrem antes do que 
devem e antes de quererem morrer, aqueles que morrem em agonia e 
dor, sáo a grande acusm;;áo contra a civilizm;;áo ... O ser humano pode 
morrer sem angústia se sabe que o que ama está protegido da miséria 

d . t 310 e o esquecimen o . 

De fato, recorrer a psicanálise freudiana, eminentemente crítica311
, era 

urna exigencia para poder manejar a materialidade da subjetividade das 
vítimas. Se fossemos "almas" náo haveria pensamento crítico, nem injusti
c;as, nem vítimas. A "corporalidade" reprimida pelo trabalho alienado pelo 
capital, tal como o explica Marx, é a própria "corporalidade" agora repri
mida por um superego que aliena as pulsóes (Trieben) da estrutura libidinal 
sob a imago Patris analisada por Freud, dentro da familia autoritária 
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burguesa312. Horkheimer exorta os membros do Instituto a explorar o 
diálogo Marx-Freud, como em seu trabalho "Egoísmo e movimento liberta
dor"313. Porém a crise com Fromm provoca urna polemica interna. Só a obra 
de Marcuse Eros e civilizm;ao 314 coloca a questáo dentro do horizonte crítico 
da Escola contra as posir;óes "revisionistas", incluindo Fromm315, como 
crítica a urna nor;áo desencarnada de personalidade burguesa - na qual 
Marcuse retoma e aprofunda criativamente as reflexóes juvenis sobre o 
hedonismo 316. Com efeito, Marcuse consegue preservar o sentido "crítico" 
da psicanálise, mostrando que Freud mantém urna contradir;áo insolúvel 
entre o processo civilizatório repressivo (como princípio da realidade 
primeiro, ou como princípio de morte depois) e a libido, movida pelo 
princípio do prazer: 

A hipótese do instinto de marte e de seu papel na agressáo civilizada 
lanc;a luz sobre um dos mais descuidados enigmas da civilizac;áo: revela 
a oculta liga inconsciente_ que ata os oprimidos com seus opressores, os 
soldados com seus generais, os indivíduos com seus patroes. As destrui
c;óes totais que demarcaram o progresso da civilizac;áo foram perpetua
das, tendo defronte sua possível abolic;áo, pelo acordo instintivo com os 
executores por parte dos instrumentos e das vítimas humanas317

• 

[240] Se o princípio de realidade civilizatório pressupóe urna · certa 
repressáo da libido (como poster~ar;ao disciplinada do desejo pelo traba
lho) como "princípio de atuar;áo" 18 em cada sistema hístórico, o mais-tra
balho que produz mais-valia no capitalismo tem também uma "mais
repressáo" (surplus-repression)". Ontogenética e filogeneticamente essa 
"mais-repressao" é manejada pelas introjer;óes do "superego" que impóe 
imperativamente, pelo castigo (como antecipar;áo pedagógica de dor para 
evitar a morte) e pela culpa (como memória auto-responsável desta dor), como 
normas morais repressoras da libido, a "mais"-dominar;ao do sistema histó
rico. Tudo isto nos dá um material filosófico-ético insubstituível: 

Os instintos primários se referem a vida e a morte319 - isto é, a matéria 
org6:nica como tal. E eles unem outra vez a matéria organica com a 
matéria inorganica, e mais adiante com suas mais altas manifestac;óes 
mentais. Em outras palavras ... contém implicac;oes ontológicas320. 

A civilizar;ao inibe estes instintos primários sexuais e agressivos, 
como regressáo para a morte (o princípio do Nirvana)321 . Marcuse julga 
a partir desta posir;ao o declinar da cultura ocidental, que já comec;a 
quando Platao concebe o logos como dominar;ao dos instintos322, tradi
r;ao que culmina em Hegel: 
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consciente ... A atitude agressiva para comos outros sujeitos: a satisfm;ao 
d , d . . d J - t· t 3z3 o ego e con 1c1ona a por sua re aqao nega 1va com ou ro ego . 

A possibilidade de libertm;;áo se exerce na abertura deixada pelo 
"princípio de realidade estabelecido" através da fantasia (imaginm;;áo) e 
da utopia como a "Grande Recusa"324

: a dimensáo estética pela transfor
mac;;áo da sexualidade em Eros325

• Marcuse termina com um texto de 
Benjamin: 

O desejo consciente de romper a continuidade da história pertence as 
1 1 . , . t d - 3zs c asses revo uc1onanas no mamen o a ac;ao . 

[241] Seja como for, veremos isto no próximo§ 4.3, assim como Marx se 
perguntava, contra Ricardo e Rodbertus, que a questáo para ele na "dou
trina da renda" era: como salvar a "lei do valor"? (já que ambos pensavam 

- 1· 321 . M t d . que nao se ap 1cava nesse caso , e com 1sso, para arx, o a a econonua 
se tomava irracional), da mesma maneira tentaremos mostrar como urna 
Ética da Libertac;;áo náo pode afirmar um "princípio de marte" como 
constitutivo originário da libido humana (como no caso de Freud ou Mar
cuse) como tal 28

, já que o "princípio de vida" pode fundamentar todos os 
momentos desta libido, a estrutura pulsional (ernbora cindida e sempre em 
tensáo, em contradic;;áo insuperável, mas mariejávei329

), em referencia a 
reproduc;;áo e desenvolvimento da vida individual e histórica (econ6rnico-cul
tural) do su jeito humano. Creio que, a luz das hipóteses de leitura que usamos 
(os momentos indicados no esquema 4.3), textos sumamente difíceis e até 
obscuros se tomaram um pouco mais claros, pelo menos assim o espero. 
Como conclusáo poderiamos ainda citar um último texto de Horkheimer: 

A teoria crítica ... nao possui outra instancia específica que o interesse .. . 
pela supressao da injustiqa social. Esta formulac;ao negativa constitui, 
levada a expressáo abstrata, o conteúdo materialista (materialistische 
Inhalt) do conceito ideal de razáo. Num período histórico como o atual, 

d d . 330 t . - , t t ¡· t· t ' t " 33 1 a ver a e1ra eona nao e an o a irma 1va quan o en 1ca . 

lsto é, explicitamente, ciencia, filosofia e ética critica, ou da libertrn;áo, 
que pensamos desenvolver a partir do horizonte mundial e articulados de 
maneira clara e analítica com "sujeitos", alguns dos quais eram antigos e 
outros estáo nascendo diante de nossos olhos críticos, e que, certamente, 
desapareceráo quando tiverem cumprido seu momento histórico. 

§ 4.3. A dialética do pulsional 

[242] Agora vamos abordar de cheio o que foi considerado como o 
"opaco", o que aparentemente é "o outro" que a razáo - constituindo a base 
material libidinal (os fogosos cavalos dos quais nos fala Platáo) que motiva 
e sobre a qual a razáo (a auriga) se move. Longe do irracionalismo, de-
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feudemos urna razáo prática material crítica (já indicada positivamente no 
capítulo 1 e nos §§ 4.1 e 4.2) que se exerce levando em conta o princípio 
ético da exigencia da reprodu~áo e desenvolvimento332 da vida do sujeito 
humano. Nos tempos míticos da humanidade, vimos que o Ptah egípcio 
originário operava a cria~áo por meio de Hórus (o "cora~áo") e Thot (a 
"palavra")33 

• Por sua vez, Platáo acentuou o amor ao Bem, embora também 
Aristóteles definisse o ser humano como "um vivente (zoón) que tem lógon "; 
de maneira que a razáo (lógos) emergia do horizonte do vivente, da "vida", 
e como um momento intemo334

• Toda a Idade Média latino-germanica foi 
atravessada pelas correntes intelectualistas (dominicanos como Tomás de 
Aquino) e voluntaristas (franciscanos como Duns Scotus). Para urna Ética 
da Liberta~áo é necessário integrar ambos os níveis de maneira que a 
materialidade das pulsóes permane~a articulada com a racionalidade 
material (que é a questáo da "verdade prática"), a formal discursiva (a 
"validade" intersubjetiva) com a "factibilidade" e a "negatividade" da 
razáo instrumental e prática crítica. De fato, entramos agora na tradi~áo 
que nos abrirá um horizonte categorial pulsional, afetivo, erótico, minimo 
porém necessário para melhor compreender este aspecto "material" da 
ética crítica. Em seu início, trata-se da tentativa ontológica da Vontade de 
Vida (Schopenhauer), que depois se cinde como o apolíneo repressivo 
reprodutivo da felicidade e o dionisíaco do prazer criador, enquanto crítica 
ontológica a axiológica da cultura (Nietzsche), para culminar nos instintos 
de conserva~áo sob o império do princípio de morte que exercem seu 
predomínio sobre os instintos ou princípio do prazer no horizonte da 
subjetiva~áo das institui~oes culturais (Freud). 

a. A "vontade de viver" em Arthur Schopenhauer 

[243] A náo-identidade do Ser e do Pensar hegelianos é a condi~áo de 
possibilidade da crítica em sentido forte (o material náo é nunca apenas o 
pensado, e a nega~áo do Ser [do sistema vigente] pressupoe que náo é o 
Ser a última realidade": já desde além do Ser é possível descobrir a 
Realidade da vítima). Comecemos entáo nosso caminho com Schopen
hauer que, embora negue a identidade hegeliana, propoe entretanto urna 
nova identidade ontológica: o Seré Vontade 335

• De fato, para o atormentado 
pensador anti-hegeliano, as vítimas sáo todos os seres vivos enquanto 
constatam em sua própria corporalidade, que sofrem pela "vontade de 
vi ver", o fundamento dador ( o problema central do budismo), que em última 
instancia é o egoísmo próprio do principium individuationis. Em suas 
primeiras obras, indica que "o eu cognoscente náo pode conhecer-se"336

, 

embora possa conhecer o próprio "querer"337 por urna espécie de "intui~áo 
intelectual"338

, numa introspe~áo "para dentro" de sua própria corporali
dade (até chegar a "coisa em si", além do "mundo como representa~áo"): 

346 



O verdadeiro criticismo <leve delimitar a consciencia melhor3 39 da co: -
ciencia empírica ... A humanidade terá alcanc;ado assim sua maior cruto
consciencia, terá chegado a idade de ouro da filosofía e se terá cumpri~ 
o imperativo do templo de Delios: gnothi seautón 340

. 

É necessário passar do "aparente" da consciencia empírica (a doxa 
platónica, o maya hindu, ou a "pura aparencia [reine Schein]" kantiana3

~ ) 

a ordem ontológica. A "Vontade" é a "coisa em si", o "realissimum": 

Quando tratamos de assinalar o mundo corporal (Kórperwelt) que 
conhecemos pela representac;áo do máximo de realidade (Realitat) , 
atribuímos-lhe a realidade que para cada um de nós tem nosso carpo; 
pois é o mais real que conhecemos ... Se, pois, o mundo corpóreo há 
de ser algo mais (etwas mehr) que mera representac;a:o nossa, ternos 
que convir que, fara (ausser) da representac;áo, é em si e quanto a sua 
essencia íntima o mesmo que encontramos imediatamente em nós 
como Vontade (Willen) 342

; 

[244] Esta "Vontade" se intui ("sente") na dor da corporalidade própria 
como o negativo do puro "querer cego", onde nao obstante se "experimen
ta" a solidariedade com todo o cosmos (além do "mundo como repre
sentac;ao", além do sujeito-objeto de conhecimento)343

• Schopenhauer 
indica a relm;áo entre a Vontade e a Vida: 

Ali onde há Vontade (Willen) há Vida (Leben) . Por conseguinte, a Vontade 
de viver (Willen zum Leben) está sempre assegurada a vida, e, enquanto 
1 · , - ¿ - t - . 344 e a respira em nos, nao evemos preocupar-nos com nossa ex1s enc1a . 

A "Vontade de viver" (o conatus essendi de Spinoza) é o Ser que move 
a partir da constituic;ao cósmica a corporalidade humana (urna parte deste 
cosmos, que como diferenciac;áo da "objetivac;éío da Vontade [Objektivation 
des Willens]" foi posta na multiplicidade pelo principium individuationis). 
Esse "querer" individualizante é o que provoca a dor, o sofrimento, devido 
ao fastio e aborrecimento da repetic;áo do mesmo ou ao risco horrível da 
disiersao infinita e contraditória do que se deseja na existencia cotidia
na 45

, estando na impossibilidade de um nao poder jamais acalmar o 
. f. ·t d d 11 t d 346 Ü ' 347 ' • t d ~ . t l ' m m1 o o querer a von a e . ego1smo e ass1m a en encia on o o-
gica da "individualidade" como "Vontade de viver", de conservar a vida. O 
Estado, grac;as ao "castigo", pode disciplinar essa maldade naturai348

. 

A atitude ética, que superaría o egoísmo, é a "compaixao (Mitleid)" 
diante do sofrimento alheio (seja como justic;a ou como "filantropia [Men
schenliebe]". Mas deve-se entender que esta "compaixáo" nao é senao o 
compreender que o outro alheio náo é tal: 

A multiplicidade, a divisáo nao concerne mais que ao simples fenomeno; 
e é um só e mesmo ser o que se manifesta em tuda que vive [ ... Isto] 
constituí o próprio fundo do fenómeno da compaixao ... Seria, pois, a base 
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metafísica da ética, e consistiría em que um indivíduo reconheceria no 
t d . t t . , . d d . 349 ou ro ire amen e a s1 mesmo, seu propno ser ver a erro . 

Mas a "compaixao" nao nos permite libertar-nos do sofrimento. Será 
por acaso impossível evadir-se da dor como tal? Schopenhauer tenta 
mostrar um caminho: "negar a Vontade"; superar a "Vontade de viver" pela 
auto-supressao da Vontade (Selbstaufhebung des Willens), através da vita 
contemplativa. E isso pode ser feito de duas maneiras: pelo extase estéti
co350, ou pela santidade do asceta que Schopenhauer nunca tentou imitar 
em sua vida real; esta última permite evadir-se de maneira definitiva pelo 
estado do Nirvana351 e alcarn;ar a paz irnperecedoura. 

Seja como for, a situa9ao massiva dos vulgares seres humanos no maya 
é trágica, sofredora, sem saída. Sua filosofia da história é absolutamente 
pessimista, negativa - mas negatividade ontológica recessiva, involucio
nista, quietista, conformista .. . Aparencia de crítica em crítica da aparencia 
que nao toca a realidade da origem da dor produto do mal ético. Interes
sa-nos reter a posi9ao de Schopenhauer diante de otirnismos352 do "pro
gresso" próprios da modemidade dominadora (a do "centro" e das classes 
opressoras), mas convém distirlguir este pessimismo daquele que, ao 
mesmo tempo, justifica a domirla9áo das vitimas históricas, ao situar o mal, 
a dor e a miséria de sua corporalidade sofredora num nível ontológico, 
pré-ético, necessário. Diante de urna dor inevitável, as vitimas da domirla-
9ao histórica permanecem irnobilizadas, sem poder tentar negar a irljustiga 
e o sofrimento, produto das a9óes e institui9óes humanas; e isto porque, ao 
nao distirlguir entre a dor ontológica própria de condi9óes naturais (um 
vírus que afeta o corpo, um terremoto inesperado, ou a morte) e aquela que 
é efeito destas a9óes e institui9óes353, des-historifica e ontologiza essas 
a9óes, institui9óes e suas conseqüencias: é um mecanismo ideológico 
aterrador. O aparentemente crítico tomou-se reacionário. 

b. A "vontade de poder" em Friedrich Nietzsche 

[245] Nietzsche354 transforma o "mundo como representagao" de Scho
penhauer - que era abstrato e no nível da constitui9ao do objeto teórico -
num mundo histórico cindido e regido pelos instintos reprodutivos de Apolo 
e pelos criativos de Dioniso. Nietzsche se opoe a Hegel e aos academicos 
alemaes (a partir de Winckelmann e dos romanticos, como veremos), que 
interpretavam como a nota essencial do "grego clássico" a reconcilia~ao 
do "ser" e da "aparencia". Para o jovem Nietzsche "o trágico" (anterior e 
superior a "racionaliza9ao socrática") se originava na vitalidade dionisía
ca, como afirma9ao da "aparencia" plural sem pretensao de unidade, e a 
partir da dor do herói: 
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É urna indiscutível tradi<;;áo que a tragédia grega, em sua forma mais 
antiga, tinha por único objeto os sofrimentos de Dioniso e que, durante 
um longo período de sua existencia, o único herói da cena foi precisa
mente Dioniso355. 

Deixar em liberdade o dionisíaco é permitir a criac;áo, viver, diferenciar
se. Negar o dionisíaco é o apolíneo como dissoluc;áo da aparencia na 
"unidad e da razáo": Sócrates. O apolíneo é o mundo disciplinar dos valores 
ascético-repressores da cultura helenística e posteriormente da semítico
cristá e germanico-moderna (a "verdade"). O Nietzsche posterior transfor
mará o dionisíaco na categoría do "ser-humano-que-se-transcende 
(Übermensch)": Zaratustra (Nietzsche) que se opóe como o Anticristo, náo 

. S , at d fil fi "C . t ,,35s . t 357 G mms ao ocr es a oso a mas ao ns o masoqrn.s a . rac;as a um 
"método genealógico" descobre quatro níveis de critica possível: a critica 
a ética, a religiáo, a filosofia (como "metafísica") e a arte (nao mais a 
música depois do distanciamento de Wagner). 

Nosso critico descobre gue o último motivo da moral é a busca instinti
vo-egoísta da felicidade358, que se sublima em atos morais altruístas, 
hierarquizados, valorados, disciplinados e ascéticos no sistema da violen
cia da ratio socrático-platónica, ou masoquista crista e, por último, da 
funcionalidade da sociedade moderna. Considere-se a oposic;ao entre 
"prazer" e "felicidade": 

A causa do prazer náo é a satisfa<;;áo da vontade ... mas o fato de que a 
vontade quer avan<;;ar (vorwéirts) ... O feliz (Glückliche) : ideal do reba
nho359. Deve-se separar estas duas formas de prazer (Lustarten) : a do 
adormecer (felicidade] e a do vencer [propriamente prazer] . Os esgota
dos querem repouso, bocejos, §füZ, silencio: esta é a felicidade das 
religióes e das filosofías niilistas 60. O ser humano <liante de um pré-hu
mano representa urna enorme quantidade de poder, náo um aumento de 
felicidade . Como se pode pretender que tenha aspirado a felicidade? 361 

A metafísica (em seu sentido negativo como para Heidegger) ocidental, 
com suas idéias centrais (a alma: o "eu", a liberdade e Deus 62

), nasceu de 
urna busca da seguranqa e de um medo da morte: os meros instintos de 
sobrevivencia363. Os que controlam o sistema se asseguram na tranqüilida
de, <liante do medo dador (por meio do "castigo") e da morte, por meio de 
urna ordem violenta, em nome da justic;a, do direito, da civilizm;:áo. 

[246] N essa situac;áo só permanece a arte que, ernbora freqüentemente 
caia no sistema da ratio, tem contudo urna possibilidade dionisíaca: 

Sáo os individuos náo ligados, muito mais inseguros e moralmente mais 
fracos (moralisch-schwéicheren), aqueles de quem depende em tais co
munidades o progresso intelectual; sáo os homens que tentam coisas 
novas e, em geral, a variedade364. O prazer é o sentimento do Poder 
(pressupóe o desprazer) ... Em todoJ?:mzer está compreendida urna dar ... 
Vontade de criar, de assirnilar, etc. 5 

349 



Esquema 4.4: ARTICULA<;óES NA VIDA DO SUJEITO HUMANO DE SUAS D!MENSÓES 
PULS!ONAL E RACIONAL 

b. O comunitário 

Os instintos de Tipos de razáo 
autoconservai;:áo reprodutiva 

A. O apollneo 
1 3 (reprodui,áo) 

Asvítimas 
a. O monológico (dor, infelicidade) 

2 4 B. O dionisíaco 
(desenvolvimento) 

Os instintos Tipos de razáo 
do prazer critica 

I. Hórus (corai,áo) 11. Thot (razáo) 

Comentários: Considere-se a Tese 17, no final desta Ética. Qualquer unilateralidade com 
pretensáo de primazia excludente sobre outros momentos coi em diversos tipos de 

patologías. Por exemplo: o egoísmo é prioridade de a (o individual monol6gico) sobre b 
(o comunitário), de maneira extrema na prioridade de l.a sobre l.b (e também sobre 2, 

3.a e 4: negativamente, a tradicional "escravidáo" das paixóes, ou, positivamente, a 
inversáo de Nietzsche que privilegia 2 sobre 3 em geral) . O racionalismo é prioridade 

excludente de II sobre I. A mais-repressao eivilizatória é a prioridade de 3.b sobre 2.a (em 
urna de suas dimensóes possíveis: também há prioridade excludente sobre 3.a e 3.b [o 
conservadorismo acrítico]). O anarquismo é a prioridade excludente de 2-4 sobre 1-3. A 

razao discursiva habermasiana está situada s6 em 3 (nós propomos também urna razáo 
discursiva crítica em 4.b). Evidentemente Nietzsche defende a prioridade excludente de B 
(principalmente 2) sobre A (principalmente 3). Kant se situa quase exclusivamente em 3. 
O utilitarismo confunde I com 2 (felicidade com prazer). Por sua vez, a referencia a dor 
de urna vitima (a) ou de um grupo (b) póe em movimento a totalidade destas dir:nensóes 
(principalmente, mas nao exclusivamente, a partir de 4) , Assim, o "sofrimento" da mulher 
na cultura machista desafio o 2 machista-pulsional (a e b), o l machista-pulsional (a e 

b), o 3 machista-ideológico (a e b), e póe em movimento todos os momentos para 
re-construir-se em relac;áo a possibilidade de superar a negatividade na vítima. Por 

exemplo: em 2 o varáo <leve transformar sua sexualidade sádica para que estabelec;a 
urna simetria mutuamente prazenteira a partir do reconhecimento da dignidade do outro 
sujeito sexual, etc. Pode-se observar entáo a riqueza de possíveis referencias, quando se 

descobre que cada dimensáo é necessária mas nao suficiente. 
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Com isto se quer dizer que os meros instintos reprodutivos366
, que 

afastam com "fobia" a dor e a marte, repetem pelas institui<;:oes sociais e 
históricas, memorativamente, as normas, atos e sistemas de eticidade que 
tiveram "exito" em evitar a dor. Para Nietzsche isto é o perverso, o enfadonho, 
o covarde, a felicidade - cabe notar que a apatheia dos estóicos, a ataraxia 
dos epicuristas e o masoquismo do "Cristo" nietzscheano respondem a esta 
definic;ao de felicidade. Os instintos do prazer367 enfrentam adore a marte 
para alcarn;ar o desejado com veemencia (sexual, político, artístico, criati
vo, etc.). Paradoxalmente, ao tentar o desejado pelo prazer, <leve-se correr 
o risco de enfrentar a possibilidade da dor, ao sair da norma, ao embre
nhar-se no perigo, e tuda isto permite enfrentar o sofrimento e até a marte, 

d f t "d 1 u368 •¿ n • o que e a o esenvo ve a vi a. ror 1sso: 
O ponto de vista do valor (Wert) é o ponto de vista de condi¡;óes de 
conserva~áo e crescimento em referencia as complexas estruturas de 
durai;ao relativa da vida dentro do devir369

• 

Se levarmos em canta o lucro, ¡ociemos concluir que há clareza quanto 
a urna "negatividade originária"37 

: o principium individuationis ou a ordem 
apolínea. As vítimas neste caso sao os reprimidos, os que eram senhores 
árias dionisíacos em A origem da tragédia, aos quais a civilizm;ao crista 
pretende transcender (Übermenschen). Toma:-se consciencia371 de que é 
necessário evadir-se da "enfermidade das cadeias" da reprodw;ao feliz, 
do "sistema da funcionalidade da ratio", da "autoridade", da "culpabilida
de" e do ressentirnento das "virtudes do rebanho". Esse sistema é fruto de 
urna "vontade de poder (Wille zur Macht)"372 

- num primeiro sentido-, a dos 
fracos que criaram as estruturas de repressao, e que in1puseram o "eu", a 
"consciencia moral (Gewissen)", a "língua", a gramática, a "metafísica"373

• 

N ecessário é portante fazer a critica do apolíneo e do cristao-masoquista374
• 

Nietzsche passa en tao a ocupar um lugar central na tradic;ao dos "grandes 
críticos". E a atitude do "niilismo" <liante da ratio e da crueldade; é o 
momento da crítica375

, da negatividade relativamente ao dado: a "vontade 
de nada" (Wille zum Nichts) se transformou no Senhor (Herm) da vontade 
de vida"376

• Para esquecer o "passado" que oprime, é necessário efetuar a 
"dissoluJ-ªº do sujeito"377

, pela experiencia-decisáo do "eterno retomo do 
mesmo" 78

, a firn de vivero prazer criador dionisíaco do presente negando 
os valores vigentes. Para isso, e em última instancia379

, de novo negativa
mente, pela inversáo "do" que estava preso no sistema antigo, a "vontade 
de poder" - segundo sentido - "transmuta os valores (Umwertung)", o que 
culmina, só a~ora positivamente, como "estabelecer novas valores (neue 
Wertsetzung)" 80

, urna transvalorac;ao. É a "vontade de poder" - terceiro 
sentido- como causa criadora da vida. É o mais originário, o "dionisíaco"; 
é a plena expressáo dessa "vontade de poder" que, como o inovador 
anterior ao apolíneo na Grécia, agora é o posterior, que toma a irromper 
sempre como o "ser-humano-que-se-transcende (Übermensch)", Zaratus-
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tra, o criador estético 381
• Ao final, quando Nietzsche pretende explicar como 

a "vontade de poder"382 dos fortes, dos dominadores se impóe historicamen
te, naufraga definitivamente em obras comoAlém do bem e do mal (desde 
o§ 259) eA vontade de poder (desde o§ 86). Nietzschehavia caído-mesmo 
para seus intérpretes mais benévolos - numa nova "fetichiza~áo metafísica 
da no~áo de vontade de poder"383

• 

[24 7] Vamos deter-nos, nao obstante, por um momento - pela impor
tancia que terá para Freud - em tres temas negativos fundamentais 
expostos na Genealogía da. moral. Como vimos, existe um tipo humano 
ativo e afirmativo, agressivo e criador, os "senhores" (os artistas e os 
nobres); como contrapartida existe outro tipo humano reativo, puramen
te negativo, os escravos, que triunfam sem vencer, gra~as a tres meca
nismos explicados nas tres disserta~óes desta obra. Na primeira, trata 
do mecanismo do ressentimento. Os fracos dominam pelo ressentimento 
gra~as a vis inertiae do hábito"384, deslocando (topologicamente) as 
for~as reativas e invertendo (tipologicamente) os valores. Tudo acontece 
entre for~as reativas, impedindo e destruindo-se urnas as outras, vinga
tivamente, impotentes para admirar, respeitar e amar: impotencia - para 
Nietzsche. O que acontece comas for~as ativas negadas no ressentido? 
Introjetam-se contra o próprio sujeito. Ternos, assim, na segunda disser
ta~ao, o tema da má consciencia (moral: Gewissen). Pela disciplina, pelo 
castigo e pela memória se introjeta a inversáo dos valores na subjetivi
dade dominada: 

Por esta idiossincrasia inventou-se a faculdade de adaptac;óo, isto é, urna 
atividade de segunda ordem, urna reatividade (Reaktivitdt), e até se 
definiu a vida como urna adaptac;óo interior ... Mas com isto se desconhe
ce a essencia da vida, a vontade de poder (Wille zur Macht), e se passa 
por alto a preeminencia elementar das forc;as espontaneas, agressivas, 
conquistadoras, rebeldes, transformadoras385

. 

E aquele que nao cumpre comas exigencias tem agora "má conscien
cia", retomo sobre si das for~as náo cumpridas (topologicamente) e mu
dan~a de dire~áo (tipologicamente) destas for~as como introje~áo 
autodestrutiva masoquista ( como dor auto-infligida), coma correspondente 
fic~ao pela constru~áo de urna "falta-dívida (Schuld)" (sentimento patoló
gico de responsabilidade e de sua correlativa culpabilidade, por seu 
impossível cumprimento) que unifica o rebanho dos escravos. Nisto consiste 
a cultura, em particular a modemidade. E tudo isto se funda, por último, 
num ideal ascético - vivido particularmente em seu lar luterano e em sua 
Alemanha educada dentro do pietismo calvinista, como Weber mostrará 
em seu momento na origem do capitalismo - que é o tema da terceira 
disserta~óo. Gra~as a constru~áo de um "mundo do além"386

, nega-se no 
"aquém" o corpo e o prazer por urna "vontade de nada", aniquilantes dos 
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instintos criadores. Poderiamos dizer que Nietzsche elaborou urna crítica 
6: critica kantiana. Kant nao pode colocar em questao a própria verdade: 
"A vontade de verdade necessita de urna critica; é preciso colocar em 
dúvida o valor da verdade"387

• 

[248) Vemos entao que, no final, Nietzsche transforma profundamente 
Schopenhauer. A "vontade de viver" que, para este último, ao ser determi
!lado pelo principium individuationis, é a origem de toda dor388

, é agora a 
··vontade de poder": a "vontade de viver como poder" (como factibilidade, 
como "poder" viver, operar, fazer ... ). Esta "vontade de poder" nao nega toda 
a vida, já que se "cinde" como numa Diremtion, numa Entzweiung originá
ria. A negm;:ao se dá na ordem "apolínea" e crista conservadora do ideal 
ascético da afirmac;ao exclusiva dos instintos de autoconservac;ao389

• En
quanto que, na ordem regida pelo instinto do prazer, a vontade de viver se 
manifesta pujante e criativa. Por isso, é necessário negar a repressao dos 
valores da casta ascético-sacerdotal390 

- porque sao os que nao deixam 
-.Jiver - pela ac;ao criadora do Übennensch. Seja como for, o "racional" foi 
situado exclusivamente numa ordem que deve ser transcendida como o 
mtrinsecamente perverso391

: seja como o mundo como representm;ao (a 
raza o é só "entendimento [Verstand]" ontico-objetual) em Schopenhauer -
e nao há razao critica mas "intuic;ao" ontológica do ser como vontade -, 
seja como a ordem repressora da ratio socrática, apolínea ou da Moderni
dade (a razao como "razao instrumental" ou como afirmac;ao fixista dos 
valores dominantes), que concordam comos instintos civilizatório-reprodu
.ivos necessariamente reprimidos (no "Cristo" autocrucificado por prazer a 
dor)392 

- diante do que nao há razao critica nem pulsees de autoconserva
~ao valiosas, mas apenas vontade critica: "inversao dos valores (Umwer
hmg der Werten)". As vítimas de Nietzsche (os senhores dominadores, os 
nobres, os árias, os heróis a la Carlyle ou os "antimodernos", o dionisíaco 
que teve que passar ao mundo subterróneo dos cultos orgiástico-popula
res, perseguidos pelos helenistas e tendo perdido o prestígio da repre
sentac;ao teatral da tragédia ou os perseguidos pela ortodoxia crista) se 
libertara como Zaratustra, "seres-humanos-que-se-transcendem (Über
:nenschen)", só se se transformam em sujeitos do exercício da "vontade de 
poder positiva, agressiva, criativa. Seus opressores (os fracos, socráticos 
helenistas, semítico-cristaos e europeu-modernos) sao as vítimas ressenti
das de ontem (já que todo "valor vigente" é objetivac;ao do ressentimento 
passado). O critério material da ética (tal como exposto no§ 1.5) caí numa 
aporia e se destrói equivocadamente a si mesmo: a vida é instinto moral 

t ·t· 393 , • 1 A • di . , . . 1394 " l' repe 11vo , ou e vio encia orus10co-rrrac1ona , que se encentra a em 
do bem e do mal"; isto é, além da ética. Será esta a última palavra da 
complexa ordem pulsional? 

[249] Desejaria ainda tratar aquí de urna questao filosófico-histórica. 
Nietzsche (e também Heidegger, Gadamer ou Habermas), como muitos da 
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atual gerac;áo mundial filosófica (tamhém na América Latina), sofremos a 
"distorc;ao romantica" da interpretac;ao do fato "grego" (e também helenís
tico em geral). Urna verdadeira inversáo, urna invenc;ao, se opera na 
Alemanha, mas também na Inglaterra e na Franc;a395

, desde a derrota dos 
turcos em 1683 (e a chegada dos moscovitas ao Mar Negro). A Europa do 
Centro, do Norte, comec;a a produzir um relato fantástico (no qual cai 
Charles Taylor) que ainda nos envolve com suas redes. Os grandes promo
tores foram, entre outros, os romanticos alemáes. A Alemanha prussiana 
precisava de urna autocompreensáo heróica e mundial, na moda européia 
do racismo, anti-semita e culturalmente válida. Winckelmann na Universi
dade de Gottingen396 comec;a o processo que culminará com Goethe, 
Herder e posteriormente Schlegel. De todos o mais influente foi Wilhelm 
von Humboldt, ministro da educac;áo prussiano, fundador da Universidade 
de Berlim (que será o novo modelo para toda a Alemanha, em especial por 
seu sistema socrático de "seminários") e do Gymnasium (educac;áo secun
dária dentro do espírito da helenicidade-germanica). Assim surgem as 
hipóteses das línguas indo-germanicas, junto com o racismo ária (que 
depois se inspirará em Darwin) e a unilinearidade da história universal 
(como Heilsgeschichte em Hegel)397

• Tudo isso se aprende e ensina em tomo 
de urna ciéncia central na ideología-política prussiana: as Altertumswis
senschaften. É de entender que quando Nietzsche, aluno de grandes 
mestres des ta "ciéncia", como Ritschl, com quem de Bonn passou a Leipzig, 
ou Erwin Rodhe, se atreva a criticar o dogma prussiano (a "síndrome 
greco-germanica") da conciliac;ao quase-divina da verdade do lógos em 
Sócrates, em favor do dionisíaco (múltiplo, vital, caótico), o influente filólo
go Wilamowitz mova todas as suas influencias para afastar o jovem 
Nietzsche da carreira académica alemá398

• Paradoxalmente, será que o 
último Nietzsche nao teria tentado reconstruir urna posic;áo teórica mais 
aceitável a "burocracia prussiana" dos fortes, poderosos, nobres, árias?: 

É impossível que um homem nao tenha em seu sangue as qualidades e 
predilec;óes de seus pais ... Este é o problema da rac;a .. . Em nossa época 
tao democrática, ou melhor, tao plebéia, a educac;ao e a cultura devem 
ser, sobretudo, a arte de enganar sobre a origem, sobre o atavismo 
plebeu na alma e no corpo399

. 

[250] O racismo se estendia por toda a Europa (inclusive a Inglaterra e 
a Franc;a) e os Estados Unidos. Desde os romanticos se pensava que os 
climas tropicais náo eram propícios para o desenvolvimento das civiliza
c;óes (basta lembrar a Antropologia de Kant) e deixavam estigmas raciais 
insuperáveis. O pior é que Nietzsche se levanta contra o dogma romantico 
grego a partir do próprio horizonte romantico. E se o próprio culto dionisíaco 
fosse egípcio e náo grego?400 E se Atenas fosse urna colonia egípcia de 
Saís 401 e Tebas fenícia, isto é, semita? E se a Europa a filha de Kadmos 
também fosse fenícia? 402 E se a própria filosofia (por ex., o lógos como razáo 
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apofantica está presente no Texto de Menfis uns 3 mil anos antes de Cristo) 
fosse também de origem egípcia? 403 Mesmo o jovem Nietzsche deveria 
comec;;ar tudo de novo. Suas hipóteses históricas eram por demais frágeis, 
ideológicas, helenocentricas. 

O "helenocentrismo" romantico náo é nada inocente, pois funda o eixo 
"Grécia-Germanidade prussiana" que se expandiu primeiro com Bismarck 
e depois com Hitler, mas também prossegue em toda a cultura européia 
contempor6:nea ou nos Estados U nidos - já que o "americanismo" é o último 
capítulo do eurocentrismo, que, passando do "Leste ao Oeste", atravessa 
o Atl6:ntico e chega ao Pacífico. É preciso desconstruir esta "síndrome 
ideológico-política" que ainda pervive no otimismo moderno de Habermas, 
na pretensáo de ir a origem absoluta do "Ocidente"404

, e desembocar só no 
dionisíaco (egípcio, mas com pretensáo de autentica helenicidade) em 
Nietzsche ou no parmenídico em Heidegger. O helenocentrisrno (que pre
tende que a Grécia é a origem cultural do Ocidente, que nada deve a 
egípcios e semitas, sendo que a Grécia náo foi senáo a parte dependente 
e periférica ocidental das culturas do Oriente Médio, até a expansáo de 
Alexandre Magno) funda o germanocentrismo romantico, prussiano e 
racista, e reconstrói sobre novas bases o antigo eurocentrismo humanista 
e mercantilista que comec;;a em 1492-náo antes. A Europa é o "centro" e o 
"fim" da história universal na ontologia hegeliana. Nem Nietzsche, nem 
Heidegger, nem Habermas, para citar apenas alguns, superarn o eurocen
trismo ontológico (nem seus alicerces: o helenocentrismo-germanocentri
co ). Por outro lado, o ensino da filosofia é a quintessencia desse he
lenocentrismo em todo o mundo (inclusive nas universidades da África 
América Latina e entre as elites influentes da Ásia). Será que a reflexá~ 
filosófica poderá transcender para um além do originário horizonte grego? 
Urna Ética da Libertm;ao com pretensáo mundial deve primeiro "libertar" 
a filosofía do helenocentrismo, ou nao haverá filosofia mundial futura, no 
século XXI. Para falar como o Feuerbach de 1842, somos tentados a dizer 
que um dos Princípios da F'ilosofia Futura deveria ser o de náo cair no 
heleno- germano- ou eurocentrismo, mas ter desde a origem urna perspec
tiva e um horizonte mundiais. 

[251] Voltando ao tema deste parágrafo, queremos mostrar que a Ética 
da Libertm;áo tenta formular de tal maneira os conteúdos da própria 
materialidade e negatividade, que se exige redefinir toda a lógica dos 
instintos, das pulsóes, das paixóes ou sentimentos, o que, a partir da 
amplim;áo do conceito de "razáo" que já analisarnos, permitiría urna 
articulac;;áo mais complexa e realista dos momentos necessários para 
chegar a descobrir a realidade sofredora das vítÍIIlas. 
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c. O ''princípio de morte" em Sigmund Freud 

[252] O Freud405 que agora nos importa expor em poucas páginas para 
continuar o argumento já comec;ado problematiza as conclusóes de Nietz
sche, mas talvez permanec;a preso, claramente desde 1920, na posic;áo de 
Schopenhauer. Para Freud existem dois momentos na ordem pulsional: a) 
os instintos de autoconservac;áo da vida (e seus respectivos "princípio de 
realidade [Realitatsprinzíp]" e "princípio de morte [Todesprinzip]", que 
incluem também os instintos agressivos 406, e b) os instintos do prazer ou 
"instintos sexuais (Sexualtrieben)"407 (e seu "princípio do prazer [Lustprin
zip]"408 ou o Eros). A soluc;áo freudiano da dialética entre estes dois 
momentos é tensa, coincidindo em sua última hipotética explicac;áo espe
culativa409 como pessimismo de Schopenhauer e contra Nietzsche, já que 
se inclina a dar prioridade ao "princípio de morte": 

O que por conseguinte nao podemos ocultar-nos é que chegamos ines
peradamente ao porto da filosofia de Schopenhauer. riensador para o 
qual a marte é o auténtico resultado e, portanto, o fim 10 da vida, e, ao 
contrário, o instinto sexual é a corporalizm;ao da vontade de viver (Willens 
zum Leben)411 . 

Para Freud, poderia parecer que a reproduc;áo ou conservac;áo da vida 
através das instituic;óes sociais introjetadas no interior do organismo psí
quico, regida pelo princípio de morte, tem prioridade sobre a vontade de 
viver. De fato, a mera reproduc;áo da vida, quando nega toda possibilidade 
da vontade de viver, toma como horizonte ontológico último o fundamento 
da patología patriarcal (machista) da cultura helenica e européia ociden
tal. Penso que esta problemática toca o fundo de toda proposta freudiano. 
Portante vamos situar-nos exclusivamente - dando Freud como conheci
do 412 - na própria fronteira da psicanálise: a) a partir de sua teoria da 
cultura413 e b) a partir de sua formulac;áo da problemática da consciencia 
ética (a questáo do "superego [Über-Ich]"414). · 

[253] Em 1920 Freud escreve emAJém do Princípio do Prazer que existe 
no ser humano urna "tendencia a estabilidade (Tendenz zur Stabilitat)"415 

que se liga a um "instinto de autoconservac;ao (Selbstbehauptungstriebe)", 
que é manejado pela consciencia como um "princípio de realidade" pelo 
qual se consegue: 

A postergm;ao da satisfm;ao (Aufschub der Befriedigung) e a renúncia 
(Verzicht) de algumas das possibilidades de alcanc;á-la forc;am-nos a 
aceitar pacientemente o nao-prazer (Unlust), por meio de um rodeio 
(Umwege) obrigatório, para chegar ao prazer (Lust) 416. 

Isto significa que existe na cultura a "repressáo de urna possibilidade 
do prazer (die Verdréingung einer Lustm6glichkeit)"

417
, mas que consegue 

afastar o medo (que se diferencia do susto e da angústia) diante do "perigo 
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de perder a vida (Lebensgefahr)"418
• As instituic;óes culturais, produto dos 

instintos de autoconservac;áo, permitem, pela repetic;áo das ac;óes que 
surtiram exito no evitar adore a morte, dar-nos a seguranc;a da reproduc;áo 
habitual, pacífica, constante da vida - a "felicidade" de Nietzsche, ou a paz 
dos estóicos -: "poupanc;a de desprazer" ou "falta de tensáo". Chegar a 
este estado de ser "denos da situac;áo (zu Herren der Situation)"419 signifi
cou um processo traumático420, pelo qual o "inconsciente (Unbewusstes)" 
foi reprimido. A tarefa psicanalítica é a "arte herrneneutica (Deutungs
kunst)"421, pela qual as "resistencias (Widerstande)", graÍas a "lembranc;a 
(Erinnerung)", sáo "conscientizadas (Bewusstwerdung)"42 por urna "repeti
c;áo do reprimido (das Verdrdngte ... zu widerholen)" que permite a "reproduc;áo 
(Reproduktion)" ou o aparecimento fiel do conteúdo do indese- jade-reprimido. 
O "núcleo do eu (Kem des Ichs)'' aparece: "Nosso trabalho consiste em 
conseguir a admissáo (Zulassung) de tal desprazer fazendo um apelo ao 
princípio de realidade"423. Partindo de sua experiencia terapéutica, Freud 
descobre que "existe realmente urna obsessáo de repetic;áo (Wiederholungs-

)424 . 1, d . , . d 42s l . zwang que vm a em o pnnc1p10 o prazer ... a qua parece ser mms 
primitiva, elementar e instintiva que o princípio do prazer ao qual substitui"426

• 

Freud aceita com resignado realismo a vigencia do apolíneo nietzs
cheano ou a "auto-subsunc;áo (Selbstaufhebung)" schopenhaueriana da 
vontade de viver que denominarei "instintos" ou "pulsoes de autoconserva
<;:áo" - aoque Marcuse acrescentará a possibilidade de urna "mais-repres
sáo"427. O trauma repressivo civilizador deixa o "princípio do prazer fora de 
jogo". A pergunta é: "De que modo se encentra em conexáo o instintivo com 
a obsessáo de repetic;áo? ... Um instinto seria, pois, urna for<;:a (Drang) 
interior do vivente organice a reprodu~áo (Wiederherstellung) de um estado 
anterior (eines früheren Zustandes)"42 

• 

[254] Freud define assim corretamente a pulsao reprodutiva que, 
quando se fecha sobre si patologicamente, tende a retomar a origem, 
negar a vida para alcanc;ar a paz do inorganico (ou a seguranc;a do seio 
materno). A mera repetic;áo cultural institucional sem desenvolvimento 
criador consiste numa "obsessáo de repetic;áo". Neste caso se estaría 
num estado patológico devido a institucionalidade fetichizada. Para 
Freud, a cultura como mera conservac;áo ou repeti~ao é urna estrutura 
sob o domínio do "instinto de morte". O próprio des tes instintos de 
autoconserva<;:áo cultural é a tendencia de "retornar ao passado". Este 
"retomo a um estado anterior"429 tem a ver com a proposta ontológica do 
"eterno retorno do mesmo", de Nietzsche. Portante, Freud sempre opóe 
a existencia de "impulsos de natureza conservadora (der konservativen 
Natur)" a "impulsos de transformac;áo (Veranderung) e desenvolvimento 
(Entwicklung)"

430
• "Os instintos conservadores" se opóem ºa outros que 

impelem a nova formac;áo e ao progresso (zur Neugestaltung und zum 
fortschritt)"

431
• Paradoxalmente, embora Freud atribua a patologia con-
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g€mita de toda cultura a estes instintos conservadores que "tendem a 
regressó:o (Regression)", afirma entretanto que "<levemos atribuir-lhes 
todos os éxitos da evoluc;ó:o orga:nica"432

• Por isso, a partir de urna visó:o 
schopenhaueriana ou de primazia da reproduc;ó:o sobre o desenvolvi
mento da vida, escreve: 

Afirmar que o fim da vida é um estado nunca alcanc;ado anteriormente 
estaría em contradic;ao coma natureza conservadora dos instintos 433

• 

Donde se concluí: 

O fim de toda vida é a morte (Das Zíel alles Lebens íst der Tod)434
. E com 

o mesmo fundamento: o nao-vivente era antes que o vivente435
• 

Esta formulac;ó:o manifesta a lógica da pura reproduc;ó:o que envolve 
finalmente a morte. Mas a esta lógica da morte Freud tímidamente ainda 
opóe, pelo "instinto sexual (Sexualtrieb)", algo como o "auténtico instinto 
de vida (Lebenstriebe)", que seria aquele que move o ser humano que se 
transcende (o Übermensch436

). Diante disto, reflete Freud: "Para mim, nó:o 
creio em tal instinto interior e nao vejo o meio de manter viva esta bela 
ilusó:o (Illusion)"437

. Quer dizer, Freud admite que a pura conservac;ó:o da 
vida é o real existente. No final venceu Schopenhauer, já que todos os 
pretensos instintos de superac;ó:o, de criac;ó:o, o dionisíaco nietzscheano, 
só:o apenas urna "fobia neurótica": 

Os progressos que ocorrem no desenvolvimento de urna fobia neurótica, 
perturbac;ao que nao é mais que urna tentativa de fuga diante de urna 
satisfac;ao instintiva, nos dao o modelo da genese <leste aparente instinto 
de aperfeíc;oamento (Vervollkommnungstriebes); instinto que, náo obs-

- d ºb . t d · ¿· 'd h 438 tante, nao po emos atn urr a o os os m lVl uos umanos . 

De maneira que os "instintos de morte (Todestrieben)", como "instintos 
do eu (Ichtrieben)", se opóem aos "instintos de vida" ou ao "instinto sexual", 
que movem o "progresso da vida (Lebensfortsetzung)"439

• Os primeiros, por 
seus componentes sádicos e agressivos, tendem a "aniquilm;:ó:o do objeto" 
e, por último, a "manter constantes as excitac;óes internas (o principio 
nirvana [Nirwanaprinzip])"440

. Os segundos náo cumprem para Freud 
maior funló:o: "O princípio do prazer parece estar a servic;o dos instintos 
de morte" 41

. Por sua vez, em O Eu e o Isso (Id), continua elaborando o 
mesmo tema, mas agora enfocando questóes éticas, como a já larn;ada 
por Nietzsche, do "sentimento inconsciente de culpa (unbewussten Schuld
gefüh1)"442. A repressao institucional da cultura, para a autoconserva<;áo 
reprodutora da vida, se introjeta no aparelho psíquico ontogenético: 
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U ma diferenciac;ao interna do próprio eu, a qual damos o nome de 
.. 443 444 

super-eu ou superego (Uber-lcb) . O ideal do eu . Quanto maiores 
forem a intensidade do complexo de Édipo [ontogeneticamente] e a 
rapidez de sua repressáo [filogeneticamente] (sob as influencias da 



autoridade, da religiáo, do ensino e das leituras) mais severamente 
reinará depois sobre o eu como consciencia moral (Gewissen)445

• Desco
brimos que os impulsos reprimidos constituem o fundamento do sentí
mento de culpabilidade 446 

A culpabilidade garante a reprodw;ó:o. A conservrn;:ó:o é o essencial: 

O super-eu domina (herrscht) entáo como urna cultura sob o instinto de 
morte447

• Podemos representar-nos que o Isso (Id) se encontra sob o 
domínio do instinto de marte, mudo, mas poderoso, e que quer obter a 
paz fazendo calar, conforme as indicac;óes do princípio do prazer, o Eros 
perturbador 448 

O desenvolvimento da vida expresso pelo Eros foi reprimido. 

[255] Nas duas obras definitivas sobre a cultura - O futuro de uma ilusáo 
e O mal-estar da cultum449 

- radicalizam-se as posi<;oes, já que "cada 
individuo é virtualmente um inimigo da civiliza<;ao (ein Feind der Ifultur)"450, 

até que "o ser humano ... sinta como um peso intolerável os sacrificios que a 
civiliza<;ó:o lhe imp6e"451

, já que "parece que toda civiliza<;ó:o há de basear-se 
na coer<;ó:o (Zwang) e na opressó:o dos instintos (Triebunterdrückung)"452

. Até 
aqui fala o crítico da mera conserva<;ó:o. A renúncia do incesto, do canibalis
mo, do hornicídio, que se institucionalizam de imediato como tabus, permite 
"a imposi<;ó:o coercitiva do trabalho (Arbeitszwang)"453

: 

As classes favorecidas gozam dos benefícios da civilizac;áo, mas também 
as oprimidas (Unterdrückten) participam de tal satisfac;áo ... como um 
fragmento da totalidade 454

• 

Freud perdeu a distin<;ó:o nietzscheana entre "felicidade" (a qual deve
riam tender os instintos de autoconserva<;ó:o: a felicidade como se~ran<;a 
e paz, agora sob o império do instinto de morte455

) e "prazer" 56
, e os 

identifica. Ao mesmo tempo, como as institui<;6es culturais sáo fruto de urna 
repressao civilizatória como exercício dos instintos de marte, resulta que 
só:o intrinsecamente perversas - um certo antiinstitucionalismo. Por isso, 
embora tuda que "se espera da vida é a felicidade", como cumprimento 
"simplesmente do princípio do prazer"457

, os sofrimentos que nos acossam 
negam essa "pretensó:o de felicidade (Glücksanspruch)"458

, que de toda 
maneira se tenta reiteradamente por diferentes "técnicas para evitar o 
sofrimento "459

• Freud conclui: 

O desígnio de sermos felizes que o princípio do prazer460 nos impóe é 
irrealizável (ist nicht zu erfüllen), mas nem por isso se deve - nem se 
pode - abandonar os esforc;os para aproximar-se de algum modo de 

l. - 461 sua rea 1zac;ao .. 

Parece até que um certo pathos de resigna<;ó:o conservadora se apode
rou do velho Freud: "Eros e Anánke se converteram em pais da cultura 
humana ... levando a urna domina<;áo cada vez mais perfeita"462• 
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[256] Pela coen;:áo sobre o trabalho e a sexualidade, alcarn;:a-se urna 
"adequada distribui<;:áo da libido (Verteilung der Libido)"463

, imperando 
urna impressionante agressáo: 

A agressáo é introjetada, intemalizada (introjiziert, verinnerlicht), devol
vida ao lugar donde procede: é dirigida contra o próprio eu, incorporan
do-se a urna parte dele, que na qualidade de super-eu se opóe a parte 
restante, assumindo a func;ao de consciencia moral ... alojada em seu 
interior, como urna guamic;ao militar na cidade conquistada 464

• O super
eu tortura o pecaminoso eu465

• 

Diante desta realidade negativa, Freud a enfrenta já com um espírito 
sem entusiasmo, embora sempre crítico: 

Falta-me o animo necessário para erigir-me em profeta <liante de meus 
contemporaneos, nao me restando outro remédio que expor-me as suas 
reprovac;óes por náo poder oferecer-lhes nenhum consola. Pois, no fundo, 
nao é outra coisa que todos perseguem: os mais frenéticos revolucioná
rios com o mesmo zelo que os crentes mais piedosos 466

. 

A libertac;áo seria fanatismo ou fideísmo. Poderia parecer que a 
conservac;áo auto-regulada da vida e do sistema cultural venceu. Para 
as vítimas - quando tem fome, nao tem roupa para vestir nem casa para 
morar, oprimidas traumaticamente em seus corpos torturados, os da 
periferia, os indígenas, a classe operária, marginais, exilados, mulheres, 
rac;as náo-brancas ... - estas questóes sao de vida ou morte. Para elas o 
horizonte teórico freudiano se fecha no final sem esperanc;a e sem 
alternativa. 

Certamente e em todo caso, o pensamento freudiano é o:ltamente 
"crítico", já que julga a modemidade ocidental como sendo urna ordem 
pulsional, dominada pelo instinto de morte. Partindo deste diagnóstico, 
poderíamos repassar um por um os momentos do esquema 4.3: anega
c;ao originária psíquico-cultural como repressao institucional (momento 
1); a crítica global a cultura e a moral reprodutora como tal (momento 
4); a tomada de consciencia pelo neurótico das repressóes que sofre 
(momento 5); a "explicac;ao" hermeneutica científica da causa da alie
nac;ao psíquica dos membros da cultura ocidental moderna por um 
"superego" aniquilante (momento 7); o projeto terapeutico de supera<;ao 
das ditas repressóes (momento 8); de modo bem especial, através da 
terapia, a des-construc;ao individual da patología repressivo: (momento 
9); e, finalmente, a tímida indicac;áo de um possível caminho da consti
tuic;áo de um comportamento que supere a neurose sob o instinto de 
morte (momento 1 O). Masé aqui, novamente, que a falta de um diagnós
tico explícito das "patologías das comunidades culturais" (moderna 
ocidental, com a mais-repressáo própria do capitalismo) mostra a ne
cessidade de ir além dos limites da psicanálise. 
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[25 7] A fim de reformular o horizonte categorial freudiano para 
subsumi-lo no discurso desta Ética da Liberta~áo, propomos no esquema 
4.5 urna diferencia~áo onde as ditas categorias foram transformadas, e 
que deveriam ser levadas em conta na exposi~áo que desenvolveremos 
a seguir. 

Esquema 4.5: PARA UMA RECONSTRU<;ÁO DO MARCO CA~EGORIAL PULSIONAL: OS 
INSTINTOS DE VIDA (SOB O IMPÉRIO DO PRINCIPIO DE V1DA)

467 

Tipos de instintos .Ambitos onde se exercem 
os instintos 

1. Instintos de autoconservac;áo (anánke) (Princípio de realidade ou de 
,, d - ,, d 'd )468 repro U<;ao a vi a 

1. 1. Instintos de agressividade 
(a respeito dos viventes, intra e 
extra-específico) 
l. l. l. Ataque (positivo) 
1.1.2. Resistencia, defesa (negativo) 

1.2. Instintos produtivos (<liante da natureza) 
1.2.1. Destrui<;áo (do antigo: passado) 
1.2.2. Constru<;áo ou produ<;áo 
(do novo: futuro) 

l .a. Individual
monológicos 

l .b. Comunitários 
(específicos) 

2. Instintos do prazer (eros) (Princípio do "desenvolvimento" da vida) 

2.1. Como satisfa<;áo de necessidades físicas 
(comer, vestir-se, habitar) 

2.2. Diante dos seres humanos (a erótica 
propriamente dita) 

2.a. Narcisista (eros 
propriamente dita) 

2.b. Alteridade (agape 
(Princípio-liberta~áo) 
(Osíris-Moisés) 46 . 

Deveríamos agora articular as distin~óes já adiantadas por Schopen
hauer, Nietzsche e Freud. De fato, toda civiliza~áo (ou "cultura", no sentido 
freudiano ou alemáo) pode ser interpretada como horizonte institucional 
que produz na psique humana determina9óes que constituem urna subje
tividade "disciplinada". Mesmo no nível neurobiológico - dado que a 
evolu9áo do córtex cerebral durante milhóes de anos permite os fenómenos 
da consciencia, linguagem e autoconsciencia470 

- as estruturas tenden
ciais, pulsionais ou instintivas foram reconstituídas por dentro sendo intrin
secamente culturais, institucionalizadas. Daí que, num primeiro nível 
(ananke 471

) ( 1), os instintos de vida em geral exi.gem um tipo de instintos ou 
pulsóes de autoconserva~áo que tendem a seguran~a, repeti~áo, dentro de 
institui9óes culturais históricas, que tem um lugar no desenvolvimento 
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evolutivo cerebral, o primeiro de todos a língua, que abrirá a possibilidade 
de "acordos intersubjetivos" que tendem a "felicidade". Este nível é regido 
pelo "principio de realidade" - sempre histórico e concreto, redefinido como 
"principio de aturn;áo" no Marcuse de Eros e civilizm;áo, urna vez que a 
repressáo sofrida pela psique na cultura burguesa do capitalismo tem um 
grau de mais-repressáo própria - que regula os instintos de agress(Io ( 1.1.1) 
ou defesa (1.1.2), de constrw;áo (1.2.2) ou destrui9áo (1.2.1), para alcan9ar, 
por um rodeio, de maneira retardada porém garantida, a satisfa9áo. Pelo 
trabalho (disciplinado corporalmente e subsumido em sistemas produtivos 
históricos) criam-se satisfatores para alcangar um consumo previsto. Se 
superamos neste primeiro nível ( 1) o mero paradigma solipsista pré-lingüís
tico de constitui9áo dos instintos humanos, poderemos aceitar que no nível 
individual ( l .a) ou comunitário ( l .b) a auto-regula9áo dos sistemas sociais 
como a autoconserva9áo institucional cultural permitem ainda urna atitude 
"monológica" ou "etnocentrica-" que náo deve necessariamente fechar-se 
como Totalidade. 

[258) Por outro lado, dever-se-ia preservar a autononúa de instíntos do 
prazer (eros) (2 do esquema 4.5), que nos lembra a capacidade criativa 
nietzscheana, mas que pode cair num "narcisismo" auto-erótico (2.a). A 
"saída" libertadora de Marcuse, por meio da fantasia, da estética, Orfeu 
com seu "canto", se assemelha ao dionisíaco nietzscheano. Náo podemos 
deixar de integrar em nossa interpretai;,:áo os instintos in ovad ores do prazer, 
sabendo porém que podem também totalizar-se sobos instintos de marte. 
Creio que no final nos resta urna última "janela" - a que analisaremos na 
proposta de Lévinas - , a que propóe urna pulsáo de alteridade (le désir), 
que transforma o mero eros em agape 472

; abertura tendencial ao Outro 
como outro (nao como no caso do bem comum utilitarista do nível l.b). 
Teremos entáo que galgar o último patamar de nosso percurso, come9ando 
tuda de novo se colocamos como ponto de partida as vítimas (no centro de 
referencia do esquema 4.4), que sofrem duplamente todas as repressóes 
indicadas por Freud. Na corporalidade sofredora do: vítima explorada, 
cujas pulsóes lhe sáo super-reprimidas pelas exigencias da autoconser
vm;ao 473 feliz dos membros hegemónicos do sistema cultural, encontra
mos o efeito nao-intencional da ordem institucional: a dor, a 
infelicidade (que os utilitaristas desejavam evitar) e a mais-repressá:o 
das vítimas dominadas (por exemplo, os escravos do escravismo, os 
proletários do capitalismo ou as mulheres do patriarcalismo-machis
ta, as ra9as nao-brancas do racismo etc .). Da mesma maneira, estas 
vítimas dos membros dominantes do sistema sáo tais pela negac;ao de 
seus instintos de prazer (como o Odisseu de Horkheimer atado ao mastro 
do barco que "ouve o canto das sereias", mas nao os remadores "surdos" 
e cansados, sem prazer algum). 
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Quem poderia, e com que fundamento instintivo-pulsional, "abrir-se" a 
dor das vítimas a nao ser pela misericórdia schopenhaueriana - que afinal 
é a solidariedade masoquista com os inevitavelmente sofredores determi
nados pelo principium individuationis? Há entre as pulsees (as de autocon
servm;:ao e de desenvolvimento pelo prazer, pela fantasía ou pela 
estética474

) alguma que nos permita criar o novo eticamente sem ficar 
presos no "eterno retorno do mesmo"? De fato, a dialética da Totalidade 
(de "o Mesmo") e do Outro nos abre um caminho a partir do qual teremos 
que reconstruir todo o discurso até agora avanc;;ado. 

§ 4.4. "Sensibilidade" e "alteridade" em Emmanuel Lévinas 

[259] Quando em 1970 comec;;amos a recorrer a Lévinas em nossa Para 
uma ética da libertaqáo latino-americana, foi-nos possível a superaqao do 
Heidegger de Ser e tempo. Sem abandonar essa perspectiva, vamos 
continuar agora nosso argumento partindo do horizonte pulsional. A pri
meira perspectiva de Lévinas 475

, crítico a partir da fenomenología, foi um 
situar-se sistematicamente a partir de fora da mera ordem gnosiológica. O 
judeu lituano - cujas línguas maternas foram o russo e o lituano, quando 
estudante em Estrasburgo o francés e em Friburgo o alemao - viveu a 
"experiencia" traumática de cinco anos em seu carpo vulnerável concreto, 
no campo de concentrac;;áo nazista (Stammlager). Foi urna vítima do 
holocausto judeu no corac;;áo da modernidade. Foi um sobrevivente que 
comec;;a sua obra madura da seguinte maneira: 

Em memória dos seres mais próximos entre os seis milh6es de assassi
nados pelos nacional-socialistas, junto com milh6es e milh6es de huma
nos de todas as confiss6es e na<;6es 476

, vítimas (victimes) do próprio ódio 
do outro ser humano, do próprio anti-semitismo 477

. 

De maneira estranha, entra no discurso que expusemos até este mo-
mento e escreve: 

O eu (moi) existe como separado do prazer (jouissance), isto é, como feliz 
(heureux), e pode sacrificar seu ser puro e simples a felicidade (bonheur). 
Existe num sentido eminente, existe sobre o ser. Mas no desejar (désir), o 
ser do eu (moi) aparece ainda num momento superior, pode até sacrificar 
(sacrifier) ao seu desejar (désir) sua própria felicidade (bonheur). Encen
tra-se assim sobre a situa<;áo, na ponta, no apogeu do ser pelo gozar 
(felicidade) e pelo desejado (verdade e justi<;a). Está além e sobre o ser. 
A respeito da no<;áo clássica de substancia, o desejar produz urna 
inversáo 478 

Este "desejar (désir)" é urna pulsáo criadora479
, mas que se encentra 

além do mero instinto dionisíaco e lhe é totalmente transcendental480
• 

Lé~rinas comec;;a sua obra clássica: 
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O outro metafisicamente desejado (désiré) nao é outro como o pao que 
se come ... O desejo metafísico (désir métaphysique) tende totalmente 
para outra coisa, para o absolutamente outro ... A base do desejo, segun
do seu sentido cotidiano, encentra-se a necessidade (besoin) 481 

••• O 
desejo metafísico nao aspira a nenhum retorno, pois é um desejo por um 
país em que jamais nascemos ... O dese jo metafísico nao repousa sobre 
nenhuma heranc;a prévia. Desejar que nao pode ser satisfeito... Os 
desejos que podem ser satisfeitos nao se parecem em nada coni. o desejo 
metafísico que, na decepc;ao da satisfac;ao ou na exasperac;ao da nao
satisfac;ao e do desejo, constituí a própria voluptuosidade ... É como a 
bondade - o desejado (désiré) nao o preenche, mas o aprofunda ... 
Desejar (désir) sem satisfac;ao que, precisamente, aceita a alienac;ao, a 
alteridade (altérité) do outro482

• 

E ainda mais claramente: 

A possibilidade de que o outro aparec;a como objeto de uma necessidade 
(besoin) 483

, embora conserve sua alteridade, ou ainda, a possibilidade de 
gozar do outro ... ; esta simultaneidade da necessidade (besoin) e do desejar 
(désir), da concupiscencia e da transcendencia ... constituí a originalidade 
d ' ti t tid ' ' 1' · 484 a ero ca que, nes e sen o, e o eqwvoco por exce enc1a . . 

Esquema 4.6: MOMENTOS IMPORTANTES DA PERSPECTIVA DA REFLEXÁO 
F1LOSÓF1CA DE E. LÉVINAS 

.-----TOTALlDADE 

1 <-- o poder, C --> 1 

a r.========,-, b 
EXTERIORIDADE 

l>~I O refém B 11 

6~ L 6b--> r.==l==>=A=vicl=tiF'm=a============= 

~--~-1-TOTALlDADE-++----
t < --6a 

L_ <--7 
<---+- "Ooutro" A 

<---+----~ 
i.!::::===l:==.ACTERIDADE ===== 

~----EXTERIORIDADE 

Comentários: Os números temo mesmo significado que no esquema 4.3 (os faltantes sao 
momentos aos quais Lévinas náo presta particular atern;:áo). Totalidade: "Sistema I" no 

esquema 4.3; 4: Critica ética a totalidade a partir da exterioridade do outro. 6: '1nterpelac;ao" 
do outro (A) ao participante da totalidade (B). 6b: O "desejar metafísico". 7: Análise 

crítico-ética filosófica da totalidade. a: Persegui<;áo do poder (C) ao "justo inocente", o 
refém. b: Ar;áo traumática (que se origina em C) sofrida também pela vítima, o outro, 

[260] Esta "pulsao de alteridade (o "desejar metafísico") atravessa o 
horizonte do psiquismo, do "mundo" - em seu sentido heideggeriano -, do 
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sistema - a la Luhmann -, da totalidade, e peietra até a intimidade do 
outro. É criadora enquantomove a sair485 do mesmo, da felicidade alcarn;;ada: 

No Cantíque des colonnes, Valéry fala do desejo sem falta (désir sans 
défaut). Refere-se, sem dúvida, a Platáo que, na sua análise dos prazeres 
puros, descobria urna aspirm;áo que nenhuma carencia prévia condicio
na. Nós retomamos este termo de desejo (désir). Contrapomos o desejo 
do outro (désir de J'autre) que procede de um ser satisfeito e,. neste 
sentido, independente e que náo deseja para si a um sujeito inclinado 
para si mesmo, que, segundo a fórmula estóica, se caracteriza pela ormé 
ou pela tendencia a persistir no seu ser 

486
; ou a quem, segundo a fórmula 

heideggeriana, importa na sua existencia esta existencia mesma; ou 
ainda a um sujeito que se define também pela preocupm;;áo consigo e 
que, na felicidade (bonbeur) 487

, se realiza para si mesmo. Desejo do 
outro como necessidade (besoin) daquele que já náo tem mqis necessi

dades (besoins)488
• 

Em outras palavras: 
O eu (moi) que possui vida pessoal, o eu ateu, no qual o ateísmo é 
consumado ... se supera (dépasse) no desejar (désir) que procede da 
presern;a do outro. O desejar é desejo de um ser já feliz: o desejar é a 
infelicidade (malbeur) do feliz 489

. 

N áo é só critica das pulsóes; é também urna crítica racional, até mesmo 
da ratio socrática, mas mais sutil, mais complexa, mais radical: 

A t 1 · b t 490 A . t . 491 on o ogia su sume o ou ro no mesmo ... qui, a eona se compro-
mete numa via que nega o desejar (désir) metafísico, a maravilha da 
exterioridade, onde habita este desejar (désir). Entretanto a teoría como 
referencia a exterioridade [. .. tem] urna intern;áo crítica (critique) que náo 
reprime o outro no mesmo como a ontologia, mas que coloca o mesmo 
em questáo492 

..• Chamamos este colocar em guestáo minha espontanei
dade, em presern;a do outro, ética (étbique)493 

••. A metafísica, a transcen
dencia, o hospedar o outro no mesmo, o outro pelo eu, se realiza 
concretamente como o colocar em questáo o mesmo pelo outro, isto é, 
como ética que cumpre a essencia crítica do saber (J'essence critique du 
savoir). E assim como a crítica precede ao dogmatismo, assim a metafí-

. d , t 1 . 494 s1ca prece e a on o ogia . 

De maneira que Lévinas propóe, por um lado e em primeiro lugar, a) 
urna "pulsáo criadora" ou alterativa que relanc;a a totalidade, as pulsóes 
de autoconservac;áo ou reprodutoras (o mesmo, o psiquismo egoísta), e 
ainda as próprias pulsóes dionisíacas narcisistas (o eros egoísta ou a mera 
necessidade cultural constituída495

), e, por outro lado e em segundo lugar, 
b) urna "razáo crítica" correspondente. 

[261] Penso que para tomar compreensível a totalidade do pensamento 
de Lévinas deveriamos partir de um duplo cenário que, por outro lado, 
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delimita os tres momentos de sua vida (em tomo de suas dua\ obras 
escritas mais importantes). Vejamos como acontece esta aventura fenome
nológica - onde gra<;as ao seu instrumento de análise chega a sutilíssimas 
distin<;óes, mas, ao mesmo tempo, mostraos limites <leste instrumental, em 
especial em sua filosofia da história e da política. 

O primeiro momento da vida de Lévinas (até 1961) (o primeiro cenário) 
percorre tres grandes etapas 496. A prime ira é de prepara<;ó:o, em Estrasbur
go e em Friburgo, como próprio Heidegger e Husserl, o que se percebe em 
sua tese doutoral497. Sem dúvida alguma a tradu<;ó:o francesa das Medita
qóes cartesianas 498, que Husserl lerá em Paris em 1929, náo pode deixar de 
introduzi-lo na questáo "do outro"499. Na década dos anos 30 prossegue 
sua prepara<;áo. Numa segunda etapa, acontece a guerra; é feito prisio
neiro num campo de concentra<;áo. Em 194 7 aparece Da existéncia ao 
existente: "O conjunto de pesquisas come<;adas antes da wuerra prosseguiu 
e, na maior parte, foi escrito no cativeiro (captivité )"500·50 . O tema nao é a 
existencia abstrata, neutra. t "o existente", um "ente", o "instante", a 
"fadiga" da corporalidade, aquilo que a fenomenología ontológica ignora: 

O desejo (désir) enquanto relac;éí:o como mundo canta como distancia 
entre eu e o desejado ... No mundo o outro néí:o é certamente tratado 
como urna coisa, mas néí:o é jamais separado das coisas ... A relac;éí:o 
com a nudez é a verdadeira experiencia ... da alteridade do outro 
(altérité d'autrui)502. 

O tema é o "existente" ainda sem mundo (antes e depois do mundo). 
No sonho o "inconsciente (inconscient)"503 nao tem mundo nem "luz" nem 
"consciencia", mas há "existente" no tempo do "instante". Esse existente 
corporal sensível é vulnerável antes que "compreensor do ser": "O sofri
mento do presente permanece como um grito, cujo eco ressoará para 

·¿ d d .. so4 sempre na etem1 a e os espa<;os . 

Em 1946 ocupa-se do material que aparecerá em O tempo e o outro505
, 

onde, através do tempo, setenta constantemente superar a posi<;ó:o cogni
tiva, a "inten<;ó:o" do saber fenomenológico, a ontologia do "se é" (do "si 
mesmo" no mundo) <liante de um "eu sou"506 só <liante do outro, no 
"face-a-face" (primeiramente como feminino). O outro rompe a mesmidade, 
sua solidó:o. O eros507 é urna janela, porém ambígua, já que "o primado do 
mesmo", o egoísmo, pode ser "narcisista"508. 

[262] De fato, o primeiro cenário, que transparece em Totalidade e 
infinito - sua obra publicada em 1961 -, descreve-nos como ponto de 
partida um "psiquismo" que é o anterior ao compreender no "mundo" 
heideggeriano (em B do esquema 4.6, sempre a partir de A). Num antes do 
"ser-no-mundo" se analisam fenomenologicamente as condiqoes metafísi
cas de possibilidade pré-ontológicas509, que poderiam resumir-se na "sen
sibi!idade"510; existe urna pré-abertura ao mundo já como corporalidade 
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traumatizável, vulnerável. Mas esta "sensibilidade" vivente, gozosa, que 
come e habita (mora numa casa com seguran~a e afeto) se constitui como 
ética pela experiencia do "face-a-face" como outro, a partir da "re-spon
sabilidade" diante de seu "rosto (visage)": 

O ser que se expressa se impóe, precisamente chamando-me a partir de 
sua miséria e nudez sem que possa fechar meus ouvidos a seu chama
do... Deixar seres humanos sem comida é uma falta que nenhuma 
circunstancia pode atenuar; aqui nao se aplica a distinc;;éio do voluntário 
e involuntário, diz Rabbi Yochanan. Diante da fome de seres humanos, 
a responsabilidade se mede objetivamente ... Ao desvelo do ser em geral 
[Heidegger], como base do conhecimento e como sentido do ser, pré-exis
te a relac;;áo como ente que se expressa [o outro]; ao nível ontológico 
[antecede] o nivel ético511

. · 

Mas o fato de que o rosto do miserável possa '.'interpelar-me" é possível 
porque sou "sensibilidade", corporalidade vulnerável a priori. Com Totali
dade e infinito o horizonte da ontologia, a conipreensao do ser, a teoria, o 
"ser-no-mundo" nao só sá:o antecedidos, sempre de novo, por um a priori 
pré-ontológico ( a "sensibilidade"), mas também por um a posteriori pós
ontológico (a "exterioridade"), mas ambos como termos de urna mesma 
tensao. A partir de urna corporalidade sensível prévia a razáo como 
compreensao do ser e ao cognoscente do ente como ideatum (que fala ou 
conceitualiza), a ética (e a "metafísica" em sentido levinasiano) descreve 
o psiquismo corporal humano como muito mais rico que a mera subjetivi
dade de urna razao cognoscente, lingüística intramundana, que sempre iá 
vive, goza, tem urna "afetividade como a ipseidade (ipséité) do eu"5 2

. 

Aquele que goza o alimento que come nao se encontra no nível da 
representa~áo nem do conhecimento. "O prazer (jouissance) como modo 
através do qual a vida se refere ao conteúdo nao é urna forma de intencio
nalidade considerada no sentido husserliano"51 3

• "O amor a vida náo ama 
o ser, mas a bondade do ser"514

• A bondade tema ver coma satisfa~áo 
primeiramente, antes que coma verdade. E assim vai analisando a modo 
de "existenciários" das afei~oes (o modo como se recebe o que "impacta": 
afetividade como passividade ao traumatismo) prévios aos heideggeria
nos: "o morar", "a posse e o trabalho", "a económica" etc. É a partir desta 
anterioridade que o eu se abre ao mundo, e nele irrompe de maneira 
imediata, como o posterior, o pós-ontológico, a partir da hospitalidade do 
psiquismo do que se situa na exterioridade do horizonte do mundo, o "rosto 
e sensibilidade", o outro a partir de sua transcendentalidade515

• Sua 
apari~ao náo é urna mera manifesta~áo mas urna revela~ao; sua capta~áo 
nao é compreensd:o mas hospitalidade; diante do outro a razáo náo é 
representativa, mas presta ouvido sincero a sua palavra: 

O caráter de incompreensibilidade da presenc;;a do outro náo se descreve 
negativamente ... A estrutura formal da linguagem anuncia a inviolabilidade 
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ética do outro... O fato de que o rosto faz pelo discurso urna rela<sao 
comigo, nao o situa dentro do mesmo. Ele permanece absoluto na 
rela<sao516

• 

A própria razáo e a linguagem surgem a partir da rela<;:áo "face a face" 
com o outro, anterior a representac;ao: 

A razao vive na linguagem ... Na oposi<sao face a face fluí a racionalidade 
primeira, o primeiro inteligível, a primeira significa<sao; é o infinito da 
inteligencia que se apresenta (isto é, me fala) no rosto517

. 

Mas aquilo a que prestamos atenc;ao desde o comec;o, como filósofos 
do mundo pobre do capitalismo periférico em crise, foi o modo como 
Lévinas situou o problema da "assimetria": 

A presen<sa do rosto proveniente de além do mundo, que me compro
mete na frateniidade humana, nao me esmaga518 

..• como o que se 
apresenta como temível... O outro, que me manda a partir dé sua 
transcendencia, é também o estrangeiro, a viúva e o órfáo em relm;:áo 

. t b . d sis aos qua1s es ou o riga o . 

[263] A "vontade" para Lévinas náo é nem deficiente nem arbitrária, 
nem tampouco egoísta e lanc;ada a urna morte suicida. Quando o outro 
aparece em posic;ao de assimetria (que enquanto vítima vem "de cima" 
e como "superior" eticamente: me obriga), a vontade fica antes de toda 
decisáo impactada como "re-sponsável" (como o que antes de tudo 
assume o outro): 

A vontade é livre para assumir esta re-sponsabilidade no sentido que 
queira, mas nao é livre para recusar esta re-sponsabilidade em si 
mesma; ela nao pode ser livre para ignorar o mundo com sentido no qual 
o rosto do outro a introduz. Na hospitalidade do rosto a vontade se abre 
a razao ... O absolutamente novo é o outro520

. 

Lévinas concluí, no meio de numerosas análises que expusemos em 
outras obras, mostrando-nos o terror de urna razao fechada na Totalidade 
- entre outras, a razao da Modemidade: 

Nos antípodas do sujeito que vive no tempo infinito da fecundidade [para 
o outro], se situa o ser isolado e heróico que cria o Estado por suas 
virtudes viris. Ele encara a morte por pura valentía, seja qual for a causa 
pela qual morre521

. 

Lévinas havia vivido o fanatismo heróico nazista; nós vivemos tam.bém 
o heroísmo fanático dos ideólogos da "civilizac;ao ocidental e crista", com 
suas "guerras sujas", suas ditaduras militares tipo Pinochet (impostas pelos 
Estados Unidos, que aparece como o líder mundial da "democracia"), que 
permite tomar factível um capitalismo periférico em crise. 
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-E assim chegámos ao segundo Lévinas (1961-1974) (com seu segundo 
cenário) que desde 1963522 mostra um claro domínio do tema: 

O outro que provoca este movimento ético na consciencia e que 
desestrutura a boa consciencia da coincidencia do mesmo... é o 
desejar (désir) ... A causa <leste desenvolvimento inadmissível, a causa 
<leste além, nós a chamamos relm;áo que religa o eu como outrp: idéia 
de infinito523 

Lentamente comega a desenvolver novas categorías, tais como a pas
sagem da posigáo de "obsessáo" a de "refém"524

• Em 1974, quando aparece 
Autrement qu 'etre ou au-dela de J'essence, observamos que já foi esboc;:ado 
o novo cenário. Agora, talvez seguindo Rosenzweig525

, Lévinas radicaliza 
a situagáo que lhe serve para sua análise fenomenológica. Num táxi, antes 
de urna conferencia em Lovaina em 1972, perguntei a Lévinas: "O que 
significa exposir;ao ?" E Lévinas, como que abrindo sua camisa com suas . 
duas máos em expressáo de romper seus botóes e mostrando o peito, 
exclamou: "Como quando a gente se expóe <liante de um pelotero de 
fuzilamento!" O novo cenário é mais dramático que o primeiro; nele se situa 
o anterior partindo de outra perspectiva. Agora o interpelado é um "perse
guido" por causa do outro, a vitima; isto é, "substituiu"-o sendo tomado 
como a própria vitima, como "refém (otage)"526 (B). Trata-se da antiga 
questáo ~e entregar a própria vida para "pagar resgate" pela vida de um 
escravo. E o tema da "redengáo" do outro <liante do poder do sistema (C)527• 

Sistema no qual "testemunha" a própria "obsessáo" pela vítima (A): 

Re-sponsabilidade528 a~terior ao diálogo .. . , obsessáo perseguidora (ob
session persécutrice) ... E na passividade da obsessáo ... que a identidade 
se individua como única529

, sem recorrer a nenhum outro sistema de 
referencia, na impossibilidade de escapar sem carencia a destina<;ao do 

t A t _ 530 d . . , d ou ro. re-presen m;ao o s1 mesmo ¡a se capta em sua pega a . 
N - d 53¡ 1 - , - b , egm;ao o uno , e a nao e nem urna evasao, nem.uma a stra<;áo; e 
urna concre<;áo mais concreta que a simples coerencia da Totalidade, 
pois, sob a acusa<;ao de todos, a re-sponsabilidade por todos vai até a 
substitui<;áo (substitution). O sujeito é refém. Obsessionado por re-spon
sabilidade ... , acusado pelo que fazem ou sofrem os outros .. . A unicidade 
do si-mesmo é o próprio fato de relevar (porter) a falta do outro ... A 
persegui<;ao que se transforma em expia<;áo532

. 

O "núcleo duro" como ponto de partida é sempre que a subjetividade 
é em seu último conteúdo "sensibilidade" que se expressa na "dor": 

A dor é o outro lado da pele, é a nudez, a mais desnuda de todo des
pojamento; existencia que de sacrifício imposto - sacrificado mais que 
sacrificante, porque precisamente constrangido a adversidade ou a 
dolencia da dor - é sem condi<;ao. A subjetividade do sujeito é a vulne
rabilidade, exposi<;áo a afei<;ao, sensibilidade, passividade mais passi
va que toda passividade, tempo inecuperável, dia-cronia inabarcável 
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pela paciencia, expansáo sempre a expor, exposi<;áo a expressar e assim 
a dizer, e assim a dar533. 

[264] É adoro comec;o da criac;áo, do novo, e, "sem esta loucura nos 
confins da razáo, o uno se reconstituiria e, no corac;áo de sua paixáo, 
recomec;aria a essencia. Ambígua adversidade da dor!"

534 
Contudo, 

L , . f' d ·b·1·¿ d 535 1 , 1536 f t· · evmas náo 1ca encerra o numa sens1 1 1 a e vu nerave , a e 1v1-
dade537 como conteúdo do psiquismo538, que fundamentalmente é o co-

d .539 . , . 1 " - ,,540 natus essen 1 , Jª que o ass1m corpora se expoe sempre e neces-
sariamente <liante da Totalidade, do sistema, do terceiro, como religado 
ao outro, que descobriu sem pretende-lo nem decidi-lo na "proximidade", 
o "face-a-face" inesperado: 

Ela é con-tato do outro. Estar ero contato: nem investir o outro nem anular 
sua alteridade, nem suprimir-me <liante do outro. No próprio contato o 
estar tocando e o tocado se separam, como se o tocado se afastasse, 
sempre já ali, náo tendo comigo nada em comum. Como se sua singula
ridade, e por isso nao antecipável e, por conseguinte, náo representável. 
náo respondesse senáo a designac;áo. Este é urna tode ti541 . · 

Agora, porém, se dá o passo propriamente ético. Todo o precedente foi 
preparatório. O outro, carnalidade sensível (como o eu psíquico), aparece 
ao contato náo só como rosto, mas como vítima. Aqui Lévinas alcan~a seu 
ápice no pensamento contemporaneo: 

O rosto do próximo [que encontro na proximidade] significa para mim 
urna re-sponsabilidade irrecusável, precedendo todo consentimento li
vre, todo pacto, todo contrato. Ele escapa a toda representrn;ao; ele é 
defecc;áo mesma de toda fenomenalidade ... O desvelamento do rosto é 
nudez - sem forma -- abandono de si, envelhecimento, morrer; mais 
desnudo que a nudez: pobreza, pele desgarrada; pele desgarrada: 

d d . 542 pega as o si-mesmo . 

E chegando ao nao dito no pensamento ocidental, escreve agora nova
mente sobre a responsabilidade que permite passar dos enunciados de fato 
("Esta vítima nao pode viver neste sistema") aos enunciados normativos: 

É a obsessáo pelo outro, meu próximo, que me acusa de urna falta que 
- t. 1· t 543 t . , ( nao come 1 1vremen e , que arras a o eu para o si-mesmo aquero en 

dec;a)544 de minha identidade, antes que toda consciéncia do si-mesmo, 
e me desnuda completamente. Devemos chamar criaturidade545 a esse 
aquém (en dec;a), onde o ser perdeu as pegadas, uro aquém mais antigo 
que as intrigas do egoísmo atadas no conatus do ser?546 

Mas este "aquém" se ata - como se passasse por sobre o horizonte o 
ser, o mundo e o sistema - imediatamente como" além (au dela)" do outro, 
que "reconhec;o" no rosto e do qual fico "prisíoneiro" com urna irrecusável 
"re-sponsabilidade", "obediencia"547, "obrigac;ao": 
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Obediencia anterior a toda escuta do mandamento ... Afeir;áo anárqui-
548 . t t 1 d - t ' d d d · ' . ca quese1n rome ecomoum a rao, a raves asre es aconsc1enc1a, 

traumatismo que me surpreendeu absolutamente, ordem que jamais foi 
d t . d ·t b . - 549 representa a, ... es a mau 1 a o ngaqao . 

Esta responsabilidade que obriga eticamente pelo outro como vítima, 
como no messianismo de Benjamín (embora mais profundamente), Lévinas 
assim a descreve: · 

Pode-se chamar de profetismo 550 este retornar no qual a percepr;áo do 
mandato551 coincide coma significar;áo do próprio mandado realizado 
pelo que obedeceu. Assim o profetismo seria o próprio psiquismo da 
alma: o outro no mesmo ... Obediencia anterior ao escutar o mandato, o 
anacronismo da inspirar;áo e do profetismo é, segundo o tempo irrecu
perável da reminiscencia, mais paradoxal que a predir;áo do futuro por 
um oráculo 552

. 

[265] Lévinas deixou assim apontado o conteúdo último do ético como 
tal: o "para-o-outro" como re-sponsabilidade que obriga. E a razao? Será 
que náo caí assim num irracionalismo aquele que, de alguma maneira, é 
o pai do pós-modemismo frances? Pelo contrário, Lévinas mostra clara
mente a importancia do racional, mas nao se cansa de mostrar sua origem 
e sentido. A razao, a racionalidade, a intencionalidade, a ordem do ser e 
do mundo, a linguagem, "o <lito (Je dit)" surge a partir do ambito já descrito 
e se verte por último nele. A intenc;ao da obra de Lévinas pode ser definida 
entáo da seguinte maneira: 

Partindo da sensibilidade interpretada nao como saber mas como proxi
midade - buscando o contato e a sensibilidade na linguagem, por trás 
da circular;áo da informar;áo que ela vem a ser - tentamos descobrir a 
subjetividade como irredutível a consciencia e a tematizar;ao. A proximi
dade aparece como urna relar;áo como outro que náo pode resolver-se 

· , t at" - 553 em 1magem nem expor-se a em 1zar;ao . 

Isto pode parecer imperdoável a um racionalista. Mas Lévinas tem urna 
visa o positiva porém crítica (como Marx, Horkheimer ou Freud) da raciona
lidade. Entre o refém e a vítima, aparece o "terceiro"554

, aquele que se abre 
ao mundo, a compreensao-do-ser, ao sistema, a Totalidade, a justi<;:a (ou 
injustic;a)555

• A razáo ética - que é a única razao sustentável - nasce da 
responsabilidade pelo outro: 

Re-sponsabilidade pelo outro ou comunicar;áo556
, aventura que contém 

todo discurso da ciencia e da filosofía. Por isso esta re-sponsabilidade 
seria a própria racionalidade da razao ou sua universalidade, racionali
dade da paz557

. 

[266] Como se pode ver, estamos no momento 7 de nosso esquema 4.3, 
mas agora muna radicalidade inesperada. A "re-sponsabilidade" pelo outro 
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(indicada na "interpelac;áo", momento 6) náo só me abriga a buscar no 
sistema ou Totalidade vigente as causas da vitimac;áo, que seria o momento 
propriamente critico da ética. Lévinas generaliza este fato chegando a dizer 
que o "mundo", o "conhecimento", a "consciencia" -toda a ordem do saber
é na realidade urna resposta a esta "re-sponsabilidade obrigante": 

Da re-sponsabilidade para o problema. O problema se coloca a partir 
da própria proximidade que, por outro lado, enquanto irnediatá, é sem 
problema. O extra-ordinário compromisso (engagement) do outro para 
como terceiro convoca ao controle, a busca da justi¡;a, a sociedade e ao 
Estado, a comparrn;ao e ao ter, ao pensamento e a ciencia, e ao comércio 
e a filosofía e, daí, a anarquía, a busca do princípio. A filosofía é esta 
medida levada ao infinito do ser-para-o-outro da proximidade e como a 
sabedoria do amor558

·
559

. 

Marx mostra que, depois de várias rotac;oes, todo o capital é mais-valia 
acumulada. Da mesma maneira Lévinas quer mostrar que todo o horizonte 
"d d d "560 

" d d b " 1 " d "d H ·¿ a ver a e , a or em o sa er , a comec;ar pe o mun o e e1 eg-
ger (a ciencia ... a filosofía) e as instituic;oes de todos os sistemas históricos 
foram (e continuam senda) em sua origem: éticos; resposta de urna busca 
de soluc;áo a um "problema" colocado pela dor injusta sofrida pela vítima, 
dor pela qual sou (somos) desde sempre re-sponsável a priori. De mane ira 
que <levemos dar um último passo; na diacronia561 da ética é preciso 
redefinir a própria filosofía: 

A filosofía: sabedoria do amor a servi<;o do amor ... A filosofía serve a 
justi<;a te matizando a diferen<;a e reduzindo o te matizado a diferen<;a ... 
Num movimento alternante, como aquele que conduz o cetici.smo a 
refuta¡;ao que o reduz a suas cinzas, e destas cinzas renasce562

, a filosofía 
justifica e critica as leis do ser e da cidade563

• 

Já nos estendemos demais564
• Quiséramos ocupar-nos aqui do pensa- · 

mento de Michel Foucault, expressáo clara de urna filosofía que toma 
consciencia da "exclusáo" das vítimas; ou também ter tratado da tradic;ao 
chamada "pós-moderna", que no entanto faz urna critica ao sistema 
moderno a partir de sua afirmac;áo global a-crítica do capitalismo: aparen
cia de crítica a racionalidade que deixa as vítimas completamente opacas, 
obscurecidas, a partir de um nível da racionalidade sistémica nao critica
da. Mas, pela extensáo do capítulo, náo é possível faze-lo agora. 

§ 4.5. O critério e o princípio crítico-material ou ético 

[267] Apesar de enfrentarmos agora o cerne de toda Ética da Liberta
c;áo, de certa maneira náo é esta a questáo teórica mais árdua que tivemos 
gue enfrentar nesta obra. Ao contrário, embora seja o "núcleo duro" desta 
Etica critica, opera entretanto a maneira do fundamentado. O mais difícil 
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dos critérios e princípios éticos (e sobre isto voltarei no futuro para anali
sá-lo com maior profundidade, fundamentá-lo e expo-lo) é o princípio 
material universal (só indicado por ora no capítulo 1, e sobre o qual 
voltamos em certos momentos nos outros capítulos). Aceitando-se este 
critério - o da moral e da factibilidade da primeira parte - poder-se-á tirar 
aquí as conclusóes (já que é urna fundamentac;áo enriquecida empírica
mente pelos diversos níveis que ternos percorrido). Da afirmac;ao da vida 
pode-se fundamentar a nao aceitac;ao da impossibilidade de reproduzir a 
vida da vítima, donde se toca a fonte a partir da qual se pode (e se <leve) 
exercer a critica contra o sistema que é responsável por esta negatividade. 

a. O critério crítico 

[268] Em primeiro lugar, abstraía e universalmente, o critério de critici
dade ou critico (teórico, prático, pulsional, etc.) de toda norma, ato, micro
estrutura, instituic;áo ou sistema de eticidade parte da existencia real de 
"vítimas", sejam por ora quais forem. É "criticável" o que náo permite viver. 
Por sua vez, a vítima é inevitável. Sua inevitabilidade deriva do fato de que 
é impossível empíricamente que urna norma, ato, institui~ao ou sistema de . 
eticidade sejam perfeitos em sua vigencia e conseqüencias. É empiricamente 
impossível um sistema perieito - embora seja a pretensó:o do anarco-capita
lismo (como o de Hayek, que parte do modelo da institui¡;áo do mercado com 
"concorrencia perfeita") ou da ac;ao direta anarquista (que supóe a existencia 
futura de "sujeitos éticos perieitos" como gestores da sociedade sem institui
c;óes). Para provar esse enunciado poderíamos recorrer ao argumento de 
Popper em A Miséria do Historicismo. Para que houvesse um tal sistema 
perieito, seria necessária urna inteligencia infinita, de velocidade infinita, para 
geri-lo. Como isto é irnpossível, haverá inevitavelmente "vítirnas", que sao as 
que sofrem as irnperieic;óes, os erros, as exclusóes, as dominac;óes, as 
injusti~as, etc. das instituic;óes empíricas náo perfeitas, finitas, dos sistemas 
existentes. Quer dizer, o "fato" de haver vítirnas em todo sistema empírico 
é categórico e por isso a crítica é também necessária. 

O re-conhecirnento do outro, como outro, como vítirna do sistema que a 
causa - que vai além do reconhecirnento hegeliano estudado por Hon
neth565 -, e a simultanea re-sponsabilidade por esta vítima, como experien
cia ética que Lévinas denomina "face-a-face" - que coloca em questáo 
crítica o sistema566 ou Totalidade - é o ponto de partida da crítica. 

A questáo empírica e de sentido vem depois: Quem sáo as vítimas, por 
que sao vítirnas, em que circunstancias de fato, concretas etc., etc.? Mas o 
critério critico conta como ponto de partida necessário. N áo se trata de um 
"juízodevalor", de "gasto", "subjetivo". Trata-sedeum"juízoempíricodefato": 

l. Eis aqui567 urna vítirna! 
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É um "enunciado descritivo" com pretensó:o de verdade, que exigirá um 
novo tipo de validade e envolve também um juízo de factibilidade. Este 
enunciado indica qué já se captou ou tomou "consciencia" da "negm;ó:o 
originária"568 (momento 1) como exercício da razó:o ético-pré-originária e 
das pulsóes que superam a mera reprodw;ó:o ou conservm;ó:o do sistema 
vigente. Detectar empíricamente urna vítima é constatar "negatividades": 
pobreza, fome, traumatismo, dor, patologías e muitas outras dimensóes da 
"negatividade". A razó:o teórica capta o conteúdo empírico e faz um juízo. 
As pulsóes reprodutivas569 se defrontam com urna contradi<;ó:o: se as 
institui<;óes só:o a repeti<;ó:o de atos bem sucedidos para evitar a dor e 
postergar a morte e assim alcan<;ar a felicidade, a "vítima" é sua contradi
<;ó:o absoluta - já que, sendo fruto dessa institui<;ó:o, sofre entretanto dore 
antecipa sua morte570

. Diante do "fato" da vítima, as pulsóes de reprodu<;ó:o 
(o "psiquismo" como egoísmo em Lévinas, ou o "instinto de morte" de 
Freud), e ainda o instinto do prazer narcisista nietzscheano, tem seus 
limites. A "pulsó:o de alteridade" - o désir métaphysique de Lévinas - é o 
único possível impulso transcendental, sendo mais que dionisíaco: é a 
dimensó:o do Osíris-Moshé egípcio, se continuássemos no mundo das 
metáforas - e Nietzsche nos introduz nele. 

Agora, ao contrário da primeira parte, e como já dissemos acima, nó:o 
se trata da dialética "conteúdo (matéria)/forma", mas da "afirma<;áo/nega
<;ó:o". O pensamento crítico é em sua última instancia material e negativo 
(segundo Horkheimer e Adorno, e todos os autores tratados neste capítulo 
4). Mas a "negatividade" emerge, se apresenta, se descobre (é todo o 
processo da "conscientiza<;ó:o") a partir da "positividade" (vista por Marx e 
Lévinas). Por isso partiremos do momento afirmativo (como chamamos em 
outras obras o momento "ana-lético), para depois abrirmos passagem para 
a "negatividade". 

a. l. A condi<_;:ó:o de possibilidade crítico-positiva 

[269] A condi<;ó:o de possibilidade do conhecer a "nega<;ó:o originária" 
sofrida pela vítima consiste numa "afirma<;ó:o" prévia a partir da qual se 
recorta a "nega<;ó:o". Esta condi<;ó:o nó:o pode ser senó:o a que já estudamos 
na primeira parte. Nao é possível a crítica ao sistema existente, sem o 
"re-conhecimento (Anerkennung)" do outro (da vítima) como sujeito ciut6-
nomo, livre e dis-tinto (nó:o só igual ou di-ferente)571

• O "re-conhecimento" 
do Outro, gra~as ao exercício da razáo ética pré-originária (da qual 
falamos acima 72

), é anterior a crítica e anterior ao argumento (a razó:o 
discursiva ou dialógica); está na origem do processo e já é afirma<;ó:o da 
vítima como su jeito, que é negada ou ignorada no sistema como sujeito -
na definigóo luhmanniana de sistema o outro aparece como o mesmo: 
jamais como o outro sujeito. É a abertura a revela<;ó:o do outro como 
interpelm;a:o aceita no sentido pré-ontológico de Lévinas. Porém um passo 
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mais profundo ainda é a resposta simultanea diante do dito re-conheci
mento como re-sponsabilidade, anterior ainda ao chamado da vítima a 
solidariedade. Seu próprio rosto de faminto, de sofredor em sua corporali
dade re-conhecida eticamente, nos "prende" na re-sponsabilidade: nós o 
"tomamos-a-cargo" antes de podermos recusá-lo ou assumi-lo. É a origem 
da crítica. 

A primeira condic;ao de possibilidade da crítica é, entao, o re-conheci
mento573 da igualdade do outro sujeito, da vítima, mas a partir de urna 
dimensao específica: como vivente . Este "conhecer"um ser humano a partir 
da vida574; este "re"-conhece-lo: conhece-lo "a partir de" sua vulnerabilida
de traumática. Este voltar sobre seu estado empírico negativo e "re-conhe
ce-lo" como vítima (isto é, carente de vida em alguma dimensáo, cu nao 
realizac;ao pulsional quanto a autoconservac;ao), é o momento analético 
da dialética e que nos permite subsumir tudo o que foi ganho na primeira 
parte. A vítima é um vivente l1umano e tem exigencias próprias mío 
cumpridas na reproduc;ao da vida no sistema. A re-sponsabilidade pelo 
outro, pela vítima como vítima, é igualmente condir;;áo de possibilidade, 
porque em sua origem o destituído nao tem ainda capacidade para por-se 
de pé. A re-sponsabilidade mútua (em primeiro lugar das outras vítimas), 
como veremos, é o segundo momento desta condir;;ao de possibilidade. 

Ternos assirn indicadas, apenas indicadas, as condic;óes de possibili
dade material ou positiva (momento 2) a partir das quais se procederá a 
negar;;ao crítica. 

a.2. O aspecto crítico-negativo 

[270] O critério da critica é propriamente "negativo"; é a descoberta da 
negatividade da vítima como vítima. Há tantas dimensóes negativas como 
níveis da ética. 

O critério negativo, material ou de conteúdo, é o próprio fato da 
impossibilidade de reproduzir a vida da vítima. Este aspecto material-ne
gativo que aÍeta a vítima se reflete, grar;;as a consciencia crítica, sobre o 
sistema (norma, ar;;ao, instituir;;ao, etc.) e o "julga" a partir de seu resultado 
(a vítima) como náo-verdade, já que origina urna tal negatividade. Adorno 
falava por isso de urna "nao-verdade"; Nietzsche, por sua vez, critica a 
"verdade socrática" em geral (só teve que criticar a "verdade" que enuncia 
que se pode viver por um sistema que gera vítimas que náo podem viver, e 
que por isso mesmo é contraditório ou encobridor). Mas a proposta de 
Nietzsche, de urna "vontade de poder", nao é critério suficiente de discer
nimento, por seu narcisismo. A existencia da vítima é sempre refutm;a:o 
material ou "falsificar;;ao" da verdade do sistema que a origina. Da mesma 
maneira, as pulsóes reprodutivas ou de autoconservac;ó:o sao postas em 
questao. Já que as instituir;;óes tem, como já vimos repetidamente, a 
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pretensáo de evitar adore afastar a morte575
• Aqui descobrimos o sentido 

de muitas suspeitas dos ceticismos (e também dos pós-modemos) contra 
a razáo (enquanto dominadora), das ideologías hegem6nicas excludentes, 
do fetichismo (descoberto por Marx) e posi<;óes críticas contra os valores 
culturais impostes (como em Nietzsche), ou introjetados repressivamente 
no super-eu (detectados por Freud). O critério de falsifica<;áo enunciado se 
refere ao conteúdo semé'mtico do juízo prático e é tal (falso) se leva ci morte, 
a nega<;áo da vida, aoque faz da vítima urna vítima. O princípio de morte, 
que é o fundamento de toda patología das pulsóes, nega o outro como outro 
ao afirmar o presente do sistema a partir do e para o passado. Já que náo 
"tende" para o desenvolvimento da vida mas "volta" para trás; é involw;áo 
para o náo-vivo, inorgé'mico. 

A afirma<;áo sobre a qual se recorta a nega<;áo crítica é, para repetí-lo 
pela última vez, o re-conhecimento da dignidade do sujeito aut6nomo do 
outro, como outro, e, simultaneamente, o tomá-lo a cargo e ficar situado 
como refém, como re-sponsável pelo outro no sistema: "oferecendo a face" 
pelo outro, substitutivamente. A própria vítima, antes de tudo e quando é 
crítica, solidária e comunitariamente, re-conhece ressponsavelmente as 
outras vítimas como vítimas. Nasce assim, antes da "interpela<;áo"576 explí
cita, a comunidade crítica das vítimas577

. Mas este re-conhecimento re
sponsável, por sua vez, embora afirme o outro, o faz a partir de urna 
negatividade mais originária: o fato de ser vítima no sofrimento de sua 
corporalidade (negatividade material primeira). 

b. O princípio ético-crítico 

[271.] Chegamos ao tema medular da Ética da Liberta<;áo, ponto de 
partida de6ntico propriamente dito. O critério de "fato" ("juízo descriti
vo"), antropológico, permite fundamentar, em outro nível que nao aquele 
em que se situa lógico-formalmente a chamada "falácia naturalista", o 
princípio ético ou enunciado normativo ("juízos de dever-ser"). De fato, 
o resultado sintético do critério material indicado se concretiza num 
"juízo" ou "enunciado de fato": 

2. Este ato ou media<5áo578 que nao permite a vítima viver, nega-lhe 
ao mesmo tempo sua dignidade de sujeito e a exclui do discurso. 

A pergunta já feita por Leibniz ("Unde malum?") toma a aparecer. O 
"mal" náo é a "matéria" ou o "outro" princípio co-originário como se pensa 
desde Plotino, e ainda numa certa tradi<;áo gnóstica, cabalista, que chega 
até Bohme ou Schelling, e de alguma maneira até Kant e Hegel: o princípio 
da determina<;áo. (O principium individuationis) poderia parecer nestas 
tradi<;óes algo como o "mal originário". Para a Etica da Liberta<;áo, ao 
contrário, a possibilidade do mal se encentra simplesmente na finitude 
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humana: isto é, na impossibilidade de um conhecimento e de urna pulsáo 
(amor) perfeitos. Como já dissemos, Popper tem razáo - em sua argumen
tm;áo contra o planejamento perfeito579 que agora aplicamos novamente a 
outro campo - quando diz que é impossível supor para a prodm;áo de urna 
norma, ac;áo, instituic;áo ou sistema de eticidade a intervenc;áo de urna 
inteligéncia infinita que funcione a urna velocidade infinita, ou - acrescen
tamos agora nós - urna pulsáo que tenda de maneira absolutamente 
gratuita e atendo-se semente a própria realidade (do outro e da natureza, 
num como désir métaphysique levinasiano absolutamente perfeito). Como 
isto é impossível, o ser humano tem que decidir praticamente entre conhe
cirnentos e pulsóes das normas, até sistemas de eticidade, nunca de todo 
abarcáveis pela razáo, nem origem plena de felicidade perfeita (por 
exemplo o Nirvana). Deve decidir- mesmo intersubjetivamente- no espac;o 
ambíguo entre a) o conhecimento e a pulsáo perfeitos (impossíveis); e b) a 
negac;áo clara da vida (irnpossível eticamente). Entre ambos os extremos, 
abre-se todo o ambito do conhecimento e da pulsáo finitos, imperfeitos, nos 
quais se encentra a possibilidade do erro (prático e teórico como "tota:liza
c;ao" do sistema sobre a realidade da vida), do egoísmo pulsional determi
nado pela auto-referencialidade dos instintos de autoconservac;:áo sobo 
principio de morte; numa palavra, do "mal". Esse tipo de "mal" toma-se 
fundamento de escolhas de mediac;óes que geram vítirnas, em grande 
parte náo-intencionais580

, que se acumulam na história; é nosso tema. O 
mal se descobre pela inversáo581 sofrida pelo sistema de eticidade vigente, 
estabelecido, ou pelas normas, ac;:óes, instituic;:óes, etc., que, apesar de 
pretenderem cumprir comos principios éticos para fazer o "bem" ( esboc;ado 
nos capítulos 1 a 3), causam náo obstante vítimas. O mal é a origem oculta 
que causa vitirnac;áo (e o faz a partir do sentido comum tradicional dos 
grupos dominantes e a partir da própria ciéncia social nao-critica, como a 
de Weber ou Popper, criticada esta última por Adorno na conhecida 
polémica). Este ocultamente do mal é um processo de fetichizac;áo, de 
fundamentac;áo da pretensa verdade da nao-verdade do sistema. A "critica 
do fetichismo" é entáo urna inversa o da inversáo: é a descoberta da 
nao-verdade do sistema a partir das vítirnas. O desvelamento desse "fun
damento (Grund)" (que funda a morte das vítirnas) é a manifestac;áo do ser. 
A ética critica essa ontología com Lévinas. Marx critica o valor que se 
valoriza, como crítica da economía capitalista. É o trabalho da critica como 
um momento da luta pela vida. O obstinar-se em legitimar (racional e 
pulsionalmente) o cumprimento tradicional do sistema (o "bem", os valores 
[Scheler], as leis [Kelsen], as virtudes [Maclntyre], etc.) que produz vítirnas, 
transforma o bem no "mal absoluto" (indicado por Adorno), como efeito do 
próprio acionar h:1mano possibilitado por sua finitude, mas realizado por 
sua totalizac;áo. E o processo de divinizac;áo fetichista do sistema inicial
mente indicado por Feuerbach. O re-conhecer re-sponsavelmente a vítima 
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como su jeito autónomo em sua corporalidade sofredora, como outro que o 
sistema, subverte o "mal" e possibilita como futuro o processo de libertagao. 

b. l. O aspecto ético-crítico negativo 

[272) No critério indicado funda-se o princípio ético. Agora, nao se trata 
mais do passar do "ser-vivente" humano dado por natureza, vida eptregue 
a própria responsabilidade e, por isso, passagem ao mero "dever-ser" do 
vivente ético (num nível material diferente do nível formal-lógico abstrato 
no qual se situa a chamada "falácia naturalista", questao tratada no§ 1.5). 
Agora, ao contrário, é a passagem do "náo-poder-ser-vivente" do outro, da 
vítima, diante de um sistema que a nega, ao "dever-ser-vívente" da vítima 
libertada sob a re-sponsabilidade pela vida do outro e diante de um 
sistema no poder. Comecemos com o seguinte enunciado: 

3. Esta que está ali na rniséria é urna vítima de um sistema_ X. 

4. Re-conhec;;o esta vítima como um ser humano com dignidade 
própria e como outra que o sistema X. 

O mero re-conhecimento nao é ainda um ato ético propriamente <lito; 
nao inclui como tal um "dever-ser". A passagem deontica se faz imediata
mente na re-sponsabilidade (analisada por Lévinas): 

5. Este re-conhecimento me/nos situa como re-sponsável/veis pela 
vítima diante do sistema X. 

Este "tomar a cargo" a vida negada do outro nao teria sentido ético se 
procedesse de um re-conhecimento do outro como igual. O ato propria
mente crítico-ético se origina pelo fato da negatividade do outro re-co
nhecido como outro: porque é urna vítima; porque tem fome; porque náo 
pode obter benefício algum de sua existencia: gratuidade da re-sponsa
bilidade. Muito pelo contrário, está me pedindo solidariedade a partir 
da "exposigao" de sua própria corporalidade sofredora. Pede-me, supli
ca-me, ordena-me eticamente que o ajude. É esse mandato - analisado 
por Lévinas - que exige passar dos enunciados de fato ( 1.-5.) ao enunciado 
material normativo: 

6. Eu tenho o dever ético, porque sou re-sponsável582 por ela, de 
tomar a meu cargo esta vítima. 

E esse "tomar a cargo" é anterior a decisao de assurnir ou nao esta 
re-sponsabilidade. O assumir a re-sponsabilidade é posterior, e já está 
determinado eticamente: se nao assumo a re-sponsabilidade nao deixo de 
ser por isso responsável pela morte do outro, que é rninha/nossa vítima, e 
de cuja vitimac;;ao sou/somos causa cúmplice, pelo menos por ser um ser 
humano, destinado a responsabilidade comunitária da vulnerabilidade 
compartilhada de todos os viventes. Sou/somos re-sponsável/veis pelo 
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outro pelo fato de ser humano, "sensibilidade" aberta ao rosto do outro. 
Além disso, náo é re-sponsabilidade (como no § 1.5) pela própria vida; 
agora é re-sponsabilidade pela vida negada do outro que se funda num 
enunciado normativo: porque devo produzir, reproduzir e desenvolver a 
vida humana em geral, há razáo para reproduzir a vida negada da vítima 
de um sistema opressor. Trata-se da negm;:áo ética de urna negac;:áo em
pírica. A passagem por fundamentac;:áo do juízo de fato ("Há urna vítima!") 
para o juízo normativo ("Devo re-sponsavelmente tomá-la a cargo e julgar 
o sistema que a causa!") é agora justificável. 

Mas náo é urna re-sponsabilidade por um outro diante do qual sejamos 
inocentes. Na verdade estamos desde sempre situados, antes mesmo do 
julgar negativamente o sistema (norma, ato, etc.), como atores das media
c;:oes que causam as vítimas. Ao assumir o outro sob minha/nossa re-spon
sabilidade, voltamo-nos, para remediá-la, sobre urna culpa (embora seja 
náo-intencional) própria. Seja como for, quando assumimos a re-sponsa
bilidade opera-se urna crise: alguém "oferece a face" pelo outro perante o 
sistema. É a krisis por excelencia. O "juízo final" (a la Benjamin ao descrever 
a obra de Paul Klee) a partir do "tribunal (kriterion)" da história583 (a partir 
das vítimas), que mede toda norma, ac;:áo, instituic;:áo ou sistema de etici
dade em sua bondade (ou maldade). Daí o seguinte enunciado: 

7. Senda re-sponsável diante do sistema X pela vítima, devo (é urna 
obrigac;:áo ética) criticar este sistema porque causa a negatividade 
desta vítima. 

O julgar com um "náo" o sistema é precedido por um "náo" querer 
causar vítimas. Se náo houvesse "esta" vítima, náo seria necessária "esta" 
crítica, nem o assumir esta re-sponsabilidade por ela. Mais ainda, esse 
"náo" querer causar vítimas é antecedido pelo have-las assumido antes 
sob nossa responsabilidade. Por isso, compreende-se por que os imperati
vos mais antigos e veneráveis da humanidad e foram sempre negativos. 
Como sou re-sponsável pelo outro, devo proteger sua vida. Ao que a 
violenta, reclamamos: "Náo o toques, sou seu tutor!" Sou o tutor que toma 
a seu cargo o órfó:o e exclama: "Nó:o o mates, é meu próprio filho!" Assim, 
os tres preceitos éticos do mundo quíchua (do império inca diante da 
invasó:o dos europeus no Peru) se enunciavam negativamente, como já 
dissemos acima: 

"Ama Llulla. Ama Kella. Ama Sua"584
• 

Os tres preceitos negativos se propóem evitar que haja vítimas, dese
quilíbrio, injustic;:a e poderiam resumir-se assim: 
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8. N áo atues de maneira que tua m;á:o cause vítimas, porque somos 
re-sponsáveis por sua morte, tu e eu, e por isso seríamos criticáveis 
por seu assassinato. 

Aqui deve-se situar novamente a proposta de Wellmer585 acerca da forc;a 
do imperativo universal como proibic;á:o de urna máxima ná:o generalizável. 

[273] O princípio ético-crítico, em seu aspecto negativo, primeiro (e 
como juízo constatativo da ná:o-reproduc;áo da vida), e positivo, depois 
(como o assurnir re-sponsavelmente o outro como vítima, para que deixe 
de se-lo, ou como exigencia do desenvolvimento da vida), e no qual deve 
fundar-se o juízo do sistema, poderia ser enunciado aproximadamente 
como segue: Os que agem ético-criticamente re-conheceram a vítima como 
ser humano autonomo, como o Outro como outro que a norma, ato, 
instituic;á:o, sistema de eticidade, etc., ao qual se negou a possibilidade de 
viver (em sua totalidade ou em_ algum de seus momentos); de cujo re-co
nhecimento simultaneamente se descobre urna co-responsabilidade pelo 
outro como vítima, que obriga a tomó-la a cargo diante do sistema, e, em 
primeiro lugar, criticar o sistema (ou aspecto do sistema) que causa esta 
vitimac;á:o. O sujeito último de um tal princípio é, por sua vez, a própria 
comunidade das vítimas. 

Quem pode opor-se a este princípio ético? Ou de outra maneira: Contra 
quem deveríamos fundamentar este princípio? Evidentemente, trata-se 
agora do "conservador" - a la Peter Berger com sua "plausibilidade 
perfeita"586

, ou o Karl Popper de A sociedade aberta e seus inimigos. Seus 
"inimigos" sáo vistos como se fossem utópicos (do tipo anarquista), porque 
pretendem criticar em parte ou pela raiz a melhor sociedade possível, a 
existente aos olhos do conservador. De fato, o conservador julga que a 
sociedade vigente náo pode ser criticada nem substituída por nenhuma 
sociedade futura melhor; por isso urna crítica global (o "holismo" tantas 
vezes repudiado) ao sistema presente (o melhor sistema de fato existente) 
é impossível, inoperante ou, o que é pior, é destrutiva. Náo há alternativas! 
Pulsionalmente o "conservador" é regido pelo "princípio de morte" (já que 
todo tempo passado foi melhor) ou pelas pulsóes de pura reproduc;áo (o 
"apolíneo" de Nietzsche), e rejeita o momento criador (náo só a pulsáo de 
prazer narcisista de Nietzsche, mas radicalmente a pulsáo de alteridade 
criadora-transformadora do désir métaphysique de Lévinas). Será preciso 
demonstrar que o "conservador" cai numa contradic;áo performativa, por
que náo se dá conta de que toda sociedade exige críticas e, depois de 
séculos, urna mudanc;a fundamental de estruturas se rnostra necessária 
para o surgimento de outro tipo de sociedade rnais desenvolvido. Além 
disso, o conservador caiu, como já vimos, numa patologia regida por este 
"princípio de morte" - princípio de toda patología como tal, questáo nao 
resolvida ou mal resolvida, como já dissemos, por Freud. De fato, tender 
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para "trás", para a origem, radicalmente para o inorganico, segundo 
Freud, é um estar absolutamente assegurados da impossibilidade de toda 
mudarn;:a (e assim poder alcam;:ar o ser feliz na paz infinita do tempo 
originário do Nirvana schopenhaueriano); é, estritamente, necrofilia (amor 
a morte). Para o conservador-dominador "todo passado é o melhor", 
porque funda o presente onde o dominador "pode-viver". Para as vítimas, 
o futuro é o tempo da esperam;:a; deve-se lutar para estar melhor, porque 
o presente sofre a nega9áo, na qual náo é possível viver. A critica é o 
come90 da luta. 

Aquel e que cumpre como dever ético de assumir a vítima "a seu cargo" 
diante do sistema, exercendo o dever da critica, defronta-se com aquela 
estrutura que causa vítimas, e, por isso, sua mera re-sponsabilidade 
manifestada na critica (que deslegitima) nao poderá dei.xar de receber o 
embate "perseguidor" - tal como o descreve fenomenoiogicamente Lévi
nas, na figura substitutiva do refém. O re-sponsável pela vítima diante do 
sistema é perseguido pelo poder que a causa. E é aí, quando exerceu o 
poder da critica como re-sponsabilidade, que cai prisioneiro como vítima 
"substitutiva" que "testemunha" (martys, em grego) no sistema a presern;:a 
ausente da vítima. 

b.2. O aspecto ético-crítico positivo 

[274] Assumindo~se a re-sponsabilidade de "oferecer a face" pela 
vítima com a cortante língua de fogo da critica, náo se cumpre tal a9ao 
para que a vítima permane9a negada. A re-sponsabilidade entra em jogo 
como "critica" e "transforma90:o" das causas que originam a vítima como 
vítima. Na já referida "Tese 11" das Teses sobre Feuerbach, Marx escreve 
as famosas linhas que agora tem seu estrito lugar na complexa arquitet6-
nica do processo de urna Ética da Llberta9ao, como o momento positivo do 
princípio ético-critico: "Os filósofos nao fizeram mais do que interpretar ... , 
trata-se é de transformar (verdndem)"587

• 

A mera "interpreta9ao" é buscar o sentido a partir do ponto neutro de 
um observador nao comprometido. A transforma9ao come9a pelo compro
misso do observador na estrutura da a9ao: o primeiro momento é o assumir 
a própria re-sponsabilidde da critica. Depois virao outros momentos, mas 
sao posteriores. Na arquitet6nica da Ética da Llberta9ao deve-se analisar 
a consecu9áo da re-sponsabilidade ao ir cumprindo as orienta9óes gerais 
e as exigencias "transformadoras" (de toda norma, a9ao, microestrutura, 
institui9ao, sistema de eticidade, em abstrato; e dos critérios e princípios 
para a a9áo, em concreto, empírica e cotidianamente) para que a vítima 
deixe de se-lo, de maneira monológica e comunitária. A obriga9ao ética de 
"transformar"588 a realidade que causa vítimas parte da perversidade de 
sua mera existencia (é "mau" que haja vítimas), de nossa re-sponsabilida-
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de (tantas vezes assinalada) pela realizac;ao plena da vida destas vítimas, 
e do cumprimento do dever da crítica. A "transformac;ao" será depois 
possível e deverá efetuar-se ero todos os momentos constitutivos do "bem" 
(materiais, formais e de factibilidade ética). 

Entramos aqui num campo próprio da Ética da Libertac;ao. O que nao 
cansamos de repetir foi: "a produc;áo, reproduc;ao e o desenvolvimento" da 
vida de cada sujeito humano ero comunidade. O que acontece é que a 
exigencia nao é só de "reproduc;ao" (segundo as pulsóes de autoconserva
c;ao e também narcisistas do prazer como vontade de poder sobre e contra 
o outro como vítima), mas, e simultaneamente, como "desenvolvimento". 
Nesta exigencia de "desenvolvimento" encentra-se a essencia da vida que 
cresce ou morre; nao pode fixar-se ero imobilidade estável. Nietzsche, 
novamente, descobriu claramente que era necessário "crescer", e o definiu 
a partir das pulsóes narcisistas do prazer dionisíaco. Zaratustra lanr;a o 
desafio da mudarn;:a radical. Entretanto, nao é suficiente. De fato, para que 
haja justic;a, solidariedade, vontade diante das vítimas, é necessário "cri
ticar" a ordem estabelecida para que a impossibilidade de viver destas 
vítimas se converta ero possibilidade de viver e viver melhor. Mas para isto 
é necessário "transformar" a ordem vigente; faze-la crescer, criar o novo. E 
aquí Zaratustra nao é suficiente para urna Ética da Libertac;ao, já que nao 
se trata de aniquilar os fracos como parecería ser a opiniao de Nietzsche. 
A essas "desprezíveis" massas de escravos ou pobres miseráveis, mernbros 
"do rebanho", platonismo para o povo, religiao de ascetas masoquistas ... 
há que reconhece-las como outros, e a partir da re-sponsabilidade que as 
toma a cargo criticar o sistema, para depois co-solidariamente colaborar 
coro estas vítimas excluídas que tero direito a ser parte de sistemas futuros. 
É necessária urna verdadeira pulsao criadora, criac;ao de urna nova ordem, 
ressurreic;ao dos excluídos e vitimados ao Osíris, luta libertadora dos 
escravos ou vitimados ao Moshé (o egípcio589

) que se expresse na crítica 
des-construtiva primeiro. Nietzsche, antes de sua definitiva deserc;ao, acha
va que tinha a experiencia de ser o ''.Anticristo". De fato, ero seu limitado 
descobrimento do mundo pulsional, tentando superar a ordem da "felici
dade do rebanho", superac;áo na qual consistía a gerac;áo do novo, tentou 
descobrir a pulsáo criadora, mas no final caiu numa vontade de poder 
dominadora, guerreira, e numa pulsáo narcisista. Numa reflexáo puramen
te ético-filosófica, pelo contrário, ao perdoar590 os soldados do império ~e 
o torturavam, aquele Anticristo nietzscheano, o Je sus de N azaré histórico 91

, 

mostra o re-conhecimento e re-sponsabilidade por essas massas necessi
tadas do império, na negac;ao crítica contra o sacerdócio do templo, contra 
a destituic;áo da lei ero maos dos fariseus, e o colaboracionismo de muitos 
ero Israel coro o império, tudo isto sendo a negac;áo de todo masoquismo, 
colocando-se na tradic;ao messiemica indicada por Benjamín, dos que 
lutam pela criac;áo do novo histórico, social, político, a partir de urna crítica 
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que os leva a marte como castigo persecutório do sistema. No grito final 
do crucificado vislumbra-se a paz final alcarn;ada no cumprimento de urna 
angustiante re-sponsabilidade criadora pelo outro. 

[275] De fato, a obrigac;:ao da "critica" da norma, ac;:ao, instituic;:ao ou 
sistema de eticidade (em parte ou na totalidade) indica, exatamente, que 
o princípio material universal da ética nao é só reproduc;:ao da vida (com 
raza o reprodutora ou pulsóes de felicidade do mesmo tipo), mas também 
desenvolvimento da vida humana na história (a partir das pulsóes 
criadoras, que se arriscam pelo outro a enfrentar a dor e a marte, e da 
razao crítica que se toma cética da nao-verdade do sistema que gera 
vítimas). Desta maneira, a Ética da Libertac;:ao exige urna descric;:ao mais 
rica que a habitual da ordem das pulsóes e dos tipos de racionalidade. A 
razao ético-crítica, material e negativa, no ato da crítica tem a ver nao só 
coma reproduc;:ao feliz, mas fundamentalmente como desenvolvimento da 
vida de cada sujeito humano em comunidade motivada por pulsees alte
rativas. É um princípio ético do "progresso qualitativo" definido com novos 
critérios que diferem dos da Modemidade, nao puramente tecnológicos ou 
quantitativos, mas em referencia a sustentabilidade de normas, m;óes, 
instituic;:óes e sistemas de eticidade que permitam e desenvolvam a vida 
humana - e a vida das outras espécies ligada em sua dignidade a 
dignidade medular da vida humana, na qual consiste urna ecología ética 
e nao meramente folclórica, ambígua, naturalista e afinal... nao critica do 
capitalismo ao qual serve. 

c. A "aplicac;áo" do princípio crítico-ético 

[276] Quem sao os re-sponsáveis pela "aplicm;ao"? Por tudo que foi dito 
compreender-se-á que é a própria comunidade constituída pelas vítimas 
que se auto-reconhecem como dignas e afirmam como auto-responsáveis 
por sua libertac;:ao, a encarregada de aplicar em primeiro lugar o princípio 
ético-crítico. Como nos casos anteriores, o "procedimento" moral de apli
cac;:ao é formal: é a mane ira como levar a cabo a critica e as transformac;:óes 
necessárias. O princípio moral-formal critico - tema do capítulo 5 - e o 
princípio-libertac;áo-do capítulo 6-se ocupam exatamente da "aplicm;a:o" 
deste princípio ético-crítico material. 

NOTAS 

l. "Entramos outra vez na história", mensagem do Exército Zapatista de Libertac;:áo Nacional 
[EZLN] (Chiapas, México), em La Jornada (México), terc;:a-feira, 22 de fevereiro de 1994, p. 8. 

2. Tenha-se desde já bem claro que "povo" aqui nada tema ver como Volk que espanta com razáo 
a consciencia germemica antinazista. Aqui "povo" se refere a urn conceito indígena. Em náuatle ou 
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asteca se usava a palavra aJtepetJ para designar a "comunidade" de pertenc;a dos indígenas, e desde 
a conquista da modemidade para designar o grupo dos oprimidos. Neste sentido o conceito "povo" 
cobra positividade crítica (Lockhart, 1992, cap. 2). 

3.Ibid. 

4. Aqui está o acerto parcial dos utilitaristas. 

5. De um ponto de vista biográfico, embora tenha tentado explicar seu sentido repetidamente no 
curso de numerosos diálogos durante anos, penso que até agora fracassei em boa parte, por nao haver 
exposto a complexidade do tema suposto no momento em que a critica comec;a, a partir de urna análise 
clara das diversas fases do processo prévio. 

6. Ver minha resposta a Apel em Dussel, 1995, § 1, p. 115s. 

7. David Aponte, "Mil quinientos millones desesperadamente pobres", em La Jornada (México), 3 
de janeiro de 1996, p. 7. 

8. É a utopía do sistema vigente de dominac;ao, por exemplo, da economía neoliberal que postula 
o mercado total de concorrencia perfeíta - mito utópico que é inconsistente e empíricamente impossível 
(Hinkelammert, 1984). 

9. A negac;ao originária é o próprio processo de alienac;ao (Dussel, 1973, § 23; JI, p. 42s; Dussel, 
1977, 2.5). 

ID. Momento 4 do esquema 4.3 (que a partir de agora náo se indicará a referencia ao esquema). 

11. Transcendentalidade de um Marx ou Lévinas e náo de Kant: é um além da ontología ou do 
sistema, e nao um além do material ou do conteúdo. Momentos 1 a 3, que permitem fazer a crítica - o 
momento 4 já indicado. 

12. O "bem" se toma equívoco: o 'bem" do escravismo dos faraós se toma "sistema dominador" 
para seus escravos. Ver Walzer, 1983, quando escreve: "So pharaonic oppression, deliverance, Sinai, 
and Canaan are still with us, powerful memories shaping our perceptions of the political world" (p. 149). 
Walzer reconhece a divida para com o pensamento latino-americano de libertac;óo, quando cita nosso 
amigo Severino Croatto (p. 4). 

13. Ver Dussel, 1993c. 

14. Ver Dussel, 1985, 1988 (em especial o cap. 14 sobre a "critica", p. 285s) e 1990 (no cap. 10, p. 
429s, sobre a "ética"). 

15. Vimos no§ 1.4 que o jovem Hegel fez urna crítica a Kant a partir da "positividade" da religiao 
cristá. Desde 1801 comec;ou a crítica a Fichte; em 1804 inicia a critica a Schelling (Dussel, 1974b, p. 
72s). O Hegel da Fenomeno/ogia do Espirito alcanc;a urna nova posic;ao, já que negará subsuntiva
mente a positividade da experiencia empírica inicial da consciencia para elevar-se do Ser até o 
Saber Absoluto da Lógica, por último sem conteúdo algum positivo. Ali culmina a época definitiva
mente negativa. 

16. A importancia da economía como ciencia passou despercebida ao "segundo" Habermas (ver 
§ 2.3) por causa de sua reduc;ao formalista. Só lhe serve aos seus lins a sociologia (que pode mais 
facilmente esquecer o material como tal). 

17. Ver a temática em minha obra Método para una fHosofía de la Liberación, cap. 4s (Dussel, 
1974b, p. 115s). Considere-se a obra de Friedrich Schmidt (1971) e o excelente trabalho de Seyla 
Benhabib (1986), onde estuda o problema da critica em Hegel: como critica imanente (p. 19s). como 
crítica antifetichista (p. 44s), em especial a critica a Kant (p. 70s), e sua atualidade (p. 279s), embora 
nao trate exatamente do tema da positividade e negatividade. 

18. Positividade como origem da negatividade que denominamos como termo "analética" (urna 
dialética positiva inicialmente) (Dussel, 1973, II, cap. 6; Dussel, 1977, 5.3). Paradoxalmente. a primeira 
Escala de Frankfurt descobre principalmente a negatividade crítica em Hegel (a dialética negativa 
como veremos; el. Adorno, 1966), mas nao a positividade (analética), e por isso sucumbirá no final num 
trágico messianismo (Horkheimer ou Adorno) ou numa imaginac;ao criadora sem radical alteridade 
(Marcuse). O próprio Walter Benjamín adota por sua vez urna posic;ao messianica anti-histórica (o 
tempo messianico irrompe em certos momentos éticos fortes e únicos, que náo podem desenvolver-se 
como histórid de libertac;ao). 

19. Lukács se oporá a Schelling como já vimos (Lukács, 1959, p. 103s), por sua ambigüidade 
metafórica. Com efeito, Schelling mostrará a diferenc;a entre o ser e a realidade a partir deuma reflexao 
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no nível da teodicéia. Ero Sobre a história da filosofía moderna define da seguinte maneira a totalidade 
do pensar hegeliano: "Deus, o Pai, antes da criac;áo, é o puro conceito lógico, que se identifica coro a 
pura categoria de ser. Esse Deus <leve manifestar-se, porque sua esséncia incluí uro proces~o neces
sário; esta revelac;áo ou alienac;áo (Offenbarung oder Entüusserung) de si mesmo no mundo e Deus, o 
Hlho. Mas Deus <leve subsumir (aufheben) ou retrotrair sobre si essa alienac;áo: é negac;éio de seu puro 
ser lógico; negac;áo que se cumpre por meio da humanidade na arte, na religiéio e complet<:1m~nte na 
filosofía; esse espirito humano é igualmente o Espirito santo, pelo qua! Deus cobra pela pnmerra vez 
consciencia de si mesmo" (Schelling, 1927, V, p . 198). 

20. Schelling, 1927, V, p. 199. 

21. [bid., p. 128, nota l. 

22. Ver ibid., p. 204s. 

23. Einleitung in die Philosophie der Mythologie, L 1; V, p. 753. 

24. Lic;ao 1 (15 de novembro de 1841), XII (Schelling, 1977, p. 161). 

25. !bid., IX, p. 156. 

26. !bid., XII. p. 172. 
27. Ver o tema em minha obra já citada (Dussel, 1974b, p. 116-128). Neste sentido, igualmente, 

"Deus (o real e criador) está além da Idéia absoluta" (Schelling, 1927, V, p . 744). Ver Scholem, 1970. 

28. Schelling, 1927, VI. p. 398. 

29. Ibid., p. 407. Schelling escreve que "a filosofía negativa nos diz ero que consiste certamente a 
beatitude, mas náo nos ajuda a conseguí-la" (Einleitung in die Philosophie der Mythologie, II, lec. 24; 
ibid., V, p . 749, nota 4). Náo nos par~ce ouvir a Tese 11 das Teses sobre Feuerbach, de Marx? 

30. Ver Habermas, 1963, cap. 5, p. 172s; tr. cast., p. I 63s. 

31. Hegel também inspirou-se em Plotino, Proclo, o Pseudo-Dionísio, Escoto Eriúgena, Giordano 
Bruno, os místicos hindus (citando o Bhagcrvad-Gita em sua Lógica, a partir dos estudos de Schlegel) 
e ero especial o místico maometano Djalal-Ud-Din Rumí que "coloca em particular relevo a unídade dc:r 
alma coro o Uno" (Hegel, Lógica menor, ero Enciclopedia, III, 3, C, § 573; Hegel, 1971, X, p. 383-387). E 
a tradic;éio de ldentidade Ser-Pensar: a "filosofía da Identidade" para Schelling. 

32. Esta doubina encontrarla no Egito sua·origem (onde se inicia no pensamento judeu, como no caso 
de Ftlon de Alexandria, e crist.áo hermético [como por exemplo o Corpus Hermeticum de Asclépio, estudado 
ero Festugiére, 1944) e gnóstico [posic;ao criticada por Ireneu de Lyon: ver Dussel, 1974, p. 111]). 

33. Na escola de Gerona ensinava-se que "o nada náo era o nada independente de Deus, mas 
seu nada. A transformac;áo do nada em ente é uro acontecimento que se cumpre em Deus mesmo; é , 
como ensinava Azriel, o ato pelo qua! a Sabedoria divina se manilesta" (Scholem, 1962, tr. fr., p. 448). 
O Infinito ('en Sol: sem limite) oculto e além de toda expressáo cria tudo ero si mesmo; saindo do 
repouso, ele mesmo passa a auto-revelar-se ("a auto-revelac;áo consfitui o grande mistério da teosofía": 
Scholem, 1967, tr. fr., p. 233). No livro do anónimo de Castela (Espanha) da Idade Média, o Zohar, 
manilesta-se que em "O nome (Ha-Shem)": Deus (náo se esquec;a que para os egipcios o nome do deus, 
de uro faraó ou de urna pessoa é sua essencia última: nas pirarnides cercam "o nome" com uro circulo 
sagrado, porque é -náo só nomeia- a própria identidade pessoal; quem perde seu nome simplesmente 
desaparece para o egipcio) tero urna máo esquerda que julga e urna direita que perdoa. Da mesma 
maneira o Absoluto autocria desde a eternidade a Sabedoria (Bina, urna espécie de Ptah egipcio), que 
entre os Atributos de Deus (a Sefira) é o fundamento da criac;áo. Isaac Luria (cujo túmulo pudemos 
observar ero Safed [Sfat] ero Israel ero 1960), místico cabalista, é da opiniáo segundo a qua! Deus se 
contrai sobre si mesmo, produzindo o nada no qua! cria o universo (Náo opinava Isaac Newton que o 
"espm,o vazio" era uro sensorium Dei?). O próprio Schelling dirá que "nele (em Deus) está a protoforc;a 
contrativa ... Se ero Deus há amor, também há ira, e esta ira ou a forc;a própria ero Deus é o que dá 
apoio, fundamento e existencia ao amor" (Schelling, 1927, IV, p. 331 ). Ver além disso "Tradic;áo e nova 
criac;áo no rito dos cabalistas", ero Scholem, 1991, p. 130s. 

34. Ver Schulz, 1955. 

35. Schelling, 1927, IV, p. 29. 

36. Ver Dussel, 1974b, p. 128s. 
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37. Já em 1827, o jovem Feuerbach havia escrito de Hegel: "Vemos certamente na Lógica 
determinac;óes simples como ser, nada, algo, outro, finito, infinito, essencia, fenómeno .. . mas elas sáo 
em si mesmas determinac,óes abstratas, unilaterais, negativas" (Zweifel: Feuerbach, 1959, II, p. 363). 

38. Feuerbach, 1967, p. 35; tr. cast., p. 56. No§ 49 de Teses provisórias para a reforma da tilosofia ( 1842), 
reflete comparando seus dois mestres: "Hegel representa o princípio masculino da autonomia, da 
auto-atividade, em poucas palavras, o princípio idealista. Schelling, o princípio feminino da receptividade, 
da passividade - Schelling admitiu primeiramente Fichte, depois Platáo e Spinoza, e por último J. Bóhme 
- em poucas palavras, o princípio materialista" (Feuerbach, 1967, tr. cast., p. 44-45). 

39. !bid., II, p. 245. 

40. lbid., § 24, p. 282. 

41. !bid.,§ 32, p. 296. 

42. Jbid., § 61, p. 318. 

43. !bid. 

44. Cf. Dussel, 1974b, p. 149s; Wahl, 1938; Fahrenbach, 1968 e 1970. 

45. Kierkegaard, 1949, p. 71. Esta obra genial intuitiva, náo conceitual (o Post-scriptum) - da qua! 
tivemos o prazer de comprar urn exemplar em dinamarques numa viagem a Copenhague em 1975: 
Aufsluttende uvidenskabelig Efterskrift - mereceria urn trabalho a parte por sua atualidade. Náo é em 

· váo que Adorno lhe dedica sua habilitac,áo. Como é urn pensamento crítico deve expor continuamente 
o negativo e o positivo (por ex., o dilo sobre Lessing, § 2, p. 53, tr. fr.). 

46. !bid., p. 82. 

4 7. Kierkegaard 1968, p. 60. Toda a obra Estética e ética (Kierkegaard, 1959) ocupa-se <leste tema. 
O estético é o "prazer", o ético é a "escolha" do matrimonio, o trabalho, a finitude, é a disciplina da 
particularidade na "universalidade" (p. 226s). 

48. Kierkegaard, 1968, p. 87. 

49. No Post-scriptum escreve em dinamarques: "Det Pathetiske", que é urn "pathos existencial (den 
existentielle Pathos)" (em dinamarques, p. 377; tr. fr., p. 261s), que nurn segundo nível é "o sofrimento 
(LideJse)" (p. 421s; tr. fr., p. 291s). 

50. Wahl, 1938, p. 87-88. 

51. "Et stakkels existerende enkelt Menneske" (Kierkegaard, 1949, din., p. 175; tr. fr., p. 125). Esta 
será, claramente, a posic,áo de Lévinas, seguindo a escota de Gabriel Marce! ou Jean Wahl e outros 
kierkegaardianos ou existencialistas franceses. De J'existence á J'existant é impossível sem Kierke
gaard. 

52. "Det absolute Paradox, det Absurde, del Uforstaaelige ... at fastholde dialektisk Uforstaaelig-
hedens Distinktion" (ed. din., p. 555). 

53. Kierkegaard, 1949, tr. fr., p. 380. 

54. !bid., p. 221. 

55. "Na existencia é necessário comec,ar pela aprendizagem da relac,áo como télos absoluto e 
por negar toda imediatidade ... A imediatidade da felicidade náo tem contradic,óes; o homem imediato 
é essencialmente feliz" (ibid., tr. fr. , p. 291-292). A irúelicidade (a dor), a negatividade é o ponto de 
partida imediato da crítica. 

56. Ver os artigos reunídos em ''.Anti-Schelling" de Engels (Marx, 1956, 11 EB, p. 161-221). 

57. Marx, 1956, 11, p. 232. 

58. Matéria com "a" em alemáo: conteúdo. 

59. Contra o althusserianismo, Engels escreve estritamente: "in letzter Instanz bestimmende 
Moment". 

60. Isto é, da ética em suas últimas conseqüencias, como história mundial. 

61. Considere-se a coincidencia com o Livro dos moríos egípcío, e com textos semelhantes do 
pensamento semita posterior (cf. §§ 0.1 e 0.3 desta Ética). Dar de comer ao faminto, vestir o nu e hospedar 
o que náo tem casa poderia parecer urna exigencia ética material que percorre urna longa tradic,áo: 
desde o Egito anterior a "Idade Eixo" de Jaspers até Engels, Marx e a Ética da Libertac,áo. 
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62. Der Ursprung der Familie, prólogo de 1884; em Marx, 1956, XXI, p. 27. 

63. Esta interpretm;áo da obra de Marx culmina com O capital, que em nosso comentário de tres 
volumes termina com um parágrafo sobre "O capital é urna ética" (Dussel, 1990, p . 429s). Agora se 
poderá entender melhor o sentido dessa aparentemente inexata ou exagerada expressáo. A Kritik, no 
sentido de Marx, é exercício da razáo ético-crítica: é o ato ético-critico (em seu momento teórico, abstrato 
e científico) por excelencia. Sua precisáo epistemológico-económica permite á critica ética um nível de 
argumentabilidade quantitafiva impossível a outras ciencias sociais. De certa maneira a "rate of 
surplusvalue" (categoria quantificável) é urna "rafe oí explotafion" (categoria ético-qualitativa), como 
Marx gostava de repetir; a "rafe oí profit" é puramente económica. Mas por Irás destas categorias 
encentra-se urna "posic;áo" ética e critica que passou freqüentemente despercebida a marxistas e 
antimarxistas. Estamos situados no momento 7 do esquema 4.3: a "explicac;áo" das "causas" da 
negm;áo das vítimas (cf. o§ 5.3 (302] e§ 5.5.c (332]). 

64. Náo se esquec;a que Osíris é representado na escrita hieroglífica egipcia por um "olho": olho 
que secretamente julga sempre. Será além disso o "olho" mac;ónico que está fetichisticamente na 
"piró:mide" trinítária da cédula de um dólar norte-americano, sobo lema: "In God we trust" (alguns 
dizem que é um erro de tipografía, já que falta um "l": "In Gold we trust"). 

65. "Sobre a liberdade de imprensa", 5 de maío de 1842; em Marx, 1956, !, p. 60; tr. cast., I, p. 203. 

66. Marx se opóe a religiáo como fundamento da cristandade (Estado cristao), assim como 
Kierkegaard o fazia na Dinamarca (ver Dussel 1993b, p. 36s: "Critica de la Cristiandad"). Marx escreve 
emA questáo judaica: "O Estado que faz com que o Evangelho seja pregado na letra da política e náo 
na letra do Espirito Santo comete um sacrilégio, se náo aos olhos dos homens, pelo menos aos olhos 
de sua própria religiáo ... Esse Estado cai numo dolorosa contradic;áo, írredutível no plano da conscien
cia religiosa ... Daí que a crítica (Kritik) esteja em seu perfeito direito quando abriga o Estado que invoca 
a Biblia a reconhecer a tortuosidade de sua consciéncia" (Marx, 1956, I, p. 359-360: Of, I, p. 474). 

67. Marx, 1956, I, p. 344; OF, 1, p. 458. 

68. Marx mostra toda a sua argúcia critica quando escreve: "Nestes costumes da classe pobre [de 
apanhar a lenha que cai das árvores] palpita, portonto, um sentimento jurídico instintivo; sua raiz 
positiva e legítima e a forma do direito consuetudinário é aqui tanto mais conforme a natureza quando 
a existencia da própria classe pobre [leia-se: as vítimas] vem senda até agora um mero costume da 
sociedade burguesa, que ainda náo encontrou um lugar adequado dentro do círculo da organizac;ao 
consciente do Estado" ("Debates sobre a lei castigando os roubos de lenha", em "Os debates da VI 
Dieta renana; em Marx, 1956, !, p. 257). Isto é, a mera existencia das vítimas (momento 1 do esquema 
4.3) nao significa que tenham um "lugar" na sociedade dominante (a sociedade na qua! terao lugar 
será a "Sociedade II" do indicado esquema). Já estcimos no nível material e económico. Além disso, 
Marx tem consciencia de que as vítimas náo podem ser urna mera mediac;ao. O único que tem "valor 
absoluto (absolute Werl)" (ibid.) para os membros da Dieta é a lenha ou as lebres (que os camponeses 
nao devem tomar). E referindo-se a um texto de Bartolomé de las Casas (sem sabe-lo), escreve Mane 
com clara consciéncia ético-crítica, mostrando a "inversáo (Kehre)": "Os indígenas cubanos viarn no 
ouro o fetiche dos espanhóis. Celebraram uma festa em sua honra ... e depois o lanc;aram ao mar. Se 
tivessem assistido a essas sessóes da Dieta renana, aqueles selvagens teriam visto na lenha o fetiche 
dos renanos. Mas em outras sessóes da Dieta teriam aprendido que o fetichismo traz. consigo o culto 
ao anímale teriam lanc;ado ao mar as lebres para salvar os homens" (ibid., p. 147; tr. cast., p. 283). 
Comentamos ludo isto em Dussel, 1993b. Mas, para o propósito desta Ética, cabe destacar que de 
maneira explícita Marx analisa a "inversáo": as pessoas (fins) sao tomadas como coisas, e as coisas 
(lenha, lebre, meios) como fins. É um juizo ético-critico das normas, leis, ac;óes, instituic;óes, sistema de 
eticidade (capitalismo), onde se define um critério e um princípio crítico-ético explícitamente. Trata-se 
do enunciado de mediac;óes que sáo urna negac;áo originária da "pessoa" humana; isto é, parte-se do 
princípio kantiano aplicado de maneira trans-sistemica e económico-material (momentos 3 e 4). 

69. Ver "Sobre a juventude de Marx (1835-1844)", em Dussel, 1983b, p. 159-183. Ali há outros artigos 
sobre a mudanc;a de orientac;áo epistemológica (de urna critica político-filosófica [formal] a urna crítica 
económico-filosófica [material]) em fins de 1843 (Ver Dussel, 1993b, p. 36-53). 

70. Ali recebe a "interpelac;áo" das próprias vítimas dirigidas a um pequeno burgues, intelectual 
radical, que agora se transforma no que Gramsci chamaría um "intelectual orgél:nico" (momento 6 do 
esquema 4.3). A "co-laborac;áo" <leste intelectual consiste em voltar a origem e analisar a partir da 
"negac;áo originária" (momento 1 ), ca-responsabilizar-se da negatividade da vítima (momento 3), 
anc;ar um juizo ético contra o sistema que causa essas vítimas (momento 4), e agora comec;ar sua tarefa 

encomendada: fazer urna análise teórico-científica e filosófica do sistema, partindo de um horizonte 
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ético como fundamento do opressóo (momento 7) e no tocante a formulo~óo de alternativos; poro Marx 
todo o questóo do "socialismo" (momento B), co-loborondo no orgonizo~óo e o~óo prático de um 
"sujeito" histórico emergente (do Partido comunista operário de 1847 ou do I lntemocionol, depois em 
Londres) (momentos 9 e 10). 

71. A "nego~óo originário", momento 1 do esquema 4.3. 

72. Práxis de liberto~óo propriomente dita, momento 10. 

73. Considere-se o "dor" como o origem da tomado de consciencia crítico, momento~ 1 e 3. 

74. "Introdu~óo a crítico do Fílosofio do Direito de Hegel", final (em Marx, 1956, 1, p . 389-391 ; tr. 
cast., p . 500-502). Os textos que seguem pertencem a estas páginas. 

75. Sistema Ido esquema 6.3. 

76. O principio do "nóo propriedode privado". 

77. Através do práxis de liberta~áo (momento 10) "nasce" o Sistema II (do esquema referido). 

78. Aquí está se situ=do exotamente no momento 7 do esquema 4.3: análise das causas do 
nego~óo da vítimo, onde se articulo o vítirno e os co-loboradores co-responsáveis (peritos, teóricos, 
filósofos, etc.). 

79. "Os filósofos nóo fizerom mais do que interpretar de diversos modos o mundo, mas do que se 
trota é de transformá-lo (verandern)" (Marx, 1956, III, p. 535). 

80. ''Aoque mais chego o materialismo contemplativo .. . é o contemplar os diferentes indivíduos 
dentro da sociedode burguesa" ("Tese 9"; p . 535). Esta serio o perspectivo de um estudioso "dentro" 
do "Sistema!" (esquema 4.3), a partir de seu horizonte. Mas o que ossume como próprio o "lugar" das 
vítimas adota urna posi~óo ético-crítico (posi~óo prático e transformativo, porque tenderá a negar o 
nego~óo das vítirnos realmente), e o teoría se articulo dentro de um processo prático - emboro guarde 
suo especificidode de teorio, de ciencia, etc. 

81. "( ... ] revolutiondren, der praktisch-kritischen Tatigkeit" ("Tese J "; ibid., p. 533). 

82. Momento 7, isto é, o momento teórico que se articulo o um processo prático integral de 
liberto~óo dos vítimos: desde que estos tomom consciencia (momento 3) até que pelo práxis se 
"transformo" (ou se liberta) a reolidode (momento 1 O), criando um novo sistema onde !hes sejo possível 
víver e partiCiJ?or livremente. É urna otivídade teórica sobredeterminada a partir de um momento 
prático. ético. E exerdcio da rozóo ético-crítica: enquanto "ético" é prática. 

83. "O problema de saber se ao pensamento humano se pode atribuir urna verdad e objetiva nóo 
é um problema teórico, mas um problema prático. É na prática que o homem tem que demonstrar a 
verdade, isto é, a realidade" ("Tese 2"; ibid.). Seria longo demais ir mostrando o sentido destas 
expressóes, depois que nos§§ 3.1 e 3.2 mostramos o significado de verdade e realidade . Marx 
mostro, exatamente, que a verdade objetiva de um sistema vígente de domina~óo (que gera vítimas) 
é considerada pelas vítimas (praticamente) como "falsa", e por isso é necessário "demonstrar a 
verdade" com referencia a um novo movímento histórico da "realidade" (o Sistema II). Assirn 
poderíamos comentar o sentido do que significa "práxis transformativa (umwdJzende Praxis)" ("Tese 
3"); ou o mostrar que nóo interessa tanto estudar o "base terrena", mas que "o que se deve fazer 
primeiro é compreender (verstanden: o análise exigida no momento 7) esta [base terrena] em sua 
contradi~óo [já que gera vítimas] e depois transformó-la praticamente eliminando a contradi~óo ... 
Depois de descobrir [as causas da nega~óo das vítimas] ... é preciso criticar teoricamente [momento 
7J e revolucionar praticamente aquela" [momentos 9 e JO] ("Tese 4"). "Feuerbach nóo se ocupa com 
a crítico ... " ("Tese 6"). 

84. Seria a filosofio que reflete sobre os ternos dos capítulos 1-3 da primeira parte desto Ética, isto 
é, no rúvel do sistema de eticidade vígente. 

85. Ver o artigo de Engels, em Marx, 1956, 1, p. 499s. 

86. Do grego deiktikós; e nóo "de-monstrativo": apo-diktikós. 

87. Passive no texto olemóo. Marx usará em duos ocosióes o palavra Leiden (Marx, 1956, I EB, p . 
578; tr. ca si., p . 194-195), que pode ser troduzida por "sofrer", "padecer", e da quol Marx derivo "ser 
opoixonodo Ueidenschaftliches Wesen)", mas tombém "paixóo (Leidenschaft)" como o "fon;a essencial 
do homem que lende (strebende) energicomente poro seu objeto" (ibid.) . Quer dizer, Marx mostrará 
nos Manuscritos a importancia do "vulnerabilidode" como possividade sofrida e como necessidode 
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ferida da corporalidade real, física, como um momento material (material com "a ") da ética, diante do 
aspecto formal da moral. É todo o horizonte "pulsional'' (ver§ 2.1). 

88. Karl Marx, Manuscritos de 1844, III, X (Marx, 1956, I EB, p. 545; tr. cast. , p. 153). 

89. [bid., p. 511; tr. cast. , p. 105. Acrescenta Marx: "É evidente que quanto mais o trabalhador se 
voila para seu trabalho, tanto mais poderoso é o mundo estranho, objetivo, que cria frente a si e tanto 
maispobre é ele mesmo" (p. 512; tr. cast. , p. 106). 

90. Desta "pobreza absoluta" falará Marx nos Grundrisse, anos depois (Dussel, 1985, p . 139s). 

91. Ibid., p. 540; tr. cast., p . 148. 

92. Considere-se aquí como o "conteúdo" da "vida" do operário, que devia estar sob sua 
responsabilidade autónoma e livre, fica agora determinado "alheiamente". O "conteúdo" é "negado". 
Para "negar a negac;:áo" do "conteµdo" seria necessário "afirmar" prirneiro este "conteúdo" como vida 
autónoma do sujeito alienado. 

93. Estes "olhos" sáo a perspectiva da razáo ético-crítica, como veremos. 

94. Manuscritos de 44, II ; Marx, 1956, I, p. 523-524; tr. cast. , p . 124. 

95. A crítica ao sistema (momento 4) se toma tarefa de co-laborm;áo co-responsável do experto 
(momento 7) . 

96. Cf. Wellmer, 1986, p. 17s; tr. cast. , p. 47s, quanto a proibi~áo de norn;ias náo generalizáveis. A 
nega~áo da vida humana é o menos generalizável que se pode imaginar. E o néio-generalizável por 
excelencia; e daí a proibi~áo: Náo matarás! · 

97. Aquí já ternos toda urna posi~áo acerca da no<;áo de "realidade", momento com o qua! se 
defronta o tipo de racionalidade que denominaremos "razéio ético-pré-originária" (seguindo neste caso 
a posi~áo de Emmanuel Lévinas). 

98. O Marx posterior a 1857 dirá: do capital. 

99. Marx, 1956, I EB, p. 512; tr. cast., p . 106. 

100. Ibid., p. 512; tr. cast., p. 106. 

101. Observe-se a metáfora: o capital está "morto". A própria morte é a objetiva<;áo da vida 
humana: o "valor", sangue coagulado. O "sangue" era a "vida" para os egípcios e semitas do Oriente 
Médio. A "circula~áo do valor" no capital é para Marx "circula<;áo de sangue (Blutzirkulation)" (ver 
Dussel, 1993b). 

102. Este "sofrer Ueiden )" é o ponto ao qua! te remos que prestar o maior interesse, e é a "dor (paín )" 
que os utilitaristas querem, mas náo sabem como articular como "mal (wrong)". 

103. [bid., p. 472-473; tr. cast., p. 53. 

104. Ver Dussel, 1993b, p . 213s: ''.A lógica sacrificio! do capital". 

105. Marx, 1956, I EB, p. 522; tr. cast., p. 119. 

106. É preciso lembrar que a vida para Marx náo é um "firn" da razáo instrumental weberiana. É 
condi~áo absoluta, horizonte de possibilidade que "póe" os fins. 

107. O trabalho seria vida, como atualidade da própria vida, no caso de a vida náo funcionar 
como "fim" mas como condi<;áo absoluta : o trabalho, a a<;áo humana como atualidade da vida 
humana ética. · 

108. ''.Auszüge aus MillsÉJéments d'économie politique" (1843 ou 1844), em Marx, 1956, I EB, p. 463. 

109. Com "e": matéria física. 

I 10. Manuscritos de 44, p . 537; tr. cast., p. 144. 

111. Sobre graus de abstra~áo, ver Ollmann, 1993, p . 53s ("V. Leve! of Generality"); Rosdolsky, 
1968; e Dussel, 1990, p. 408s. 

112. Quando comecei em novembro de 1989 o diálogo com Karl-Otto Apel, compreendi imediata
mente que o formalismo da razáo discursiva (a Etica do Discurso) devia ser comparado a partir da 
materialidade da razáo económica. Agora posso dar razóes que eram naquele momento só intui<;óes. 

113. Ver meu artigo "Las cuatro redacciones de El Capital (1857-1880)", em Dussel, 1994, p . 221-250. 
Consultar Müller, 1978; Wygodski, 1978, e Jahn, 1983. 
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114. Em categorizac;:éi:o hegeliana, Marx mostra que o que descreve "positivamente" é negativida
de auto-reflexa, já que náo pode operar nada realmente positivo. 

115. Grundrisse, Cad. 11 (p. 203; !, p. 235), Como veremos, Marx fará a inversáo do "núcleo teórico" 
hegeliano levando em canta Schelling. É estranho que Habermas náo tire as conclus6es que seriam 
de esperar quando mostra que Schelling "projeta urna teología, enquanto que o outro [Marx] o analisa 
economicamente" (Habermas, 1963, p. 215; tr. casi., p. 206). Verminhaobra (Dussel, 1990, p. 320s) onde 
estudamos a ambígua posic;:áo de Habermas, certarnente bom conhecedor de Schelling. De nossa 
parte, há mais de vinte e cinco anos vimos mostrando como Schelling eslava por trás de certas posic;:óes 
de Marx (ver Dussel, 1974, p . 116s; e a citada Dussel, 1990, p. 334-361). 

116. !bid. 

117. !bid., p. 183; Ir. casi. I, p. 213. 

118. O capítulo 1, e posteriormente o 2, de O capital de 1867, sáo acréscimos posteriores. 

119. O capital (1873), sec. 2, cap. 4, 3; Marx, 1975, MEGA II, t. 6, p. 183; tr. casi. 1/1, p. 203. Esta 
"fonte (Quelle)" da qualprocede a "criac;áo (Schópfung)" de valor, é o lema schellingiano ao qua! ternos 
feito referencia. É a teologia criacionista leila economia criacionista (e que Habermas náo ad verte para 
nada). Repetindo: o valoré o fundamento (Grund) ou o ser (Sein) do capital (a partir da terminología 
ontológica hegeliana). Mas acontece que o efeito (o Ser, o valor) de sua "fonte criadora" (Quelle que 
se encontra além e anterior ao fundamento criado) é o "trabalho vivo", que é violentamente subsumido 
a partir do fundamento (valoriza~áo do ·valor, criac;:áo do próprio trabalho) como sua media~áo 
(inverséi:o fetichista). Ver Dussel, 1990, p. 357, nota 64. Por exemplo: ''Nao se representa como fonte 
(Quelle) da mais-valia a criac;:éi:o (Schópfung) <leste valor" (Grundrisse; Marx, 1974, p. 451; tr. casi. II, p. 
46). Ou: "O operário .. . tema possibilidade de comec;:ar de novo este ato, já que sua constituir;ao corporal 
é a fonte (Quelle) da qua! surge seu valor de uso sempre de novo" (ibid .. p. 194: tr. casi. l. p. 225). É 
criac;:ao ex nihilo, aus Nichts ... do capital. 

120. O capital, p. cit. 

l2I. Grundrisse, Cademo II (Marx, 1974, p. 203; tr. casi.!, p. 235). 

122. Ver Dussel, 1985, p. 137s, onde fizemos urn comentário preciso de todos estes textos. 

123. !bid., p. 203; tr. casi.!, p. 235. Parece até que estamos lendo Kierkegaard: "do próprio indivíduo 
(des Individuums selbst). 

124. Metáfora usada po·r Marx, pelo Livro dos morfos do Egito ou posteriormente por Lévinas. A 
corporalidade imediatamente despida da pele: "Um. significativamente, soni com presunc;:éi:o e avanc;:a 
impetuoso; o outro o faz com receio, relutante, como quem levou ao mercado sua própria pele e ncro 
pode esperar senáo urna coisa: que seja curtida" (O capital, 1, cap. 4 [1873]; Marx, 1975, MEGA II, t. 6, 
p. 191-192; Ir. cast. l/1, p . 213-214). 

125. "A existencia abstrata do homem ... pode precipitar-se diariamente a partir de seu pleno nada 
(Nichts) no nada absoluto (absolute Nichts)" (Manuscritos de 44, II; Marx, 1956, I EB, p. 524-525; trad. 
esp., p. 124-125). O primeiro "nada" (o pleno) é o do trabalhador na exterioridade anterior, na pobreza, 
na fome, no perigo de marte se néi:o é "comprado" por algurn dinheiro. O segundo "nada" (o absoluto) 
é o efeito da "subsunc;:éi:o" do capital (negac;:áo ativa: alienac;:áo propriamente dita). 

126. Enquanto fonte criadora de riqueza. 

127. Enquanto pobre necessitado de salário. E é a qui, enquanto viven te, que corre risco de morte. 
A impossibilidade de viver se refere ao principio ético material fundamental (estudado no§ 1.5). 

128. !bid. 

129. Ver o tema em Grundrisse, Cad. II (p. 151 s; tr. casi. , p. 177s); e em minhas obras (Dussel, 1985, 
p. 109s). Em O capital definitivo volta ao tema: "O que imperava ali era a liberdade, a igualdade, a 
propriedade e Bentham" ([, cap. 4; Marx, 1975, MEGA II, t. 6, p. 191; tr. casi. 1/1, p . 214). 

130. A crítica da ideología é secundária; primeiro é preciso criticar sua origem: a alienac;,éi:o nas 
estruturas reais, económicas neste caso (a segunda Escala de Frankfurt confunde crítica da ideología 
com critica das eslruturas materiais). 

131. Manuscritos de 61-63, Cad. I (Marx, 1975, II, 3, t. 1, p. 86). 

l 32. A posic;:éi:o ética de Marx fica historicamente determinada como um hegelianismo que volta a 
Kant a partir de Schelling pelas exigencias do compromisso prático-político de sua filosofia com as 
vítimas: o proletariado do sistema capitalista como tal. É urna ética filosófica com categorías cientifi-
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co-económicas pertinentes, precisas, inequívocas, que _P,ermite passar da mera "interpretm;:áo" a 
"transformm;:áo" prático-real. histórica, como no caso da Etica da Libertac;:áo (momento propedeutico 
de urna mosofia da Libertac;:áo). 

133. Teríamos passado ao momento 4. 

134. !bid., p. 83. 

135. Cf. por exemplo nos Manuscritos de 61-63, Cad. IV (ver Dussel, 1988, p . 93s). 

136. Ibid. 

137. Esta é descoberta definitivamente em janeiro de 1863 (Dussel, 1988, p. 270s). 

138.Manuscritosde61-63, Cad. XXI (Marx, 1975,MEGA II, 3, t. 6, p. 142). Alémdisso Marxjá indica 
todo o tema da "exdusáo" do trabalhador do processo produtivo, suhstituído em parte pela máquina, 
inaugurando a figura do pauper post festum : o desempregado. 

139. Paradoxalmente Marx, a partir de urna reflexáo da máquina ou do meio material de produc;:áo, 
chega a condusóes estritamente éticas. 

140. Ver meus trabalhos "O trabalho vivo e a Filosofia da Libertac;:áo" (em Dussel, 1994, p. 205-219), 
e ''A Exterioridade no pensamento de Marx" (em Dussel, 1988, p. 365-372). 

141. Lernbre-se o que foi dilo no§ 1.5. 

142. CL Gmndrisse, Cad. 111, fólios 21 a 40 do manuscrito original; Marx, 1374, p . 227s; tr. cast., t. 
!, p. 262s. 

143. Sobre a página acrescentada a 2ª edi<;:áo de O capital de 1873, ver Dussel, 1990, p. 188-193. 
Trata-se da página que se encontra em Marx, 197 5, II, t. 6, p. 3-4, e posteriormente incorporada ao teKlo 
de O capital 1, 1,1,l (ibid., p. 71 -72; tr. casi. 1/1. p. 46-47). 

144. Quando Marx escreve "valores" como tais, Engels acrescenta "valores-mercadoria (Waren
werte)" (Marx, 1956, XXI11, 53, na !ª, 3° e 4ª edic;:áo de O capital). Isto significa que o pfóprio Engels 
náo se dá conta da nova descoberta de Marx, pela qua! é preciso distinguir claramente entre "valor" 
(como "fundamento" oculto e essencial) e "valor de cambio" (como "forma de aparic;:áo [Erscheinungs
form)" fenomenica do valor): "O desenvolvimento da pesquisa voltará a levar-nos ao valor de cambio 
como modo de expressáo (Ausdmcksweise) ou forma de aparic;:áo (Erscheinungsform) necessária do 
valor, o qual, náo obstante, de imediato, se há de considerar independentemente dessa forma" (Marx, 
1975, 11, 6, p. 72; tr. casi. 1/1. p. 47). O "valor" como tal (Wert) náo é um "valor-mercadoria (Warenwert)"; 
aquele é o "fundamento" na produc;:áo, este sua "forma de apari<;:áo" fenoménica no mercado. 

145. Op. cit.; Marx, 1975,MEGA 11, t. 6, p. 72: tr. casi. I/1, p . 47.Ametáfora"cristalizoc;:oes (Iúystolle)", 
as formulac;:oes a) económico de "trobolho abstratomente (abstrakt) humano", ou b) filosóficas de 
"objetivado (vergegenstandlicht)" ou "materializado (materialisiert)", nos falom do estrilo nível material da 
ético (Jnhalt ou Material com "o") (ver no § 3.5). Isto é, a suhjetividade viva (o "trabalho vivo" de Marx) se 
toma objeto (instrumento, coiso), se tomo "conteúdo" ou matério: 'No produc;:ao se objetivo a pessoa 
CPerson); [no consumo) na pessoo se subjetiva (subjektiviert) a coisa" (Grundrisse, !; Marx, 1974, p. 11 ; tr. 
casi. I, p . 9). ''Na primeiro [o produc;:áo], o produtor se objetiva como coiso [versachlicht]; no segundo [o 
consumo], o coiso criado por ele se torna pessoo (personifiziert)" (ibid .. p. 12; tr. cost. 1, p. 11 ). 

146. Dionte de grupos marxistas como o do Monthly Review (Nova Jorque), até Jacques Bidet de 
Actuel Marx (Paris) e tontos outros, que ofirrnam que a teoría do volor-trobalho néi:o é essencial para 
compreender Marx, devemos observar que o sentido ético-crítico do análise teórico de Marx fica 
absolutamente negado sem esta teoría do valor-trobolho. Marx faz urna descric;:áo em regra de todo o 
sistema dos categorías do economía política burguesa para "explicar" o causo do negoc;:áo (impossi
bilidade da reproduc;:áo da vida) do trabolhador (o vítimo do capital); esto causa desoparecerio, serio 
invisível. sem esta teoria do valor. O prec;:o final. o lucro, a concorréncia, o mercado sáo categorías do 
"mundo fenomenico", superficial, dos "formas de opari<;:éi:o", mas náo sáo o "fundamento essenciol" 
onde se encontro o "valor" enquonto objetivoc;:áo de vida humana. Sem este elo ontropológico-econ6-
mico a crítica-ético é impossível: náo se veria onde se dá o rouho, a morte, o náo-cumprimento (que . 
exporemos no§ 4.5) do "principio ético material" (visto no§ 1.5). 

14 7. Enquanto o "valor" é objetivoc;:éi:o de vida humana. 

148. O capítal 1, 17 (Marx, 1975, MEGA 11, t. 6, p. 502; Ir. casi. 1/ 1. p. 657). 

149. Ver sobre a "mois-volia" Manuscritos de 61-63, Cod. III, fólios 95s (Marx, 1975, MEGA 11, 3, t. 
1, p. 149s); O capital (1873), 1, 3, cap. 5s (Marx, 1975, MEGA II, t. 6, p . 192s). 
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150. Manuscritos de 44, I (Marx, 1956, I EB, p. 549; tr. cast., p. 159). 

151. O capital, l. 23 (Marx, 1975, MEGA II, t. 6, p. 562: tr. cast.1/1, p. 761). 

152. Esta "moralische Degrada/ion" é o tema central. 

153. Ibid., p. 588; tr. cast., p. 805. 

154. Lembre-se o que foi <lito no§ 3.5, e o que diremos no§ 6.5. 

155. As prirneiras e mais criativas reflex6es de Marx sobre a crise podem ser lid as nos Grundrisse, 
Cad. rv; fólios 15s (Marx, 1974, p. 305-350), onde trata do tema do "processo de desvalorizrn;:áo (Entwer
hmgsprozess)" (ibid., p. 354), já que a crise é a contradii;:áo interna ó essencia do capital (a desvalorizai;:áo) 
que "aparece" em momentos de contradii;:áo: 'Numo crise até certo ponto se opera urna desvalorizai;:áo 
ou aniquilamento geral de capital" (}bid., p. 350). Marx náo opinava que o fim do capital eslava perlo, mas 
que cada crise se superava criando as possibilidades de urna crise futura maioL Nestes textos já descobre 
irucialmente a tendencia descendente da taxa de lucro, como o momento central essencial da impossibi
lidade do capital. Sobre a queda da taxa de lucro: Dussel, 1990. p . 79s. 

156. Ver O capital III, cap. 14 (Marx, 1956, XXVI, p. 242s). 

157. Neste contexto <leve-se estudar de novo a antiga "teoria da dependencia", dentro do horizonte 
da concorrencia no sistema capitalista mundial. Veja-se a questáo centro-periferia em minha obra 
(Dussel, 1988, p . 297s). Escreve Marx: "Os capitais invertidos no comércio exterior podem lani;:ar urna 
taxa de lucro superior porque, em primeiro lugar, neste caso concorre-se com mercadorias produzidas 
por outros países com menores facilidades de produi;:áo, de modo que o país mais avan<;,ado vende 
mercadorias acirna de seu valor, embora mais baratas que os países concorrentes (Konkurrenzldnder)" 
(O capital III, cap. 14, V; Marx, 1956, XXVI, p. 248; tr. cast. IIl/6, p. 304). Trata-se da "concorrencia": "o 
país mais favorecido recebe mais trabalho em troca de menos trabalho" (ibid., p. 248; tr. cast., p. 305). 
O capital global nacional dos países periféricos está numa crise estrutural, constitutiva. permanente. 
por transferencia de valor interrompida. Este é o tema que me incentivou a reler por inteiro o Marx da 
sei;:áo 11 do MEGA (Marx, 1975), a fim de descobrir as causas da pobreza dos países periféricos, dos 
quais emerge a filosofía da Libertai;:áo. 

158. Náo esquecer o que foi dilo no§ 0.2. 

159. Esta Ética da Libertai;:áo "interpela" também os cidadáos (e os filósofos) da Europa e dos 
Estados Unidos, e lenta.criar neles co-responsabilidade para salvar a humanidade inteira. 

160. Sobre este tema voltaremos no§ 6.2. Alain Badiou falo do "sujeito como fidelidade" ao 
acontecimento (ver Badiou, 1982). Sem concordar com sua posii;:áo, acho interessante notar que o 
"sujeito social" aparece e desaparece: o bloco social dos oprimidos. para falar como Gramsci (por 
exemplo, o povo latino-americano na emancipai;:áo contra a Espanha em 181 O), pode "aparecer" como 
sujeito em certas conjunturas circunstanciais bem precisas, ser liderado por um de seus setores de 
classe (por exemplo, a oligarquía crioula branca) e desintegrar-se depois de cumprida urna ai;:ao 
histórica (depois de 1822). As mulheres podem "surgir" como sujeito, como movirnento social, o 
"feminismo", etc. 

161. Agora é o "intelectual orgónico". A conferencia sobre "Salário, prei;:o e lucro", de junho de 
1865 (ver sobre o tema Dussel, 1990, p. 102s), quando Marx eslava emplena elaborai;:áo dos capítulos 
4 a 7 do livro III de O capital, é um excelente testemunho de como o inteiectual, que está investigando 
·em profundidade um tema crítico, pode iluminar o militante operário (a vítirna) sobre situm;6es que !he 
sáo impossíveis de vislumbrar (por náo ter o conhecirnento de perito ou dentista sobre o tema). Marx 
explica aos operários: "Todos voces estáo convencidos de que o que vendem todos os dias é seu 
trabalho ... E, náo obstante, náo existe tal coisa como valor do trabalho ... " (Marx, 1856, XVI, p. 134). 

162. Sobre este tema, ver Dussel, 1993b, p. 288s; e Dussel, 1992. Estaríamos no momento 8 do 
esquema 4.3 (tema a ser tratado no capítulo 6). 

163. O capital I, cap. 17 (Marx, 1975, MEGA ll, t. 6. p. 500; tr. cast. 1/1. p. 653). 

164. Ver o texto sobre "Notas marginais ao Tratado de economía política de Adolph Wagner", 
quando escreve: "Dignitas vem de dignus e este de die, assinalar, mostrar. indicar" (Marx, 1956, XIX, 
p. 367). O operário deve adquirir "o sentimento da própria dignidade" (O capital I, cap. 5, nota 17) 
(Marx, 1975, MEGA II, t. 6, p. 209; tr. cast. I/1, p. 238). 

165. Manifesto do Partido Comunista, início (Marx, 1956, IV, p . 461 ). 
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166. Carta de 30 de abril de 1867 (Marx, 1956, XXX, p. 542). A obra teórica O capital, de fato, será 
definitivamente o "juízo ético negativo" (momento 4 do esquema 4.3) do capital, enquanto este sistema 
económico-cultural sobreviver. 

167. Em especial refiro-me a História e consciéncia de dasse (Lukács, 1968), obra que influenciou 
náo só os membros do futuro lnstituto de Pesquisa Social de Frankfurt, mas antes também o próprio 
Heidegger (já que nele descobriu a facticidade ). Lukács, indo além dos economistas da II Internacional, 
recupera a "veia" filosófica de Marx, mas o faz primeiramente a partir de Kant, estudando particular
mente o momento alienado da constitui<;:áo do " objeto" do conhecimento como "merca doria", e levando 
em conta a categoría de "totalidade", posteriormente, a partir da dialetica hegeliana. Mas fícará preso 
na ontología (ver Dussel, 1990, p. 297s). Adorno o recriminará, especialmente por sua última etapa (ver 
Terulian, 1986). Seja como for, Lukács perrrúte trabalhar filosofícamente a reificai;:ao da consciencia 
burguesa em geral, e da própria consciencia ( teórica, cotidiana) do operário: "Na mercadoria o operário 
se reconhece a si mesmo e reconhece suas próprias rela<;:óes com o capital. Como lhe é impossível 
elevar-se sobre essa fun<;:áo de objeto, sua consciencia será a consciencia de si como mercadoria, ou, 
em outros termos, o conhecirnento de si como descoberta de si na sociedade capitalista fundada na 
produ<;:áo e no tráfico de mercadorias" (''A reificai;:áo e a consciencia do proletariado", III; em Lukács, 
1968, tr. fr., p. 210). O próprio proletariado pode, entáo e de fato , estar alienado. 

168. Ver Korsch, 1978 (e Kellner, 1981 ). Tratamos em outro lugar a posi<;:áo de Korsch (Dussel, 1990, 
p. 302s), que indica claramente a necessidade de negar urna filosofía burguesa ou positivista e de 
!Jraticar urna filosofía que náo pode ser meramente "um sistema de ciencias positivas abstratas e 
antidiaiéticas" (Korsch, 1978, p . 63). Era necessário desenvolver a filosofía implícita de Marx, ainda 
que Korsch náo dissesse como. 

169. O anti-semitismo e a história critica dos movimentos operários foram os temas dos primeiros 
t:abalhos de pesquisa planejados pelo futuro Instituto. O carismático Rabbi Nehemiah A. Nobel, junto 
om Martín Buber, Franz Rosenzweig (que veremos influenciar a E. Lévinas), Siegfried Kracauer, Ernst 

Simon, Gershom Scholem e muitos outros, tiveram contato com os primeiros membros do Instituto. O 
com ético das pesquisas, náo sem influencia da Cabala (tal como vimos antes), se origina em seus lares 
indeus - familias de comerciantes, banqueiros, classe média alta, de judeus integrados á cultura a!errÍá 
-; do melhor da "consciencia critica" da Alemanha anterior ao nazismo. 

I 70. Judeu argentino, estudante na Alemanha, que concebe em 1922 a possibilidade de criar urna 
:nstitui<;:áo de pesquisa. Max Horkheimer e Friedrich Pollock nascem em 1895. Karl Wittfogel em 1898, 
Fe!ix Weil e Herbert Marcuse em 1898. Leo Lowenthal em 1900, Theodor (Wiesengrund-) Adorno em 
903. A eles teriamos que acrescentar Walter Benjamín ( 1892), Erich Fromm ( 1900) e alguns outros. 

171. Jay, 1973, p. xi. 

172. Momento 4 do esquema 4.3. 

173. Critica empírico-ontológica, entáo, do Sistema I (do citado esquema). 

174. Ibid., p. xii. 

175. Ver o esquema 4.3: Exterioridade, ou o ómbito "foro" ou "além" (lago o veremos em Lévinas) 
o horizonte do ser, do Sistema I (o ontológico). 

176. Coma interveni;:áo de Erich Fromm e Wilhelm Reich. 

177. Para Kant, a finalidade da critica é fazer a vítima "sair" de sua "imaturidade autoculpável 
1crus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit)" ("Que é Ilustrai;:áo?", A 481; em Kant, 1968, IX, p. 53). 
i.embro que Kant declara a vítirna "auto-culpável". Pelo contrário, para Horkheirner é necessário criticar 
as relai;:óes de dominac;áo como o mostra em ''.A funi;:áo social da filosofía" (1940) (em Horkheimer, 1970, 
I cast., 1990, p. 287: "Na filosofia, ao contrário da economía e da politica, critica náo significa a 
:ondenai;:áo de urna coisa qualquer ... é o esfori;:o intelectual, em última análise prático, de náo aceitar 
·sern reflexáo e por simples hábito as idéias [aquí está pensando em Kant], os modos de agir e as 
:elac;óes sociais dominantes"). Critica-se assirn o sistema de dominac;ao e náo apenas a vitima imatura 
~autoculpável" (ver o sentido filosófico mundial da posii;:áo de Kant em Dussel, 1993, § 1 ). 

178. A chegada a Nova Iorque, á Universidade de Columbia, no comei;:o dos anos 30, de urn grupo 
·e marxistas alernáes, náo despertou suspeitas. Por que? Por sua náo inseri;:áo nas lulas sociais 

concretas dos Estados Unidos. De novo o Instituto nao leve articula<;:áo com um sujeito social real na 
América. Nao era entáo perigo algurn para o sistema vigente; além disso, ajudava a encontrar razóes 
contra Hitler, o que era milito importante naquele momento. 

179. Ver Dussel, 1973, t. 1, desde o cap. 3. 
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180. Ver o§ 5.3. 

181. Ver, para o conjunto da Escala: Jay, 1973: Dubiel, 1978: Held, 1980; em especial Habermas, 
1981, l. p. 489s; tr. cast., p. 465s (onde criticará a "primeira" Escala por se manter presa ao "paradigma 
da consciencia"). No tomo II da referida obra (p. 548s; tr. casi., p. 527s). Habermas indica os temas 
tratados pela Escala a partir da perspectiva de urna "Teoria Critica" da sociedade, mas náo se ve que 
esta teoria fosse sempre uma tentativa renovada de elaborar urna crítica da (contra a) sociedade. A 
"velha" Teoría Crítica (como ele a chama, e que na realidade é a única Escala "critica") havia estudado 
temas (em número de 6, tarnbém: p. 555; tr. casi., p. 534-535), mas na enurnerac,áo de Habermas náo 
se descobre qua! seja o "núcleo gerador" e unificante de todos eles. Habermas náo pode mostrar este 
"núcleo", porque o perdeu há tempo. Este "'núcleo" parte de um conceito material da crítica, tendo como 
ponto de partida as vítimas. Ambos os aspectos desapareceramna "segunda" Escala, por ser formalista 
(nega a ética material) e conformista (antes que criticar a Modemidade, tenta "realizá-la, e com isso 
inevitavelmente náo pode mais criticar o capitalismo "central"). A critica só é crítica da ideología 
(desmaterializac,áo?); além disso, a crítica econ6mico-material de Marx e psicológico-pulsional de 
Freud sáo criticadas de diversas maneiras, mas náo mais assumidas. A dialogicidade da Lebenswelt 
é necessária, mas fraca demais; náo é suficiente como critério critico. 

182. O texto que comentaremos está em Horkheimer, 1970, p. 28-56 (trad. casi. 1990, p. 240-271). 

183. Ibid., p. 12-28; tr. cast., p. 223-240. 

184. Náo se esquec,a a "positividade" do Sistema I (do esquema 4.3). como "afinnai;;áo da eticidade 
vigente". 

185. Sistema II do citado esquema. 

186. A que chamamos "negac,áo originária" (momento J) . 

187. Quer dizer, exige urna explicac,áo analítica que só se alcanc,ará no momento 7 (do esquema 
4.3), por co-laborac,áo co-responsável do "intelectual" (cientista, perito, filósofo, etc.) que é o tema 
central de Horkheirner. 

188. Tratar-se-ia da "crítica negativa" do Sistema I (momento 7), mas também da "construc,áo 
positiva de alternativas" (momento 8). · 

189. Aqui entáo, como vimos acima, Horkheimer nos fala de duas "realidades": a Realidade Ido 
Sistema I, e a futuraRealidade II do Sistema II, como fruto da "práxis de libertac,áo (Praxis der Befreiung)" 
Ubid., p. 49; tr. casi., p . 263). 

190. [bid., p. 35; tr. casi., p. 248. 

191. É simultaneamente o momento 1 do esquema 4.3 (a miséria) e sua náo suficiencia (e por isso 
a exigencia de urn pensamento critico-teórico, os momentos 6 e 7). Considere-se este texto de 1933: 
"Materialismus und Metaphysik", em Horkheimer, 1970, p. 76. 

192. Momento 2 do esquema 4.3. 

193. Náo assim a segunda Escala (Apel e Habermas), que "perdem pé" material por seu 
redutivismo formal (puramente pragmático discursivo, como prevamos nos §§ 2.3-2.4). A "criticidade" 
depende da proporc,áo de materialidade e negatividade. 

194. Esta fórmula:"[ ... ) erhéilt, steigert und entfaltet er das menschliche Leben··, é quase exatamen
te a que adotamos para expressar sinteticamente o critério material da ética (ver no§ 1.5.a). Substitui
mos erhalten e steigern por pit>duzieren e reproduzieren, mais biológico e económico; e entfalten por 
entwickeln (mais social, político, cultural, estético). 

195. Indica aqui "as vítirnas" (ver esquema 4.3). 

196. Sáo os momentos 2-7 do esquema 4.3, a partir da tomada de consciencia crítica das vítimas 
até o analisar teórico-criticamente as causas da negac,áo real das mesmas. 

197. Momentos 5 e 6, origem do processo de "conscientizac,áo" (palavra e problemática que 
Horkheirner ainda ignora, e que Paulo Freire descobrirá na miséria brasileira: da periferia do capita
lismo mundial e brasileiro, porque o Nordeste de Freire é a "periferia" do Brasil). 

198. Dupla meta: de formulac,áo de um projeto alternativo (momento 8) ou de urna nova institucio
nalidade (parcial ou global: o Sistema m. 

199. J.!orkheimer, 1970, p. 31-32; Ir. casi., p . 244. 

200. Ibid., p. 28; tr. casi., p. 240. 
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201. Veremos que haverá, de toda maneira, um certo déficit, tanto na aceitm;áo da positividade 
ética ou meta-física das vítirnas (questáo que abordaremos mais adiante no capítulo 6), como no nível 
da articulm;áo ao "sujeito social histórico", e, por isso, haverá urna certa inconsistencia no aspecto da 
factibilidade ou da constrU<;áo de alternativas positivas no processo da práxis de libertac;áo, como 
veremos nos capítulos 5 e 6). 

202. Estudamos este deslocamento no § 2.1 e seguintes, critica antecipada a Apel e Habermas. 

203. Adorno, 1966, p. 30; tr. casi., p. 29. 

204. Oeste "vernunftlosen Organismus" !criará Marcuse em sua obra central, O homem unidimen
sional: "E, náo obstante, esta sociedade é irracional como totalidade" (lntroduc;áo; Marcuse, tr. casi., 
1968, p . 11). Em nossa obra, Para uma ética da libertac;éío, !, § 15, escrevíamos soba pressáo da 
Ditadura Militar na Argentina (pouco antes de sofrer um atentado a bomba em Mendoza): "Esta 
sociedade - diz-nos Marcuse - é irracional como Totalidade, porém o mais grave nao é que seja 
irracional, mas que nao tenha oposic;ao e que tenha orquestrado toda forma de controle para que 
urna tal oposic;ao nao possa nunca jamais apresentar-se". Eu pensava nas perseguic;óes que estavam 
acontecendo naquele momento. "O fechamento do universo político, a contenc;éío da mudan'<ª social 
se traduz culturalmente no silenciamento do discurso ... A Totalidade reinante gera urna pseudofilo
sofia negativa (o positivísmo lógico); nega-se o pensar crítico, porque de fato se assume existencial
mente o óbvío mundo imperante" (Dussel, 1973, l. p. 117). De fato. bolsas e cargos de Institutos de 
Pesquisas e Universidades eram outorgados a filósofos que nao apresentavam "problema·· para a 
Ditadura Militar, porque náo eram "críticos" no sentido de Horkheimer (ou da Ética da Libertm;ao). 
Esta história ainda náo foi escrita (ver algo em meu artigo: "Urna década argentina (1966-1976) e a 
origem da Filosofía da Libertac;ao", em Dussel, 1994, p. 55-95). Há céticos da razao ... critica, em nome 
da precisáo epistemológica e como negac;ao da "metafísica". A precisáo é urna exigencia necessária 
da filosofía, e também a critica da metafísica ingenua; mas outra coisa é a critica da razáo "critica" 
que é apresentada como "imprecisa" ou "confusa" (porque busca novos argumentos criativos) e 
"metafísica" (porque afirma a universalidade da razáo e a "realidade" das vitimas). Quanto sofremos 
e sofrerernos ainda na América Latina! Atrevemo-nos aqui a fazer essas reflexóes porque a primeira 
Escola de Frankfurt também sofreu urna Ditadura, a do capitalismo central; nós as Ditaduras do 
capitalismo periférico, cuja repressao está longe de terminar, já que adota diversos rostes dentro de 
um neoliberalismo crescente (que leve origem em 1964 no Brasil e que infelizmente avarn;ará pelo 
século XXI adentro). 

205. Momentos 9 e 10 do esquema 4.3. A "emancipac;ao" é responsabilidade das próprias vitimas 
("Chamo-me Rigoberta Menchú ... "), coma co-laborac;áo da teoría critica. 

206. "Tra,nsformm;áo", note-se bem, náo significa necessariarnente fazer urna "revolu,;,áo" de todo 
o sistema. A Etica da Libertac;áo se toma assim urna ética válida para a vída cotidiana, mas tem um 
"critério" diferente do critério refonnista. Trata-se da "Tese 11" de Sobre Feuerbach, de Marx. 

207. Esta Ordnung é o Sistema I (esquema 4.3). 

208. Momento 7. 

209. Horkheirner, 1970, p. 28-29; tr. casi., p. 241. 

210. O mesmo que para Lévinas e esta Ética da Libertac;éío. Marcuse, em sua tese de habilitac;ao 
sobre Hegel (ver Marcuse, 1970b), descobre a "Vida" - em relac;áo com Dilthey e a partir de Heidegger 
-como o "conteúdo" último do ser, da ontología hegeliana. Posteriormente, talvez náo sem rela<¡áo com 
o uso do conceito "vida (Leben)" no nazismo, Marcuse proporá em seu lugar o conceito de "razáo 
Wemunft)" (em especial em Marcuse. 1967, mas agora contra o estalinismo soviético). O tema de 
Marcuse é a "razáo critica", que guardará sempre urna certa e excessiva proximidade com Hegel (de 
novo sem ter descoberto a questáo da exterioridade e sua positividade trans-ontológica). Parece que 
Lukács e Marcuse náo superam a ontología. Por isso, para Marcuse, Marx é a continum;:áo de Hegel; 
nao se ve suficientemente sua descontinuidade (Dussel, 1990, p. 304s). Adorno, ao invés, critica 
claramente a ontología hegeliana. 

211. Adorno, 1966, p. 7; tr. casi., p. 7. "O autornáo comec;a desenvolvendo o que. segundo a opiniO:o 
dominante da filosofía, seria o fundamento (Grundlage), mas primeiro desenvolve amplamente muitos 
aspectos que essa opiniao supóe fundamentados. Isto implica tanto crítica a idéia de urna fundamen
tac;ao, como a prioridade do pensamento concreto" (ibid.). Veremos que Lévinas proporá mais clara
mente que Adorno essas questóes, já que "criticar o fundamento" deve-se fazer náo só a partir do 
concreto (material), mas também, de certa positividade da exterioridade (jamais descoberta pela 
Escola), questáo que já em nossa Etica (Dussel, 1973, 11) criticávamos a Escola. Tem razao em chamar 
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"a Dialética negativa de anti-sistema" (Adorno, 1966, p. 8; tr. cast., p. 8). Trata-se de urna crítica da 
ontología tal como se praticava na Alemanha. 

212. Horkheimer, 1970, p. 29; tr. cast., p. 242. 

213. Ver exterioridade no esquema 4.3, o "além" do Sistema I (o sistema vigente), mas anterior ao 
Sistema II (o sistema futuro) . Trataremos diste com cuidado no§ 4.4. 

214. Jbid., p . 30; tr. cast., p . 242-243. 

215. Tu.do comec;a com este "zwiespéiltige Charakter". 

216. !bid., p. 28; tr. cast., p . 240. 

217. A nao aceitac;ao desta "naturalidade" é a nao aceitac;ao de seu "caráterde mera facticidade": 
a nova visao que se tem (inversao do fetichismo) do sistema vigente como totalidade (momento 4 do 
esquema tantas vezes citado). 

218. Ver Marcuse, 1964. 

219. Ver Horkheimer, 1967. 

220. Ver Adorno, 1969. 

22 l. Cf. entre outros trabalhos os de Adorno, 1970; Marcuse, 1969; Horkheimer, 1982; Jay, 1973, p . 173s. 
Aqui deveriam ser incluidos os estudos sobre estética da Escala, e em especial os de Walter Benjamín. 

222. Neste rúvel a Escala estova preparada como ninguém para atacar a questao, por haver sofrido 
na própria carne o Holocausto, e por haver-se antecipado nos estudos sobre o autoritarismo (a partir 
do sujeito) e a sociedade capitalista (objetivamente, e ainda como cultura). Ver o tema em Jay, 1973, p . 
143-172. Como latino-americanos, as reflexoes da Escala de Frankfurt nos ser o particularmente valiosas, 
porque "vivemos" (e talvez voltaremos a "viver") ditaduras militares - orquestradas do Pentágono - do 
capitalismo periférico, particularmente ferozes na Argentina (rninha pátria). Uruguai. Chile, Brasil, 
América Central. Caribe, etc. A Filosofia (e a Ética) da Libertac;ao nasceu dentro do escuro e tétrico 
horizonte da repressao militar. O dramatismo de sua linguagem nos anos 70 se relaciona com este fato 
involuntária e inevitavelmente alucinante. Tirado de seu contexto, o movimento filosófico critico 
latino-americano apresenta um dramatismo "lora do comum". 

223 . Kellner, 1984, p. 132. 

224. Marcuse, 1967, p . 8. 

225. Neste escrito juvenil, Marcuse joga comas palavras como Heidegger. 

226. Marcuse, 1928, p . 48. 

227. A obra de Habermas assim chamada (Habermas, 1963, e também e especialmente Haber
mas, 1968) pertence ao último momento da "primeira" Escola de Frankfurt. Habermas ainda nao havia 
cqmec;ado sua etapa "pragmático-formalista" - na qua! ganhará a razao discursiva (necessária ma.s 
n<'.ro suficiente) e perderá a razao dialética critico-material (também necessárta e tampouco suficiente): 
de nossa parte, nesta Ética. pretendemos subsumir ambas. Ver mais adiante o § 6.1.b . 

228. Horkheimer, 1970, p . 33; tr. cast., p . 245. 

229. !bid., p. 32; tr. cast., p. 245. 

230. No momento 2 do esquema 4.3, a vítima "experimenta" a dor da negac;ao originária (de sua 
alienac;ao de conteúdo); no momento 3, toma consciencia ética (a partir da afirmac;áo do momento 2) 
de seu estado de negativídade. 

231. Horkheimer, para urn europeu (Habermas), !ala sobre o passado; para um latino-americano. 
africano, asiático ou do Leste da Europa, !ala do presente e futuro. 

232. !bid., p. 33; tr. cast., p. 245. 

233. Até fornas criticados como "elitistas" (Cerutti, 1983) por haver mostrado claramente o momento 
no qua! a consciencia crítica do filósofo. do mestre, do critico teórico intervém no "'esclarecimento" ou 
"ilustrac;ao" da consciencia do pobre. Escrevemos: ''A ética da libertac;ao, que comec;a por ser filosolia
disciplinar, humildade <liante do outro, fé em seu rosto ... se toma a norma das condutas cotidianas 
existenciais .. . A palavra do filósofo é en tao consciencia ética de urn povo: <liante da Totalidade toma o 
lugar do outro [as vítimas] e reveste sua palavra como fio do método critico libertador" (Dussel, 1973, 
II, § 39, p. 193). 

234. Horkheimer, 1970, p. 33; tr. cast., p. 246. 

235. Jbid., p. 39; tr. cast., p. 252. 

236. !bid., p. 47-48; tr. cast., p. 261. 
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237. !bid., p. 49; Ir. casi., p . 262. 

238. !bid., p. 56; tr. casi., p . 270-271. 

239. !bid., p . 49; tr. casi., p. 263. 

240. Rigoberta Menchú (Menchú, 1985), entre outras, nos servirá de guia nesta questáo essencial. 
Sobre o tema ver: 'Afirmac;:áo analética: Assim me nasceu a consciencia ou a conscientizac;:áo. A razáo 
ética originária" (em Dussel, 1994b, p . 156s; Ir. al. , p. 98s). Ver o§ 5.1. 

241. Devo confessar que a diferenc;:a entre minha Ética dos anos 70 (Dussel, 1973) e a atual é 
exatamente esta "perspectiva"; isto é, pretendo deter-me na "posic;:áo" da vítirna primeiramente, para 
só posteriormente descrever as "reac;:óes" a partir da "perspectiva" do cientista, filósofo oti perito 
"comprometido praticamente" na !uta das vítimas. 

242. Horkheirner, 1970, p. 33; Ir. cast., p. 246. No nosso caso, "do pavo". 

243. Ver Cerutti, 1983. 

244. E isto, dando razáo a Habermas, por náo poder exercer a razáo discursivo-democrática, de 
maneira a estabelecer urna discussáo, "no seio do pavo" (diría Mao Tsé-Tung nessa época), onde a 
contribuic;:áo do intelectual ou filósofo-critico entrava na dialética do analisar e ser criticado; criticar e 
avanc;:ar em decisóes, etc. Neste sentido, tem razáo Horkheimer: "o próprio pensamento do intelectual, 
como critico e propulsor, faz parte do desenvolvímento da massa" (ibid. ). Analisei tuda isla críticamente, 
a partir da situac;:áo latino-americana, nos cinco tomos de minha Ética (Dussel, 1973). 

245. Horkheirner, 1970, p. 33; Ir. casi., p. 246. 

246. Já em nossa primeira Ética (Dussel, 1973) criticávamos Horkheimer, Marcuse e o próprio Bloch, 
de permanecerem "fechados" na Totalidade e náo poder contar positivamente coma participac;:áo da 
Exterioridad e, do Outro. Em Eros e civilizac;áo, de Marcuse, é a "fantasía" (a fantasía própria, náo do 
outro) o motor criativo (ver Dussel, 1973, III, § 42s). Para mim foi sempre a realidade da vítima a partir 
de sua negativídade, resistente e na exterioridade da Totalidade, que em sua libido reprimida, sua 
nao-comida, náo-vestido, náo-teto, náo-ciencia, náo-felicidade ( = míséria, sofrimento) (no "náo-capi
tal'' do trabalho vivo de Marx) ... abriga, exige ética e positivamente incluir estas negatividades 
"faltantes" no projeto alternativo. O projeto náo é meramente fruto de "minha/nossa fantasia", mas está 
já escrito negativamente nas necessidades atuais da vítirna. Por isso, "seus verdadeiros interesses" sáo 
finalmente seus interesses invertidos nas necessidades náo cumpridas, e só nurn articulado compro
mísso prático pode o critico (filósofo, dentista, experto) chegar a descobri-los teoricamente. 

247. Untrue (náo-verdade) escrevia Horkheimer no Prólogo já citado da obra de Jay. 
248. Marcuse, 1970, p. 148. 

249, É a "tomada de consciencia" das vítimas (momento 3 do esquema 4.3). 

250. Habermas, 1963, p. 228-229; tr. casi. , p. 216-217. 

251. Habermas, 1981b, p. 349; Ir. casi., p. 309. Habermas confessa que a "filosofia da história de 
Benjamín náo é fácil de classificar" (Habermas, 1985, p . 21; tr. casi., p. 23): náo será porque perdeu a 
chave da interpretac;:áo? Esta é nossa opiniáo, como veremos. 

252. "Teses de filosofia da história", § l; em Benjamín, 1989, p. 177. Ver Wolin, 1994, p . 48s. 

253. "Fragmento político-teológico", em Benjamín, 1989, p. 193. 

254. !bid., p. 193. 

255. Deveríamos considerar esses conceitos em Franz Rosenzweig, em especial, no "sempre 
durável pré-mundo (immer wahrende Vorwelt)" (em Rosenzweig, 1921, !) e a "redenc;:áo (Erlósung)" (II, 
p . 214s). 

256. § 17; emBenjamin, 1989, p. 190. 

257. Sistema Ido esquema 6.3. 

258. Op. cit.,§ 11; p. 184. 

259. !bid.,§ 13; p. 187. 

260. Considere-se "a vítima" no esquema 4.3. 

261. !bid., § 12, p. 186. Ver Reyes Mate, 1991, onde fala da "razáo dos vencidos" ou 
"anamnética" (memorativa das vítimas) (p . 299), mas onde nunca se ve em que possa consistir 
urna "práxis de libertac;:áo" destas vítimas. E algo como urna crítica da razao histórica, mas 
falta a crítica da razáo utópica. 

262. "Fragmento político-teológico", p. 194. 
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263. "Teses ... ",§ 7; ibíd., p. 181. 

264. Devemos situar-nos nurnnível "material", de "conteúdo", como vimos no capítulo 1, mas agora 
negativamente. 

265. !bid.,§ 6; p. 180. 

266. Há urna tal "tradi<;áo"? A práxis de liberta<;áo dos oprimidos constituí entáo urna ''história"? 
Para a Ética da Libertac;áo, isto pressupóe um sentido forte e realista da crítica da razáo utópica, mas 
é demasiado fraco na Escola de Frankfurt e Benjamín. 

267. !bid.,§ 7; p. 182. 

268. É o primeiro momento do processo de "conscientiza<;áo" (momento 3 do esquema 4.3). 

269. !bid.,§ 15; p. 188. A "grande Revoluc;áo" é o tempo messió:níco, todos os momentos do 3 ao 
1 O do esquema 4.3, incluindo a des-constru<;áo do Sistema I, se bem que será sempre menos clara (náo 
só em Benjamín, mas em toda Escola de Frankfurt) a efetiva constru<;áo criadora do Sistema II. 

270. É o yom-yahweh (o Dia messió:níco de Yahweh) dos profetas de Israel (ver Dussel, 1969). 

271. !bid.,§ 18; p . 191. 

272. !bid. , § 14; p . 188. 

273.Ibid., § 17; p . 190. 

274. !bid.,§ B; p. 191. 

275. Devo confessar que, como historiador, desde 1966 venho propondo e fazendo urna história 
latino-americana a "partir dos oprimidos", neste sentido indicado (ver Dussel, 1366, 1363, 1370, 1374, 
1975, 1983, 1993 e 1994). 

276. !bid., § 3; p. 179. 

277. !bid.,§ 9; p. 183. Em referencia aoAngelus Novus de Paul Klee. 

278. !bid.,§ 14; p. 188. 

279. !bid., § 16; p. 189. Está se referindo em particular a des-constru<;éi:o (momento 9 do e$quema 4.3). 

280. !bid.,§ B; p. 191. O "Messias" náo é por acaso aqueleque toma consciencia de ser vítima ou 
que se "coloca em jogo" pela vitima e irrompe praticamente na história como descontinuidade 
libertadora? 

281. !bid.,§ 6; p. 180. O Anticristo é o Sistema! como o fetiche de Marx, o consagrado, o triunfador, 
o vigente, o '1egitirno" (weberiano e habermasiano). 

282. Longínqua da Alemanha, é claro, náo do México ao qua! pertenceu a Calliórnia antes da 
ocupa<;áo norte-americana em 1848. 

283. "Junto aos rios da Babilónía", em Cardenal, 1969, p. 65. Este "rio" de Cardenal é o que corre 
junto a Nova Iorque (do "River Side" do Manhattan da rua 125 para o Norte) e quem canta é um 
porto-riquenho. Agora sáo os judeus ... alemáes, náo na Babilonia ... mas na Califórnia. O pathos da 
Dialética da Ilustra<;áo acontece exatamente como o descreve Benjamín: ··Peu de gens devineront 
combien il a fallu étre triste pour ressusciter Carthage. A natureza dessa tristeza se toma patente ao 
propor a questáo: com quem entra em empalia o historiador historicista? É inegável que a resposta 
seja esta: como vencedor" ("Teses .. . ", § 7; emBenjamin, 1989, p. 181). É evidente que emnossocaso a 
empalia tem como contrapartida os milhóes que morriam nos campos de concentrac;áo do Holocausto. 
Habermas mostra, e com razáo: "este estado de animo, esta atitude já náo é a nossa" (Habermas, 1985, 
p. 130; tr. cast., p. 135). Mas, por desgrac;a, essa atitude daqueles "exilados" é exatamente a da Ética 
da Liberta<;áo (de "exilados" na América Latina, mas pela politica norte-omericana (!), náo mais a de 
Hitler que nossos colegas de Frankfurt sofreram) , De fato, Habermas é parte de urna germ;áo fruto do 
"rnílagre" alemáo do pós-guerra. Nós pertencemos as gerac;óes da rníséria do capitalismo periférico 
na América Latina, África eÁsia. Ontem recebi a noticia da morte (assassinato?) em Nairóbi, no Quenia 
sob ditadura militar neocolonialista, do Prof. Dr. Heruy Odera Oruka (presidente da Associa<;áo de 
filósofos Africanos). Essa tristeza nos embarga. Habermas toma a obra de Horkheimer-Adomo só como 
urn mero argumento e sua refuta<;áo soa deslocada: os autores da Dialética da Ilustrac;áo cairam numo 
contradi<;áo performativa, já que teriam negado o fundamento racional de sua própria possibilidade 
de criticar. 

284. Habermas, 1985, p . 134-135; tr. cast., p. 140. Ao !ero texto dos exilados e o que Habermas 
critica nele, tive a irnpressáo de ter !ido outro texto . De fato, Habermas náo temas "chaves" de leitura 
que exporemos e se equivoca completamente ero sua interpretac;áo. O texto de Horkheimer-Adomo é 
uma defesa apaixonada da razáo universal , mas crítica, e como crítica de urna razáo redutiva, 
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instrumental. quantitativa, abstrata, positivista, antiética ... que, pornegar suas hipóteses, sua comple
xidad e e sua fun<;ao histórica fica presa no mito (o "fetichismo" diría Marx), que é exatamente o que 
quería superar. É só "razao reprodutora", institucional, que nega suicida e castradoramente o 
prazer: "O prazer (die Lust) ... permanece sujeito a autoconserva<;ao" (Horkheimer, op. cit., p. 32; tr. 
casi., p. 47). É, como veremos, o tema de Marcus~ em Eros e civiliza<;áo. Mas nao se trata, como ere 
Habermas, de urna mera crítica da ideología. E urna crítica da ontologia como totalidade; urna 
crítica da razao cínica e dominadora que dá razao ao Sistema Ido esquema 6.3. Todos os autores 
que serao tratados até o fim do capítulo 6 falarao do mesmo (clara, confusa, coerente ou contradito
riamente): é necessário situar bem a inten<;áo, descobrir o que "se quer" dizer prirneiro, para depois, 
respeitosa e lentamente, ver se é possível refutar o que "contradiz esta intenqao" (com Horkheimer além 
de Horkheimer, com Schopenhauer além de Schopenhauer, com Nietzsche além de Nietzsche ... ). Mas 
nao se pode fazer urna critica criativa de lora do discurso estudado. 

285. Horkheimer, 1971, p . 1 O; Ir. casi., p. 19. O "eurocenlrismo" inevitável <lestes críticos nao 
pode fazé-los descobrir, por exemplo, que em mar<;o de 1492, com a expulsao dos judeus de 
Granada, e com Ginés de Sepúlveda (o "primeiro" grande filósofo moderno), na disputa de 
Valladolid em 1550, havia a "razáo moderna" comeqado sua história, no tempo em que se levantava 
a primeira razáo crítica moderna: Bartolomé de las Casas (este é o argumento de minha obra: 
Dussel, 1993). O "mito" mundial que inaugura a Modernidade, no momento de sua globaliza<;ao, 
passou ainda despercebido ao próprio Horkheimer-Adorno: a superioridad e civilizadora da Europa 
sobre as outras culturas. Seu nome é "eurocentrismo". 

286. Lembro-me que em Israel, em 191;,0, uro taxista judeu me mostrou o número do campo de 
concentraqao nazista, tatuado em seu pulso: a vítima. No dio seguinte. trabalhando como carpinteiro 
da conslru<;áo em Nazaré, um companheiro (haver) operário, árabe-palestino, pessimista diante da 
discrirninaqao e da pobreza, me disse: "Nós somos os judeus de Israel!": novamente a vítima. A 
"intifada" nao é Moisés (aquele que move os escravos) em Israel (Egito faraónico)? Este é o tipo de 
"leilura" rememorativa que Benlamin nos sugere. Martín Buber tinha consciencia de tudo istol 

287. Momento 7 do esquema 4.3. É evidente que os filósofos citados cumpriram todos os momentos 
anteriores (desde o momento 4, como critica negativa do "sistema vigente" como Totalidade). 'Abran
gem" desde a vítima mais próxima e sofrida (os judeus), as vítimas próximas (o proletariado). até "a 
vitima" universal: a humanidade civilizada (e daí a possível reconstruc;áo do sentido das "institui<;iies" 
desde a própria Grécia). 

288. A Ética da Liberta<;ao estará do lado dos que nao esquecem o negativo (pela negatividade 
que pesa na periferia mundial, na mulher, na crianqa, no velho, nos imigrantes, nas raqas nCio-brancas, 
etc.), mas sem deixar de continuar seu "processo" em momentos posteriores positivos (como veremos 
nos capítulos 5 e 6), e esse último faltará ó "prirneíra" Escota (e, certamen te, náo pode ve-lo a "segunda", 
por cegueira para como material e negativo). 

289. Horkheimer, 1971, p. 7; Ir. casi., p. 15. 

290. O suicida desta patología ontológica-totalizadora-totalitária fica expresso desta maneira: 
"Os homens aguardam que o mundo sem saída seja convertido em chamas para urna totalidade 
(AJlheil) que sao eles mesmos e diante da qual nada podem" (ibid., p. 29; Ir. casi.. p. 44). 

291. Horkheimer, 1971, p. 31; Ir. casi., p. 47. Levem-se em cenia estas distin<;6es (conservac;ao, 
seguran<;a, sobrevivéncia. reproduqáo, repeti<;áo, institui<;óes, etc., o negativo como repressáo) opostas 
a outras (prazer. cria<;áo. novidade, ruptura, critica, etc .. o positivo como liberta<;áo). Será a "chave" de 
todo este capítulo 4 até seu final. 

292. Habermas náo pode entender isto. 

293. ''.Atualidade de Schopenhauer", em Horkheimer, 1970b, p. 89s: "O ensino de Schopenhauer 
tem significado crtual pelo fato de denunciar inequívocamente os ídolos ... ao expressar o negativo, e 
ao té-lo presente em seu pensamento se liberta" Ubid., p. 109). 

294. Em nosso principio material falamos sempre da "reprodu<;áo da vida" do sujeito humano, 
momento necessário mas náo suficiente, como repetirnos sempre. Ver a Tese 17 do Apéndice 1. 

295. Citamos autores a Ética de Spinoza, IY. prop. XXII, coro!. ( Spinoza, 1958, p. 191 : ''A tendencia 
a conservar o seré o primeiro e único fundamento da virtude"). 

296. lbid., p . 29-31; Ir. casi. , p. 45-46. 

297. Ver minha Ética de 1973 (Dussel, 1973, t. !, cap. !) . 

298. Devo mostrar, contra Horkheimer, que o conceito "ocidental (westlichen)" manifesta um "euro
centrismo" que náo posso aceitar: a Grécia náo é "ocidental". Ela é o "oriental" do Império Romano, e é 
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táo mU<;:ulmana quanto cristá (na realidade é "outra coisa"), já que nunca foi a Europa latino-gerrné'mica 
(pelo menos até a origem da Europa moderna). Ver Dussel, 1993, e nesta Ética, §§ 0.3 e 0.4. 

299. "Conversa<;:áo sobre Adorno", em Í-Iorkheimer, 1970 (Ir. casi. 1973, p . 223). 

300. Meios e fins", !; em Horkheimer, 1967 (trad. casi. 1973, p . 15). É a razáo instrumental. 

301. !bid., p. 16. É, exatamente, a razáo prático-material e ético-originária da qua! vimos talando 
desde o capítulo 1, e ignorada pela "segunda" Escola de Frankfurt e muitos outros. 

302. Hinkelarnmert !ala de "razáo reprodutora", porque entende que é "reproduc;:ao da vida para 
todos, em especial para as vi timas. Horkheimer-Adorno falamda "reprodw;:áo" do sistema, náo da vida. 

303. Ver o que diremos sobre Nietzsche no§ 4.3 (245-246] . 

304. Horkheimer, 1971, p. 10; tr. casi., p . 19. 

305. Lernbre-se que o ponto (6) foi iniciado em [234]. 

306. "Práxis de libertac;:áo", evidentemente. 

307. Poderíamos dizer: autocontraditórias perforrnativamente. Aqui Adorno nos dá bons argumen
tos para fundamentar o chamado "principio material ético" universal: mesmo na intenc;:áo de suicidio 
se argumenta a partir da vida. 

308. De passagem está formulando o que chamaremos "principio ético-crítico": o dever agir 
contra o sofrimento injustamente padecido pelos inocentes é o inicio do processo da "Ética ll", da 
Ética da Liberta<;:áo. 

309. Adorno, 1966, p. 201; tr. cast .. , p. 204 . Nisto consiste a parcial verdade do utilitarismo. Outra 
rellexao adorniana - que poderia aplicar-se a indios conquistados, africanos escravizados .. . : "[ ... ] 
nele se torna tangível o fator adicional que o ético comporta. Tangível, corpóreo, porque representa 
o aborrecimento, feito prático, a inagüentável dor física a que está o expostos os individuos ... A moral 
náo sobrevive mais do que no materialismo sem embuc;o ... O estrato humano do somático, longínquo 
ao sentido, é o cenário do sofrimento que ardeu nos campos de concentrac;:áo sem nenhum consolo" 
(ibid., p. 365). 

310. XI (em Marcuse, 1981, p. 243). 

311. Ver o que escrevemos sobre o assunto (Dussel, 1973, cap. 7, t. 3). 

312. No trabalho de 1936 de Horkheimer sobre ''.Autoridadee Familia" (Horkheimer, 1970, p. 162s; 
tr. casi., p. 76s) Freud náo é citado, mas já havia sido integrado. Adorno em 1927 escreve sobre o tema 
("Der Begriff des Unbewussten in der transzendentalen Seelenlehre", cf. )ay, 1973, p. 316; sobre o tema 
p. 86s). Através de Karl Landauer e füda Reichmann, esposa de Frornm, e do próprio Erich Fronim (ativo 
jovem militante judeu que reconhece com entusiasmo a importancia dos profetas críticos Isaías, Amós, 
Oséias; ver Frornm, 1962, p. 5), a psicanálise se fez presente no Instituto (cf. Frornm, 1941 e 1969). Desde 
1928, a figura de Wilhelm Reich (ver Reich, 1970) aparece no panorama científico e político alemao. 
Num dos primeiros textos nos quais Fromm expóe metodologicamente a rela<;:áo de Freud e Marx, 
consegue definir um tipo específico de "vítima": os cristáos primitivos, interpretados a partir de sua 
situac;áo de classe no lmpério Romano (cf. Frornm, The Dogma of Christ, and Other Essays on Religion, 
Nova Jorque, 1963; escrito em Viena em 1931). Em 1932 aparece um artigo de Fromm que relaciona 
psicanálise e psicología social (cf. Zeitschrift für Sozialforschung, 1, 3, 1932), que está a base de Studien 
über Autoritüt und Familie ( 1936) do Instituto. Mas Fromm havia comec;ado a "normalizar" Freud. Já nos 
EUA optará por urna linha própria, e nao ficou sem efeito sobre sua posic;áo o fato de "integrar-se" 
positivamente numa sociedade na qua! a "razáo critica" tinha menor func;:ao e possibilidade (Frornm, 
1941 ). Seu otimismo nao-crítico o afasia do Instituto. 

313. Horkheimer, 1970 (ed. 1990, p. 151-222). 

314. Marcuse, 1981. 

315. O "Epílogo": "Critica do revisionismo neofreudiano" (Marcuse, 1981, trad. casi .. p. 245s) !he 
foi pessoalmente dedicado. 

316. Marcuse, 1938. VerKellner, 1984, p . 154s. 

317. !bid., Epílogo, p. 275. 

318. !bid., II, p. 50. 

319. O critério material da ética (ver o§ 1.5.a). 

320. !bid., V. p. 118-191. 

321 . Ver a Tese 17 no Apendice 1. 
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322. Freud e Marcuse nao conseguem vislumbrar que a Europa nao é fruto só da Grécia, e que a 
tradir;:ao egípcio-mesopota:rnica situa de outra maneira a libido (ver nossos §§ 0.1 e 0.3). 

323. !bid., p. 125. Ver o que dissemos em Dussel. 1973, § 44, t. 3, p. 68s. 

324. Ibíd., VIII. p. 18 l. 

325. !bid., X, p. 205s. 

326. !bid. , XI, p . 240; citando de "Über den Begriff der Geschichte", em Die neue Rundschau ( I 950), 
p. 568. 

327. Ver minha obra (Dussel. 1988, p. 159s): "O único que proveí teoricamente é a possibilídade 
da renda absoluta, sem violar a leido valor" (Carta de Marx a Engels, de 9 de agosto de I 862, falando 
dos Manuscritos de 61-63 que escrevia naquele momento; em Marx, 1956, t. 30, p . 274). 

328. Achoque é só o próprio fundamento da patología da cultura ocidental moderna e nao a libido 
da hurnanidade (inclusive de outras culturas) como tal. 

329. A "insuperabilidade" mostra a tensao contraditória; a "manejabilidade" instável indica a 
precária "normalidade" de urna certa "disciplina" ou repressao inevitável (de toda instituir;:ao civiliza
tória), em tensao de tornar-se patológica ou de ser superada como libertar;:ao. A libertar;:ao nao evita 
urn novo estado de tensao instável. 

330. É urna questao de "verdade", nao apenas de "validade" - embora, como veremos, ambas 
possam e devam ser articuladas. 

331. Op. cit., em Horkheimer, 1970, p. 56, 270. 

332. A "reprodur;:ao" dá seguranr;:a e pode matar na mera repetir;:ao dominadora, repressora, 
"civilizadora"; o "desenvolvimento" cria o novo, mas pode cair na anarquia destruidora, que também 
mata. É urna dialética de !uta pela vida humana (vegetativa, cultural, espiritual. humana) <liante da 
dor e da morte. · 

333. Ver o§ 0.1 e o esquema 4.4, níveis I e II . Aristóteles escreverá: "Hoi dé tó lógon ékhon kai ló 
álogon (Certos filósofos [acham que há) a parte racional e a irracional)" (Da alma, III, 9, 432 a 26); esta 
segunda incluia "vontade (boú/esis)" (ibid., 432 b 5) como momento da parte "ins\intual" ou "tendencia! 
(órexis)" (ibid., b 7). Lembra igualmente que para Parménides "o primeiro de todos os deuses semeou 
o amor (érola)" (Metal., l. 4, 984 b 27). Para os estóicos havia tres níveis dos "impulsos instintivos" ou 
"afetivos": ormé, epibolé e órexis, que determinavam quatro paixóes (páthos; a paixao do futuro árduo": 
epithymia; a fobia <liante do futuro perigoso: fóbos; a dor: lype; o prazer: hedoné). Só pelo dorrúnio da 
"razao hegemónica (lógon hegemonikón)" se consegue "viver conforme á natureza (homologouménos 
té fysei zen)" ou "á razao (16 Jógo)", para alcanr;:ar assim a "negar;:ao de todas as paixóes (apátheia)". 
Para os epicuristas tudo consistía em "evitar a dor (aponía)", para alcarn, ar o "gozo (khará)"" e coro isso 
a "imperturbabilidade (ataraxia)". 

334. Lembro que, no diálogo de Friburgo (1989) com K.-0. Apel (Fornet-Betancourt, 1990; Dussel. 
1990b), Odo Marquart fez urna intervenr;:ao sobre esta célebre definir;:ao aristotélica. Agora. de certa 
maneira, volto ao tema. 

335. A ordem do "ser" é a ordem do "mundo" (tanto heideggeriana como a de Schopenhauer: 
totalidade de sentido ou representar;:ao), intersubjetiva (pragmático-lingüística), onde pode dar-se o 
"sistema vigente" (o "ser" histórico-social). Schopenhauer tenla descobrir urn "além" do "mundo como 
[totalidade del representar;:ao": a "coisa em-si" como vontade. O "pulsional" ( = vontade) é confundido 
coro a própria realidade e é definido como irracional. Os Upanixades (nos quais Schopenhauer se 
inspira) coro o Uno como única origem sirnplificaram as tensóes. Por nossa parte. será necessário 
guardar a distinr;:ao e a tensao: a ordem pulsional e a racional devem ser mantidas e deve-se saber 
articulá-Ias em contradir;:ao dialética (ver o esquema 4.4). 

336. A quádrupla raiz do principio de razáo suficiente, em Schopenhauer, 1961 , § 42, p. 223 (orig. 
Schopenhauer, 1960, III, p. 7-191). 

337. !bid., § 43, p . 225. 

338. Safranski (1991, p. 284) a denominará como urna "hermenéutica da existencia". 

339. Schopenhauer fez a descoberta desta "experiencia" de autoconhecimento nos Upanixades 
da Índia. Escreve: "Para que a consciencia melhor se mantenha desperta !he é táo necessórta a dor, o 
sofrimento, o fracasso como o lastro ao barco, sem o qua! a quilha nunca alcanr;:a profundidade·· 
(Schopenhauer, 1966, l. p. 87). 

340. Schopenhauer, 1966, JI, p. 360. 
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341. Schopenhauer passa do fenomenico (a Erscheinung kantiana} ao "aparente" ou ilusório 
(Schein). O primeiro é o horizonte do conhecer; o segundo já é ético: o enganoso, a ílusáo: "O maya 
dos Vedas ... e o fenómeno de Kant sao uma e a mesma coisa" (Schopenhauer, 1966, l. p. 380). 

342. Die Welt als Wille und Vorstellung, II, § 19; I, p. 164; 11, p. 19. 

343. "Quando consideramos com olhar perscrutador o impulso (Drang) poderoso e irresistível com 
o qua! se precipitam as correnles de água nos abismos ... nao nos custará grande esfon;o de imaginac;ao 
reconhecer ... , por ser uma e a mesma coisa em toda palie - assim como as primeiras luzes da aurora 
levam o mesmo nome que os intensos raios do meio-dia - tarnbém aquí deve levar o nome de vontade 
(Wille), a qua! designa o que constituí o ser em si (das Sein an sich) de todas as coisas do mundo (Welt) 
e o núcleo exclusivo de todo fenómeno" (op. cit., II, § 23; I, p . 180-181; II, p. 26). 

344. Jbid., IV: § 54; l. p. 380; III, p. 12. 

345. "O mundo ilimitado, cheio de misérias, é estranho tanto no passado como no futuro .. . Porém 
nos mais ocultos recónditos de sua consciencia só se agita um obscuro pressentimento de que talvez 
o mundo nao seja completamente alheio a ele e tenha relac;óes de que o principium individuationis 
nao pode libená-lo" (op. cit., IV, § 63; !, p. 482; 111, p. 69). Parece até que estamos ouvindo !alar do 
"principio de realidade" em Freud. 

346. Um momento central da "dor" é a sexualidade, onde os genitais sao o "foco da vontade" para 
Schopenhauer, em que a espécie vence o individuo, e o animal aparece no humano. 

347. "O egoísmo, isto é, o impulso de viver e de bem-estar" (Sobre o fundamento da moral,§ 14; 
em Schopenhauer, 1993, p. 221). 

348. !bid., IV,§ 62; I, p. 470; IIJ, p. 64: "O Estado foi instituido, nao contra o egoísmo, mas contra as 
desastrosas conseqüencias que resultam para todos da multiplicidad e dos egoísmos indivíduais". É a 
"Sociedade Civil" de Hegel (o Estado externo). Sua consciencia critica ético-social era nula. íá que se 
nos relata que no levante operário de 1848 - que foi tao importante para Marx - entregará generoso 
seu próprio binóculo que usava no teatro, para que um capitao do exército e seus soldados, que 
Schopenhauer fez entrar em sua casa, pudessem apontar melhor através de sua janela e atirar com 
armas de fago sobre os operários que marchavam pela rua (Safranski, 1991, p. 443). Protegía 
ferozmente a heranc;a recebida de seu pai, já que !he permitía viver para dedicar-se exclusivamente 
ao desenvolvimento de sua filosofia; as reivíndicac;óes sociais dos operários podiam pór em questóo 
sua entesourada propriedade privada. Mesquinharias práticas de um grande ontólogo, que Kierke
gaard com razao criticará colocando o dedo em sua contradic;áo ética! 

349. Jbid., § 22, p. 293-294. Aqui o principio twa-twam asi só:nscrito dos Upanixades: "este és tu". 

350. A estética nos permite evadir-nos da multiplicidade tensa e sofredora do cotidiano, especial
mente a música (Die Welt..., III, § 52; 1, p. 358s; II, p. 251s}, que Schopenhauer tanto amava e que 
contemplava extasiado ... com seus "binóculos" no teatro - aqueles que havía emprestado ao capitáo 
em 1848. 

351. "E como vimos que aquela auto-supressáo (Selbstaufhebung) da vontade provém do conhe
cimento (Erkenntnis) e que este é em si independente do querer consciente, iniere-se daí que esta 
auto-supressao da vontade, esta entrada na liberdade, nao se pode obter voluntariamente, mas surge 
de repente e como que por um golpe recebido de fara" (Die Welt..., IV,§ 70; I, p. 549; lll, p. 106-107). 
Parece que o "conhecimento é no final um ceno caminho da salvac;áo - como para os hindus, budistas, 
gregos ou helenistas (ver o § 0.3 nesla Ética}. O "pecado original" é "toda vontade de víver", toda 
"afirmac;ao de viver"; a "redenc;ao" é "negac;ao da vontade" (ibid., p. 550; p. 107). 

352. Teriamos que distinguir, por sua vez, entre o "otirnismo" reformista e a "esperanc;a" das 
vítimas, conforme Bloch (1957 e 1977), como veremos nos próximos capítulos desta Ética, em especial 
o§ 5.4. 

353. Dizer que sao históricas nao significa que náo podem ser náo-intencionais. Mas a nao-cons
ciencia pessoal nao permite ó:s ac;óes e instituic;óes da história evadir a responsabilidade, grac;as a 
uma ética da re-sponsabilidade critica, ao avaliar as conseqüencias náo-intencionais que havía 
deixado de lado a ética da intenc;ao apenas. 

354. Ver Heidegger, 1961, e ''A frase de Nietzsche: Deus está morto", em 1963c. p. 193-246; Jaspers. 
1963b; Fmk, 1969; Müller-Lauter, 1971; Schutte, 1984; Vattimo, 1989; Savater, 1993; Loewi1h, 1964, em 
diversos lugares; Habermas, 1985, caps. 3-4. 

355. Nietzsche,Die Geburtder Trag6die. § 10 (Nietzsche, 1973. I, p. 51; Ir. casi., p. 66). Sobre Sócrates 
nos diz: "Enquanto em todos os homens produtivos o instinto Unstinkt) é exalamente a forc;a afirmativa 
criadora (sch6ferisch-affirmative Kraft), e a consciencia (Bewusstsein) uma func;ao critica, desalenta-
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dora, em Sócrates o instinto se revelo como crítico e a consciencia como criadora: verdodeira 
monslruosidode per defectum!" (ibíd., § 13, ¡:i. 64; Ir. casi. , p. 77). 

356. Ver Deleuze, 1972, p. 16s. 

357. Esto é urna construi;ao nietzscheano de urn "Cristo" sadomosoquista que tem muis o ver com 
urn luteranismo pietista conservador (que tolvez vivenciou em seu lar paterno) do que como Cristo 
lústórico - que significova antes o dionisíaco levado a suo culminoi;ao a partir do desconhecida, para 
Nietzsche, trodii,ao egipcio-semita e babilónica. Nesto último trodii;ao o "dionisíaco" era o "mosaico" 
(do nútico Móshe, Moisés) libertador dos escrovos "do Egito" (metáfora) (Gottwold, 1981), exemplo 
paradigmático, económico (os trabalhadores escrovos) e político-histórico (da dominaqao faraónica) 
dos instintos do prazer como libertoqao. Cf. meu artigo "O paradigma do exodo", em Concilium 209 
(1987/1) 86s. Toda esto "outra tradii,ao" era desconhecido pelo racismo helenocentrico de Nietzsche 
(nis to, urna "vitima" da ideología imperio! germano; sua criticidode náo pode voltor-se sobre ela), como 
veremos maís odiante. 

358. Nietzsche opóe "felicidade" (ambito l do esquema 4.4) a "prazer" (ambito 2). Tolvez seja esto 
a sua principal descoberta, que a Ética da Libertoi,ao tomará como núcleo de urna reconstru<,ao de 
toda a estrutura pulsional. 

359. Nietzsche, Wille zur Machi , § 696; Nietzsche, 1922, XIX, p. 145; tr. cost. , N, p. 264. 

360. !bid.,§ 703; p. 150; Ir. cast., p. 267. 

361. !bid.,§ 704; p . 151; tr. cast., p. 268. 

362. A superm,ao do "eu", a refuta<,ao da "liberdade" e a "morte de Deus" sáo tres passos para a 
superaqao da metafísica em Nietzsche. 

363. Nivel 1 do esquema 4.4. 

364. Nietzsche,Menschliches,Allzumenschliches, § 224; Nietzsche, 1922, VIll, p. 199; tr. casi., I, p. 348. 

365. Wille zur Machi,§ 657-658; XIX, p. 115-116; Ir. casi., N, p. 248. "O prazer ... já náo é apenas o 
sentimento de poder, mas o gozo de criar e do criado; porque toda atividade entra em nossa consciencia 
como consciencia de urna obra" (ibid., § 661; p . 119; tr. cast., p. 250). 'A satisfa<,áo normal de nossos 
instintos, por exemplo da fome, do instinto sexual, do instinto de movimento náo contém em si nada de 
deprimente, mas antes irrita o sentimento de vida" (ibid., § 697; p. 146; tr. casi., p. 265) . "Na embriaguez 
dionisíaca encontramos a sexualidade e a voluptuosidade (ibid., § 799; p. 209; tr. casi. , p. 308). 

366. Nivel l do esquema 4.4; nivel I do esquema 4.5 [257]. 

367. Nível 2 do esquema 4.4 e nivel 2 do esquema 4.5. Ver novamente a Tese 17, no !ínal. 

368. O principio material nao nos obriga só a "reproduzir" (nivel l e 3 do esquema 4.4.) a vida, 
mas também a "desenvolve-la" (niveis 2 e 4). 

369. !bid., § 715; XIX, p. 158; Ir. casi. , IV, p . 271. Ver o comentário aos conceitos de "Erhaltungs
Steigerungs-Bedingungen" como "Dauer" no "devir (Werdens)" de Heidegger, 1961, II, p. !0ls: 
Heidegger, 1963c, p. 210s; e ainda em Heidegger, 1947, p. 179s; e emSein und Zeit, Heidegger, 1863, 
p. 68, 99, 119 e 286). 

370. Momento 1 do esquema 4.3. 

37 l. Momento 3 do esquema 4. 3. 

372. "Poder" como "potencia" (puissance) . 

373. Escreve Vattimo (1989, p. 213) : "Se é esta a origem da consciencia, da língua, da gramática 
e da filosofía nela implícita, sobretudo no que se refere ao sujeito e ao predicado. nao será difícil ver 
como também a for<,a compulsiva das regras da lógica, dos principios fundamentaís do pensamenlo 
L .. sao estruturas de dominm,ao] das quais nao podemos sair". Parece urna critica total a razao; este 
será o "irracionalismo" que Habermas criticará. 

374. Momentos 4 e 7 do esquema 4.3. Critica nao só da razao (nivel 3 do esquema 4.4) mas também 
dos instintos puramente reprodutivos "do rebanho" (nível 1 ). 

375. Momento 4 do esquema tantas vezes referido. 

376. Nietzsche, Wi/le zur Machi , § 491 ; em Nietzsche, 1922, XVIII, p. 281. Ver Müller-Lauter, 1371, p. 
66s: "Nilúlismus ols Wille zurn Nichts". E claro que esta "vontade de nada" se exerce contra a ordem 
dos valores estabelecidos, primeiro, mas, por último, <liante da vontade de poder como tal, no cair final 
no eterno retorno do mesmo (como na ontologia de Schopenhauer). 

377. Estamos no momento 9, a des-conslru<,ao do Sistema Ido esquema 4.3. 
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378. É pela "experiéncia-deciséio" do "eterno retomo do mesmo" que o passado perde seu 
inevitável "sido" e que o "eu" néio lende mais a um futuro de realizac,éio, para insistir ao invés numo 
relac,éio instantó:nea do "presente-etemidade" retomante que dissolve o eu e o medo, a memória, o 
sentimento de vinganc,a. Parece-se ao "tempo-agora" de Benjamín, mas em outra tradic,éio completa
mente düerente. 

379. Seria algo como o momento JO do esquema 4.3. 

380. Cf. Heidegger, 1961, !, p. 490-491. 

381. Analogicamente se poderío pensar nos momentos 8 e JO do esquema 4.3, mas na realidade 
é algo bem diferente. Como em Schiller, Schopenhauer, Taylor e tantos outros, a estética supera a ética 
e expressa o momento supremo. 

382. A "vontade de poder" era urna vontade que pode ordenar (befehlen), um querer ser senhor 
(Herrsein-wollen). 

383. Vattimo, 1989, p . 320. 

384. Zur Genealogie der Moral, I, § l ; Nietzsche, 1973, II, p. 184; tr. casi., p . 15. 

385. [bid., II, § 12; p. 223-224; Ir. casi., p . 56-57. 

386. Nietzsche neste ponto tem toda razéio, pois podemos ver como no livro sobre o "bem perfeito" 
da Crítica da razáo prática de Kant se justifica a recompensa de "felicidade" (o interesse do capital 
das boas obras?) que um Deus "banqueiro" paga ó alma "imortal" depois de sua morte, pela "virtude" 
de urna vida infeliz "nesta terra". A pior moral da resignac,éio jamais imaginada. 

387. [bid., III, § 24; p. 281; Ir. casi., p . 114: "Der Wille zur Wahrheit...". Em outro sentido, para 
Marx, a verdade do capital fetichizou tudo (a reificac,éio de Lukács). Para nós, como veremos no 
próximo capítulo 5, a "verdade vigente" se transformará (será falseada) numo pura aparencia que 
oculta a realidade "real" (além do horizonte do sistema de dominac,éio) a partir da "verdade crítica"· 
das vítimas, quando tomam consciencia. 

388. E, por isso, deve-se negó-la para evadir-se desta dor, e a única maneira é o pessimismo da 
"autonegac,éio" desta vontade de viver, caindo no "nada" pelo Nirvana, onde tudo fica igualado num 
estado de eterna reprodu<;éio do mesmo: "o principio de morte" como o retomo ao inorgó:n.ico em Fre ud. 

389. Como já vimos, trata-se disso de certa maneira no Sistema Ido esquema 4.3 e nos rúveis I e 
3 do esquema 4.4. Esta ordem será o mundo da "consciencia" regido pelo "princípio de realidade" que 
se introjeta como o "superego" de Freud (a razéio prática reprodutiva; o rúvel 3 do esquema 4.4), 
enquanto que o "principio do prazer" (rúvel 2) abre todo o horizonte do "isso" (Id). O primeiro será o 
··mundo do trabalho" (que expulsa o sádico, incestuoso, erótico, estético .. . de Bataille). o mundo 
carcerário excludente que disciplina o corpo (Foucault). Um Habermas critica a auto-referencia do 
discurso rúetzscheano e como Nietzsche nega a racionalidade moderna. "O outro da razao·· desperta 
em Habermas todo seu apaixonado anti-racionalismo, o que o impede de prestar atenc,éio ó. descoberta 
de um "novo continente" ético: a materialidade das pulsóes (vontade de ... ); a critica dele é urna crítica 
puramente formalista e externa (ainda que seja a partir da racionalidade discursiva). O que nos 
interessa aqui é tentar compreender e "modificar" a lógica das pulsóes. Habermas afirma: "Esqueci
mento do ser e expulsáo da parte proscrita séio as duas imagens dialé ticas que até hoje vém inspirando 
todas aquelas tentativas que arrancam a crítica da razáo das figuras de pensamento de urna Ilustra<;éio 
em si dialética" (Habermas, 1985, p. 128; tr. casi., p . 133). O que Habermas náo ve é que seu próprio 
formalismo caiu no "esquecimento do material'' e por isso néio pode descobrir o tema da "excluséio" 
das vítimas (na invísibilidade de urna dor pulsional, que fica "foro" do horizonte da filosofía pragmá
tico-procedimental). 

390. Que nos lembram o Schopenhauer da "auto-supresséio (Selbstaufhebung)" da "vontade de 
víver'', agora de só "ser feliz". 

391 . Já néio há racionalidade no "além" desta ordem (portante Nietzsche nega a possibilidade de 
urna razéio ético-crítica , rúvel 4 do esquema 4.4) e por isso coi num niilismo irracionalista. A Ética da 
Libertac,áo, por sua vez, pode negar a racionalidade dominadora do Sistema I (esquema 4.3) (e também 
um instinto puramente reprodutor conservador) da ordem repressora vigente, mas em ne me da razéio 
crítica (e dos instintos do prazer criativos: rúvel 3 do esquema 4.4), instaurando uma superac;do 
libertadora onde há ainda momentos racionais (materiais, formais, de factibilidade crlticos). Os 
filósofos estudados no§ 4.3 privilegiaramapenas a crítica global do sistema racional (o momento 4 do 
citado esquema 4.3) e se dividiram quanto ó crítica de diversos ó:mbitos pulsionais. Mas, em Nietzsche, 
será que Dioniso deverá organizar urna ordem institucional futura? Nao será de novo urna ordem 
apolínea ou masoqtústa crista? 
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392. O nível I do esquema 4.4. 

393. Nível I do esquema 4.4. 

394. Nível 2 do mesmo esquema. 

395. Para toda esta argumentac;:áo, ver a obra em tres tomos de Berna[. 1991, t. Is. A "queda do 
Egito e a ascensdo da Grécia" operou-se na L!glaterra a partir do racismo de Locke e Hume 
até Newton (The Chronologyoí Ancient Kingdoms Amended, 1690) (Berna!.!, p. 191). John Potter 
( 1697) (Berna[. I. p . 195s) ou MacPherson ( 1 762). ou na Franc;:a com Anne Robert Turgot. Este 
último iniciou a idéia metafísica do "progresso" que, partindo da China ou Egito, chega a Platdo 
(ainda um filósofo quase-asiático); só com Aristóteles comec;:a a idade européia da ciencia 
empírica , que continua com Bacon, Galileu, Descartes e Newton. Ternos assim já iniciada a 
"síndrome Grécia-Germanidade" (Berna!. !, p. 199-200). A experiencia semita (desde acádios 
a árabes) é mais complexa e eticamente relevante <liante da indo-européia (em especial 
greco-helenístico-romana). Ver os§§ 0.1 e 0.3 desta Ética. 

396. Foi reorganízada em 1734, como modelo de uníversidade em seu tempo, ajudada pelo rei da 
Inglaterra e eleitor de Hannover, Jorge 11. Os romé'mticos da Escócia chegaram a Alemanha (Berna[. l. 
pp. 215). Kristophe Hermann estabelece na Acta Philosophorum de 1715 que "embora os egípcios 
cultivassem muitos estudos, nunca foram filósofos" (ibid., p. 216). Para ele os gregos foram os 
iniciadores da filosofía - contra toda a tradic;:áo até o século XVIII incluindo Heródoto, Tucídides, Platáo, 
Aristóteles e toda a tradic;:áo helenística, romana, medieval e moderna até o referido século, que 
opinavam que Atenas era uma colonia da S.aís egípcia, e que a filosofia se havia originado no Egito 
(ibid ., p. 98-120). "Isócrates admirou o sistema de castas, o govemo dos filósofos e o rigor da paideia 
(educac;:do) dos sacerdotes/filósofos egípcios, que produziu o aner theoretikós (homem contemplativo), 
que usava sua sabedoria superior para o bem do Estado. A divisdo do trabalho permitía o ócio (skholé ), 
que por sua vez possibilitava a skholé, aprendizagem. Sobretudo insistía em que a philosoprua era e 
só podia ter sido um produto do Egito" (ibid., p. 104). 

397. Ver Dussel, 1993, cap. !: "O eurocentrismo", e o Excurso do capítulo 6. 

398. Ver Jaspers, 1963,p. 73. 

399. Nietzsche, Jenseits von Gut und Bóse, § 264 (Nietzsche, 1973, 11, p. 155). 

400. Ver Berna!, 1991, I, p. 21 s. Constata-se que na metade do século XV aC (1.000 anos antes de 
Sócrates), na XVIII dinastía egipcia, deve ter comec;:ado na Grécia o culto a Dioniso. Os egípcios, diz 
Heródoto, "ensinaram aos gregos os mistérios e culto de Dioniso" (História, 11, 49; Heródoto, 1954, p. 
150; Ir. casi., p. 169). Fora umou dois dos deuses gregos, os restantes temorigemnoEgitoou no mundo 
semita. O próprio Apelo se origina em Ra, Aten ou Tm, o jovem ou o velho sol egipcio. "Semantically, 
!he derivation of Apello from Hprr would seem very good. Hprr was identified with Hrmsht, the Greek 
Harmach.is, Horus of the Rising Sun. Horus had been identified with Apello ... " (ibid., p. 68). 

40 l. Ver o Apéndice 2 sobre Saís, no final. 

402. Ver Berna!, 1991. l. p. 98. 

403. Ver, entre outros, Boylan, 1922; Breasted, 1901; Butler, 1981; Diop, 1978; Froidefond, 1971; 
James, G.C., 1954; etc. 

404. Ver o Apéndice 1 de minha obra já citada (Dussel, 1993). 

405. Estudamos nosso autor em Dussel, 1973, III, p. 57-121 (como livro Llberación de la mujer y 
erótica latinoamericana. Ensayo filosófico, Nueva América, Bogotá, 51994). Ver Marcuse, 1981; Rozitch
ner, 1972; Ricoeur, 1965; Brown, 1967; Deleuze, 1972; Fromm, 1969; Lacan, 1966; Ortigues, 1973; Lorenz, 
1994; Mezan, 1985; Mitscherlich, 1971; Reich, 1970; Roazen, 1971; Legendre, 1974; etc. 

406. Para Freud o "instinto de agressdo é o descendente e principal representante do instinto de 
morte" (Das Unbehagen in der Kultur, VI; Freud, 1969, IX, p. 249; tr. cast., lll, p. 46). Ver Rozitchner, 1972, 
p. 198s. Concorde com Lorenz, 1994, que os instintos agressivos náo sáo necessariamente fundados 
no "princípio de morte". Ao contrário, originalmente, a agressao intra-específica entre os animais tem 
sentido como desenvolvimento da vida especÜica (no ser humano há que saber manejar Imanage) esta 
agressividade construtiva de uma maneira ética, racional e culturalmente, já que é o "desenrolar" 
natural do instinto como "instinto cultural"). 

407. Jenseits des Lustprinzips , V; Freud, 1969, IlI, p. 250; tr. casi., I, p . 1113. 

408. Nível 2 do esquema 4.4. 

409. Freud tem consciencia de que esta é urna duvidosa "h.ipótese" Uenseits des Lustprinzips. ]; 
Freud, 1969, p. 217; tr. casi., p. 1097): "[. .. ] spekulativen Annahmen". Mais adiante, escreve dela, 
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honestamente: "Veríamos com agrado que toda a nossa construc;áo teórica demonstrasse ser errada" 
(ibid., VI; p. 253; tr. cast., p. 1115). 

41 O. Se "fim (Zweck)" significa "término" no tempo, é aceitável; se significa aquilo que se intenta, 
o próprio conteúdo da pulsáo seria absurdo, contraditório e por último patológico. O que se intenta 
(fim) na vida náo pode ser a morte, ou seriamos seres viventes pervertidos por natureza: a patología 
total. Ter-se-ia definido como natural, humano ou ''normal" o próprio fundamento de toda patología: a 
"vontade de morte". Náo será um trac;o que Freud detecta em seus doentes a partir da patología 
estrutural da Modernidade ocidental. 

411. Freud, 1969, VI, p. 259; tr. cast., p . 1118. Náo é de estranhar que em nota se citem obras de 
Schopenhauer, e pouco depois se nos fale do mito do Atman, do Brihad-Aranyaka-Upanixade I, 4.3 
(ibid., p. 266, n. 2; tr. cast., p. 1122, n. 1). 

412. Tratamos em Dussel, 1973, III, na "Erótica latino-americana", inicialmente o tema que náo 
repetiremos aqui. 

413. "O ser humano .. . sente como um peso insuportável os sacrificios que a civilizac;áo lhe impoe" 
(Die Zukunft einer lllusion, I; Freud, 1969, XI, p . 140; tr. casi., II, p . 74). 

414. Em especial em Das !ch und das Es, III; Freud, 1969, III, p. 296s; tr. casi., II, p. 16s. 

415.Jenseits ... , 1, p. 219; tr. casi., p. 1098. 

416. !bid., p. 220; tr. cast., p. 1098. 

417. !bid., p. 220; tr. cast., p. 1099. 

418. !bid., II, p. 222; tr. cast., p. 1099. 

419. !bid., p. 226; tr. cast., p. 1102. 

420. F"tlogenético para a humanidade e ontogenético para cada individuo. 

421. Freud, 1969, III, p. 228; tr. casi., p. I 102. 

422. O conceito brasileiro da pedagogía de Paulo Freire, conscientiza<;áo, está a qui plenamente 
mostrado (num paradigma solipsista da consciencia: falta-lhe o de comunitário e pragmático 
intersubjetivo). 

423. !bid., p. 230; tr. cast., p. l !03. 

424. Nível I do esquema 4.4. Ver esta" obsessáo de repelic;áo" transformada por René Girard numa 
compulsáo de imitac;áo ou impulso mimético (Girard, 1982). 

425. Nivel 2 do mesmo esquema. 

426. !bid., p. 232; tr. cast., p. 1 !05. 

427. Marcuse, 1981, II, p. 50. Esta surplus-repression tem efetivamente a ver como surplus-value 
nd estrutura da repressáo cultural do trabalho no capitalismo. Por sua vez, modificará o mero "principio 
de realidade" com um "principio de atua<;áo", que será a forma histórica <leste principio freudiano. 
Assim, o "principio de realidade" egípcio ou asteca-náuatle náo é igual ao hurgues moderno, por ex. 
Freud náo tem suficiente consciencia histórica acerca de suas próprias categorías, e é possível que 
pretenda universalizar como humanas certas patologías da cultura moderna ocidental (Hinkelamrnert, 
1991, p. ! Is: ''A lfigenia do Ocidente"). Por sua vez, Marcuse - melhor que Reich - faz o diálogo 
Freud-Marx. Nós, ao invés, tentamos libertar Marcuse do Schopenhauer vigente em Freud -voltando ó: 
esperanc;a nietzscheana, modificada a partir do pr6prio Marcuse primeiro, e a partir de Lévinas depois. 

428. Jenseits ... , V, p . 246; Ir. cast., p. 1111. 

429. Freud nos fala continuamente do assunto, voltando ó: síndrome helenocentrica e propendo 
exemplos de Platáo e Aristóteles (ibid., p. 266; tr. casi., p . 1122; e em p. 267; tr. casi., p. 1123: quando 
fala do "caráter regressivo dos instintos"; de novo em VII, p. 270; tr. casi., p. 1124; etc.). A modernidade 
européia dominadora do capitalismo (e a crise do império austro-húngaro) coincide nisto com a 
helenicidade escravista dominadora. 

430. !bid., p. 246; tr. cast., p . 1112. 

431. !bid., p. 247; tr. casi., p . 1112. 

432. !bid. 

433. !bid., p. 248; tr. cast., p. 1112. 

434. Se esta expressáo fosse tomada a letra, significaría o total irracionalismo, já que neste caso 
a vida náo teria fim algum. 
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435. lbid. 

436. !bid., p. 251; tr. casi., p. 1114. 

437. !bid. 

438. !bid. 

439. !bid., VI, p. 261; tr. cast., p. 1120. 

440. lbid., p. 264; tr. cast., p. 1121. 

44 l. !bid., VII, p. 271; Ir. cast., p . 1125. 

442. Das !ch und das Es, 11; Freud, 1969, III, p. 295; tr. cast., II, p. 16. 

443. !bid., III, p. 296; tr. casi., p. 16. 

444. lbid., p. 301; tr. casi. , p . 19. 

445. lbid., p. 302; tr. casi., p. 19. 

446. !bid., V, p. 319; tr. casi., p. 27. 

447. !bid., p. 319; tr. casi., p. 28. 

448. !bid., p. 325; tr. casi., p . 30. 

449. Ver em Rozitchner, 1972, urna obra incomparável de reflexáo freudiano crítica destas obras, 
a partir do capitalismo "periférico", e em particular sobre o populismo peronista (''.A massa, lugar da 
elaborm;:áo histórica", p. 427s), que <leve ser diferenciado do fascismo do "centro", 

450. Die Zukunft einer Illusion, I; Freud, 1969, IX, p. 139; tr. cast. , II, p. 73._ · 

451. !bid., p. 140; tr. cast., p. 74. 

452. !bid., p. 141; tr. cast., p . 74. 

453. !bid., II, p. 144; tr. casi .. p. 75. 

454. !bid., p. 147; tr. cast., p. 77. 

455. Nível 1.1 do esquema 4.5. 

456. Nível 1.2 do esquema 4.5. 

457. Das Unbehagen in der Kultur, 11; Freud, 1969, IX, p. 208; tr. cast.. III. p. l. 

458. !bid., p. 211; tr. cast., p. 13. Se a felicidade é "quietude (Ruhe)" poder-se-ia alcarn;:á-la no 
desprazer - a ataraxia ou a apátheia dos éticos helenistas e romanos. 

459. !bid. Cai novamente na aporía de Schopenhauer ou Buda: a única maneira de evitar o 
sofrímento é a morte (libertm;áo do instinto de prazer sob o dorrúnio do instinto de morte), mas como 
os monges maniqueus ou budistas que utilizam a "mais enérgica e radical m;:áo por outro procedimento, 
o que ve na realidade o único inirnigo, íonte de tocio soírimento (die QueJJe alles Leids ist), nos torna 
insuportável a existencia, e por conseguinte é preciso romper toda relm;:áo se se pretende ser feliz" 
(ibid., p. 213; Ir. casi., p. 14). 

460. Note-se novamente corno se identilicou felicidade com prazer. 

461. !bid., p. 214-215; tr. cast., p . 16. De toda maneira, voltaremos a este "principio de impossibili
dade" que, como urna idéia reguladora, indica urna possibilidade que tem urn sentido de horizonte 
crítico-utópico (Hinkelammert, 1984, cap. 5 e 6). Freud escreve: "Se a cultura impoe tao pesados 
sacrificios, náo só a sexualidade, mas também as tendencias agressivas [nível l. l.! e 1.1.2 do esquema 
4.5], compreendemos por que é táo difícil ao ser humano alcanc;ar nela a felicidade" (ibid .. p. 243; tr. 
cast.. p. 40). 

462. !bid., N, p. 230; tr. cast., p. 29. 

463. !bid., p. 233; tr. cast., p. 32. 

464. !bid .. VII, p . 250; tr. casi., p. 47. 

465. !bid., p. 252; tr. casi., p . 48. 

466. !bid. , p. 270, tr. casi., p. 64. Mas, como que arrependendo-se, escreve no final do livro (e talvez 
de toda a sua vida): "Só nos resta esperar (erwarlen) que a outra das duas potencias celestes, o eterno 
Eros, ponha em ac;áo todas as suas forc;as para vencer na Juta com seu náo menos imortal adversário. 
Mas quem poderia augurar o desenlace final? (ibid., fim). 

467. Como se pode observar, náo colocamos o "principio de morte" freudiano. Toda a reformu
lac;áo do marco ético se propoe construir as categorías a partir dos instintos de vida. O chamado 
"princípio de morte" é o fundamento último de toda patología e portante uma tendencia desviada 
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do organismo pulsional reprimido. Freud propós o instinto de morte, de fato e sem se dar con ta, como 
o horizonte da "patologia das comunidades culturais" (Das Unbehagen in der Kultur, VIII, firn; IX. 
269; tr. casi., 64). Este juízo poderia estender-se á fundamentm,áo última do mundo helenico, 
europeu, enquanto patriarco-centrisrno. "O pessirnismo freudiano [. .. consiste em] ver quáo separa
do está o ser humano da natureza e dos instintos; é considerar a história como urna neurose" (Brown, 
1967, p . 112). 

468. Agora Anánke é necessidade, repetic;áo, seguranc;a, mas náo "princípio de morte"; este fica 
reservado corno fundamento de toda patología possivel, quando a "reproduc;áo" nega o "desenvolvi
mento" libertador. 

469. Este nivel será ampliado no § 4.4 e incluí a posic;áo de Lévinas. 

470. Lernbre-se o dilo no§ 1.1, e em especial a obra de Damasio, 1994. 

471. É o apolíneo, o horizonte dos instintos de morte quando o "sistema" se fecha auto-referen
cialrnente. Restringirnos a denominac;áo grega anánke a necessidade, repetic;áo, instituíc;áo cultural 
(Prometeu acorrentado). 

472. Ver a obra de Nygren, Éros et agapé (Nygren, 1952). 

4 73. Nivel I do esquema 4.4 e I do esquema 4.5. 

474. Chama a atenc;áo que todos os críticos materialistas e negativos, como Lukács. Adorno e 
tantos outros, só constroern urna estética e náo urna ética de igual proporc;áo. Deve-se, creio, á 
irnpossibilidade de haver descoberto o tema da "alteridade". 

4 75. Sobre o tema do outro antes de Lévinas, ver Lain Entralgo, 1961; Theunissen, 1985; Loewith. 
1969. Consultern-se alguns trabalhos recentes sobre Lévinas, tais como Taylor (M.), 1987, p . 185s; 
Baurnan, 1993, p. 47s; Critchley, 1992; Olívetti. 1992, IV; Gibbs. 1992; Cohen (R.), 1994; Derrida, 1997. 

4 78. Ern 1972, em Lovaina, reuni um grupo de estudantes para dialogar com Lévinas, a quem 
perguntei: "E os quinze rnilhóes de indios rnortos na conquista da América Latina, e os treze milhóes 
de africanos escravizados, sáo tarnbém o outro de que voce !ala?" Lévinas me olhou fixamente e 
me disse: "Isso quem deve pensar é voce". Por isso continuamos desenvolvendo a Filosofía da 
Libertac;áo que já havíarnos iniciado. N esse encontro, ao final, nos revelou: "Vejo a todos voces como 
se fossem reféns". Náo entendí o que quería dizer. Pouco depois, lendo a obra que agora cito, 
cornpreendi o sentido: como jovens professores ou estudantes, obsessionados por nossas vítimas 
latino-americanas, Lévinas nos via na Europa como reféns por nossos povos longinquos e oprimidos. 
Eu náo sabia se era urn insulto ... Ao ler Autrement qu'étre compreendi que havía sido um jtúzo imenso, 
irnerecido e alentador. 

477. Lévinas, 1974, p . v. 

4 78. Lévinas, 1968, p . 34. Pode-se observar que se trata. exatamente, do nivel 2.b do esquema 4.5. 

479. Ern minha obra (Dussel. 1973, III) chamei de "pulsáo de alteridade" o "amor de justic;a" ao 
outro corno outro, no sentido de um agape alérn do eros. 

480. Neste sentido, para Lévinas, os instintos de autoconservac;áo e oinda os de prozer constituem 
o eu (moi) em seu "egoísmo", corno "Totalidade" (todas as dimensóes do esquema 4.5, desde I a 2, 
excluindo só 2.b, que como "janela" nos abrirá novos panoramas éticos). 

481. Nivel 2.2 do esquema 4.5. "Ao sujeito que retoma para si mesmo, que segundo a fórmula 
estóica se caracteriza pela hormé ou a tendencia de conservar-se em seu ser [conatus essendi]. .. 
opomos o desejar (dé sir) o outro que procede de urn ser já satisfeito e, neste sentido. que é independente 
e que náo deseja para si. Necessidode (besoin) do que náo tem necessidades (besoins)" (em Lévinas. 
1964, p. 143). Lévinas se situa entáo no lugar que denominarnos "o reférn". mernbro do sistema 
(satisfeito) e que entretanto receberá o impacto da interpelac;ao (momento 6 do esquema 4.3), e nao 
exatamente no lugar da "vítirna" (que é "o outro") do esquema 4.6. 

482. Lévinas, 1968, p. 3-4: "Desejar do invisível". 

483. De novo a diferenc;a entre os niveis 2.a e 2.b do esquema 4.5. 

484. Lévinas, 1968, p. 233. Ver Dussel, 1973, III: "A erótica latino-americana". 

485. É urna "saida (Ausgang)" bem diferente da kantiana da llustrac;óo. Nao é só superar um 
estado intelectual pré-crítico de "imaturidade autoculpável", mas urn "sair" da irresponsabilidade 
egoísta intramundana da insignificancia ou descuido do outro - por hover "habitualmente" rejeitado 
sua interpelac;áo (níve/ 6 do esquema 4.6). Ver Lévinas, 1935 (A evasao [De J'évasion], título de uma 
obra precoce de Lévinas). 

486. É o conatus esse conservandi, de Spinoza. 
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. 487. Considere-se que como no caso de Nietzsche se trata de urna conce~áo da "felicidade" como 
urn estado a ser superado, neste pelo "prazer (Lust)" (para Lévinas "narcisista", náo suficiente); em 
Lévinas pelo "desejar (désir)" (prazer náo erótico nem narcisista, mas transcendental: "para-o-outro 
[pour-J'autre]"). 

488. Lévinas, 1972, VII, p. 45; trad. port., p . 55s. 

489. Lévinas, 1968, p. 34. Essa "infelicidade" é urna expressáo irónica: aquele que é "chamado" 
a responsabilidade pelo outro é tirado de sua quietude, paz, seguranc:;a ... e lanc;:ado á arriscada 
aventura (para além da busca da própria felicidade) da Juta pela justic;:a, "pelo outro". Justic;:a para "o 
pobre, a viúva e o órfáo" impensável para Nietzsche segundo sua vontade de poder. Em Lévinas seria 
"desejo" (em vez de "vontade") de alteridade. 

490. "Le Méme" é a Totalidade, o sistema luhmanniano, o "mundo" heideggeriano. 

491. Esta seria a "teoría tradicional" de Horkheirner. 

492. Momento 4 do esquema 4.6. E a mesma posic;:áo da Kritik em Marx, Horkheirner e oulros dos 
nomeados. 

493. Agora talvez se entenda por que chamamos O capital de Marx de urna "ética": por ser Crítica 
da economía política (ver Dussel, 1988, todo o capítulo 14). 

494. Jbid., p. 13. A diferenc;:a de "ontología" (Totalidad e) e "metafísica" (a Ética, a Exterioridade, o 
Outro), ver em Dussel, 1977, § 2.4.9. 

495. Contra Nietzsche, veladamente, escreve: ''A ontología como filosofía primeira é uma filosofía 
do poder (puissance). Ela culmina no Estado ... A universalidade se apresenta como impessoal... O 
egoísmo da ontología se mantém apesar de denunciar a filosofia socrática.:." (ibid. , p. 16). "Heidegger, 
como toda a história ocidental, concebe a relac;:ao como oulro como exercendo-se no Destino dos povos 
sédentários, possuidores e construtores da terra ... A filosofía do poder (pouvoir), a ontología, como 
filosofía primeira nao póe em questáo o Mesmo; é urna filosofía da injustic;:a" (ibid., p. 17). Em minha 
obra El humanismo semita (Dussel, 1969) critiquei esta "sedentariedade" indo-européia (ver também 
El humanismohelénic;:o; Dussel 1975) desde o ··nomadismo" dos beduínos e pastores do deserto arábico. 
Considere-se nesta Etica o § 0.1. 

496. PCIYa estas etapas, ver Costa, 1996. 

497. Lévinas, 1930. 

498. Husserl, 1966. 

499. Por exemplo, escreve Husserl ( 1966, p. 76): ''Eu percebo os outros - percebo-os como existentes 
realmente-ero série de experiencias ao mesmo tempo variáveis e concordantes". Ver Dussel, 1973, I, p. 
117, onde escrevemos que para Husserl" o outro como oulro ego transcendental é ilusório, irreal, hipotético··. 

500. Na América Latina compreendemos isto. Em minhaFúosofía de la Liberación fac:;o elucidac;:óes 
<leste tipo. 

501. Lévinas, 1947, p. 12. 

502. Jbid., p. 59-61. 

503. !bid., p. 115s. 

504. Jbid. , p. 153-154. No parágrafo sobre "O tempo e o Outro" (p. 159s) encontram-se já seus temas 
futuros: "Como outro e <liante do rosto do outro" (p. 161 ). 

505. Ver Lévinas, 1983. 

506. O tema é kierkegaardiano, sem sombra de dúvida. 

507. Lévinas, 1983, p. 77. 

508. Lévinas, 1967, p. 167s, em ''I:idée de 11rúini". 

509. Este "pré-" táo levinasiano lenta colocar-se "antes" e por "debaixo" do "mundo (Welt)" de Sein 
und Zeit (emespecial §§ 12-24, mas tambémda criticado"ser-com", § 26; emHeidegger, 1963, p. 52-114 
e 117-125), mas também da Wissenschaft der Logik, de Hegel (em especial II. 2.2: '"Die erscheinende 
und die an sich seiende Welt", em Hegel, 1971, Vl, p . 156s). Da mesma mane ira, 'o '"metafísico·· ou ··ético·· 
é o pré- e o pós-ontológico, nurn sentido crítico pós-metafísico. Em nossa primeira Ética (Dussel 1973, 
1-2) colocamo-nos de maneira preponderante no "além (Jenseits)" e "depois" do mundo; Márcio Costa 
(Costa, 1996) mostra bem acertadamente este "pré-", "antes". Heidegger fala do "vor-ontologisch··, mas 
este "vor-" é simplesmente o "cotidiano", "fáctico", antes do perguntar-se explicito. Aquí ao invés é urn 
"pré-" anterior á mera cotidianidade ontológica da posic;:áo cognitiva ou "intencional"" de saber, como 
"compreensáo fáctica do ser". ''Antes" da "compreensao (verstehen)" - momento em última anólise 
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gnosiológico - há (il y a) urna corporalidade vulnerável, com um desejcrr (désir) já (déja) constitu.ído 
como "sensibilidade". 

51 O. É o tema da materialidade em Marx e na primeira Escola de Frankfurt, exposto em trabalhos 
como o de Damasio ( 1994), sobre as emo<;:óes de urn ponto de vista neurológico. 

51 l. Lévinas, 1968, p . 175. 

512. Lévinas, 1968, p . 90s. 

513. !bid., p . 94s: "Prazer e representa<;:áo". 

514. !bid., p. 118. 

515. !bid., p. 158s. 

516. Ibid., p. 169. 

517. !bid., p . 183. Pelo "re-conhecimento do outro" a pa!avra é recebida (e também a argumenta
<;:áo): é a razáo pré-originária. 

518. Como a "vontade de poder", de Nietzsche. 

519. Lévinas, 1968, p. 190. Trata-se do momento 6 do esquema 4.6: a "interpela<;:ao·· do outro, mas 
como a vitima, o pobre, o oprimido, náo como o "senhor" nietzscheano. "Sou obrigado" é o momento 
deóntico dos enunciados normativos em referencia as vítimas. 

520. !bid., p. 194. Estamos na "origem" da razdo prática como obrigada a argumentar seriamente 
em simetría. 

521. !bid., p. 284. 

522. Nos artigos "A pegada do outro"; "Enigma e fenómeno" e "Linguagem e proximidade" (em 
Lévinas, 1967, p. 186s). 

523. "La Trace de l'Autre", em ibid., p. 196. 

524. "Langage et proximité", em ibid., p. 233s. 

525. O tema do "resgate" ou o "pagamento para libertar urn prisioneiro de guerra", isto é, a 
"reden<;:do", é longamente tratado por Rosenzweig no livro III, da 2ª parte de A Estrela da Redem;áo 
(Rosenzweig, 1921, Il, p. 152s; tr. fr., p. 243). Um "refém" ou "prisioneiro" perseguido pode oferecer-se 
para "redimir" urna vítima. Neste caso, o "justo inocente" curnpre urna "substitu.í<;:áo" pelo outro. Creio 
que este cenário é o que Lévinas tem em mente (representado no esquema 4.6). Ver uma comparm;áo 
com Rosenzweig em Gibbs, 1992; Cohen (R.), 1994. 

526. Parece-me que o Lévinas "prisioneiro" no campo de concentra<;:do é urna "situa<;:áo de 
referencia" clara. Ali, no campo nazista de exterminio, refém por seu povo perseguido, com consciencia 
de ser por assirn dizer culpável por ser sobrevivente. Obsessionado por seus irmdos vítirnas. testemunha 
com sua filosofía ético-crítica, no sistema vigente, a maldade do ser, quando se fecha ao outro. É preciso 
levm em canta este cenário na leitura completa de Autrement qu'etre. O tema de que na experiencia 
do ser refém se faz a substitui<;:áo e se sofre a persegui<;:áo pelo outro (os "muitos [rabim]") é 
dramaticamente tratado nos quatro poemas do "Servo de Javé ( 'ebed yahweh)" (Isaías 42.1-53, 12), aos 
quais, casualmente, dedicamos há mais de trinta anos urn comentário de estudante em París (encen
tra-se como apendice em Dussel, 1969, p . 127-170). Escrevíamos naquele trabalho: "O Servo se encontra 
<liante do tribunal como urna vítima de resgate, em favor da multidao (Isaías 53.5-10; Salmo 143.2; ]ó 
9,2; Genesis 15,6)" (ibid., p. 142). E explicávamos que havia dois pólos: meu pavo ( 'ami), perdoado, 
objeto da misericórdia; a multidáo, o indeterminado, o que pode ser objeto do perdáo. Meu povo é a 
por<;:do da multiddo salva; a multiddo é o símbolo de toda a hurnanidade - presente ou futura - que 
pode ser meu pavo" (ibid., p. 140). Veremos rnais adiante esta diacronía que vai desde a "multidóo" 
(mero bloca social contraditório; a comunidade das vitirnas) até o "povo" (sujeilo histórico; as vítimas 
críticas, conscientizadas). A questáo ética analisada por Lévinas se encentra em tomo de palavms 
hebraicas tais como: ga 'ol (traduzida pelos Setenta em grego por lytra; emLevítico 25,24-26) ou ge'ulah 
(pre<;:o do resgate de urna terral; padah (libertar o escravo comprando-o). peduim (pre<;o de compra do 
escravo para que seja livre) ou pidion (resgate de urn escravo); ou ainda hatsalah (salvar, libertar), 
donde deriva : ''Desci para libertá-lo Uehatsilo) do poder dos egipcios" (Exodo 3.8). 

527. O "Terceiro" é urn observador: "O Terceiro é outro que o próximo ... É importante encontrar 
todas as formas a partir da proximidade onde o ser, a totalidade, o Estado, a politica, as técnicas, o 
trabalho se constituem a cada momento como o centro de gravita<;ao delas mesmas, contam como única 
referencia" (Lévinas, 1974, p. 200-203). Sobre oconceito de resgate (nhl em hebraico) ou "resgatar" ou 
"libertar" o prisioneiro de guerra ou o escravo (pdh em hebraico, por ex., Levítico 25,24-26 e 51-52). 
Redimir (reden<;:áo) é urn "pagar resgate" (o "dinheiro do resgate [Lósegeld]"), o que significa comprar 
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a liberdade do escravo, libertá-lo, salvar a vítima. Em grego foi traduzido pelos sábios de Elefantina 
por apolytrosis . 

528. Esta re-sponsabilidade, de spondere: "tomar a cargo" - em latim - o outro, é anterior a 
decisáo. A responsabilidad e de Hans J onas (J onas, 1982) é urna responsabilidade a posteríori pela 
vída planetária. Aquí, ao invés, se trata de urna "re-sponsabilidade" a priori, já que nos situa 
realmente como "estando a cargo" da vítima que defrontamos inesperadamente (alguém que pede 
esmola, um ferido na rua, urna criam;-a de rua que limpa nosso carro, urna vítima da repressáo, urna 
mulher castigada com víoléncia, um estudante tratado injustamente pelo mestre, etc.), e da qua! 
nao podemos mais "ignorar" sua presern;a acusadora quanto a nossa obrigm;-ao de "fazer algo" 
por ela. Depois posso refletir sobre o fato, virar a cara e esquecer-me, ou fazer algo real por ela: 
essas decisóes intencionais ou atas sáo a posteriori . Sobre a re-sponsabilidade ver Lévínas, 1974, 
p. 17, 18, 32, 60, 86, 1 l 2, etc. 

529. Aquí há urna referencia crítica velada ao principium individuatíonis de Schopenhauer. 
"Chamamos vontade ao ser condicionado de tal maneira que sem ser a causa sui é o primeiro em 
relac;:áo a sua causa. O psiquismo é sua possibilidade. O psiquismo se desenvolve como sensibili
dade, elemento do prazer (jouissance: gozo), como egoísmo. No egoísmo do prazer [níveis desde o 
l até o 2.a do esquema 4.5] aparece o ego, surge a vontade. O psiquismo, e náo a matéria, é o que 
traz um principio de individuac;:áo ... A sensibilidade (sensibilíté) constituí o próprio egoísmo do eu 
(moi)" (Lévinas, 1968, p . 30). 

530. Neste caso como "re-flexáo" sobré si. 

531. O "uno" sou eu mesmo, mas negado enquanto perseguido; buscado em nome e apelido ... 
para ser eliminado (Lévínas o víveu na Alemanha de Hitler e nós nas ditaduras latino-americanas sob 
a estratégia de Kissinger até Bush). 

532. Lévínas, 1974, p. 142-143. É evídente que a riquíssima temática ética de Lévinas náo pode ser 
nem víslurnbrada nestas curtas páginas indicativas, e em vista de nosso argumento. 

533. Ibid., p . 64. 

534. [bid. Aqui Lévinas toca o indizível e marca o momento de todo pensamento "crítico" -
coincidindo com Marx, Horkheimer, Freud. Ver em ibid., p. 81, 93, etc. É interessante que, corno no 
"instinto do prazer" nietzscheano, se o desejo do outro nao "corresse o risco (risque), a dor perderla sua 
pr6pria dolencia" Ubid.). 

535. Ver ibid., p. 17, 77s. 

536. Ver ibid., p. 78s. 

537. Mas corno o que é "afetável", isto é, que recebe em sua corporalidade física o efeito de urn 
golpe e que provoca traumatismo (um "estado corporal", diria Damasio, 1994). Ver ibid., p. 83, 87, etc. 

538. Ver ibid., p. 86s. 

539. Ver ibid., p. 4, 69, 91, 94, 100, 151, 163, etc. 

540. Ver ibid., p. 61, 63, etc. 

541. Ibid., p. 108-109. 

542. Ibid., p. 112. 

543. É toda a náo-intencionalidade histórica da construc;:ao das estruturas sociais que produzern 
o sistema ... e suas vítimas. 

544. Este en dec;:a é urna categoría meta-física pré-ontol6gica; ver em ibid., p . 65-69, 95, 107, 117. 
137, 148, etc. 

545. Opiniao que está talando da experiencia-limite da finitude do ser humano como corporal-vi
vente e sofredor. 

546. [bid., p . 117. Aquí novamente nos moslra sua lógica relativamente a Spinoza, Schopen
hauer ou Nietzsche. No "psiquismo" da sensibilidade reina o egoísmo da seguranc;:a da reproduc;:ao 
da vída (níveis l e 2.a do esquema 4.5); Lévínas se situa também no nível 2.b (um desejar metafísico 
nao narcisista). 

547. Ver o tema em ibid., p. 16, 67, 69, etc. 

548. Esta categoria ana-arkhós é o en dec;:a, como o "aquérn" do ser e do mundo, o pré-ontológico. 

549. Ibid., p. 189. 
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550. O uso desta categoría filosófica de Lévinas em minha primeira Ética (ver Dussel, 1973, t. 2) 
me valeu fortes críticas daqueles que náo percebiam o sentido da questao (ver Cerutti, 1983; Schutte, 
1993; o primeiro critica o fideísta destas categorizm;:oes; a segunda repele o mesmo argumento e 
acrescenta outros, como mostrar que se nega a "diferern;:a", sem advertir que para Lévinas o outro náo 
é urna mera "diferem;:a" na "identidade", no sentido hegeliano; e por isso denominamos "distirn;:áo" a 
diversidade do outro com relm;:ao as "diferern;:at" intra-sistemicas. Creio que em ambos os casos a 
crítica é devida a wna apressada leitura da obra de Lévinas e da minha própria). 

551. Lévinas fala aqui de ordre, mas nao de "ordem" como sistema, mas como o <litar uma 
"ordem", "mandato". · 

552. Ibid., p. 190-192. 

553. Ibid., p. 126. Será isto um irracionalismo? Náo, entendendo-se que o mundo da afetividade, 
da corporalidade, a materialidade das pulsees, "o gozo em si da vida amando a vida (complaisance 
en soi de la vie aimantla vie)" (ibid., p . 81 ), de nenhurna maneira nega a razáo, mas marca seus limites: 
Nem ludo é racional!, diz-nos Lévinas e tem "razáo" - pelo menos para urna Ética da Libertm;:áo, que 
é libertm;:ao de "vítimas" e náo de "satisfeitos". A ontología heideggeriana, a fenomenologia tradicio
nal, as lógicas lingüísticas do sentido-significa<;:áo e também da validade intersubjetiva, etc., sao 
filosofías de "satisfeitos" -cuja satisfa<;:áo é "ponto de partida", inadvertido e tomado como "realidade" 
sem mais e sem questionar. Defrontar-se com "insatisfeitos" (as vítimas, os pobres, as mulheres 
violentadas ... ) é come<;:ar a perguntar-se por toda esta dimensáo que Lévinas nos abre de outramaneira 
que Marx, Horkheimer, Freud ... mas de acordo com eles no fundo. 

554. Ver ibid., p. 20, 96, 164, 165, 191, 200s. 

555. "A justi<;:a náo é justi<;:a a nao ser nurna sociedade na qua! náo há dislin<;:áo entre próximos e 
distantes, mas na qua! é irnpossível também colocar-se do lado dos mais próximos; na qua! a igualdade 
de todos é medida por minha desigualdade, pelo mais de meus deveres sobre meus direilos. O 
esquecimento de si move a justi<;:a. Por isso náo deixa de ter importancia o saber se o Estado igualitário 
e justo no qua! o homem se realiza ... procede de urna guerra de todos contra todos ou da responsabi
lidade irredutível do um para com todos e se pode dispensar-se da amizade e do rosto ... " (ibid., p. 203). 

556. A partir da "comunicm;:ao", que se origina no "dizer (dire) da própria corporolidode sensível, 
agora se desenvolve como "o dilo Ue dit)", a linguagem. Ao contrário de Apel ou Habermas, a 
comunicm;:áo é urn momento segundo. 

557. lbid., p. 203. 

558. Como se pode ver, Lévinas se atreve a inverter 25 séculos de filosofía: a filosofia nao deveria 
ser "amor da sabedoria", mas urna "sofofilia": "sabedoria do amor". Por amor se move toda a ordem 
da camalidade, a sensibilidade, a dor, a responsabilidade pela dor da vitirna, e só a partir dali a 
"constrU<;:ao" (porque náo há "re"-constru<;:áo do novo) de urna ordem nova (Sistema II do esquema 4.3) 
que trataremos nos capítulos 5 e 6 seguintes. 

559. !bid., p. 205. 

560. "Mas a questáo da significa<;:ao, modalidade da proximidade, a justii;a, a sociedade e a 
verdade como tal que reclamam, náo devem ser tomadas como urna lei anónima" (ibid., p . 205-206). 
A "náo-verdade" (antiga) do sistema fica claramente mostrada enquanto religada a vítirna. Por sua 
vez, a nova "verdade" é agora possível como curnprirnento da "significai;ao" da responsabilidade 
pelo outro. 

561. Esta "diacronía" levinasiana se entende no pensarnento crítico agora, já que a anterioridade 
da sensibilidade e da vítirna, antes, abre, depois, pela responsabilidade, o ambito da racionalidade. 

562. Ver ibid., p . 210-218. A magnífica descri<;:áo de por que o ceticismo é táo velho como a filosofía, 
que a afirrna<;:áo náo racionalista da razao por parte de Lévinas deixa ver, nós a usaremos em outra 
obra futura onde tentaremos urna "fundamenta<;:ao" da ética; "fundamenta<;:ao" que, no dizer de 
Lévinas, será reduzida a cinzas para novamente renascer na diacronía ética da Juta pelas vítimas. 
Leiam-se textos como este: "A linguagem já é um ceticismo. Porventura o discurso coerente que se 
absorve inteiramente no dilo náo deve sua coerencia ao Estado que excluí, pela violencia, o discurso 
subversivo? ... O interlocutor que náo se dobra a lógica é amea¡;:ado de prisao ou de ir ao asilo onde 
sofre o prestígio do mestre ou a medica<;:áo do médico: violencia ou razáo de Estado asseguram ao · 
racionalismo lógico urna universalidade e a lei urna matéria submissa ... Isto nos lembra o caráter 
político - num sentido muito amplo - de todo racionalismo lógico, alian<;:a da lógica com a político" 
(ibid., p. 216-217). Muitos "racionalistas lógicos" se admiravam, e se odmirom, de que durante os 
ditaduras militares latino-americanas, estranhamente, cresceu esta corrente filosófica ... enquanto 
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os filósofos críticos eramexpulsos das universidades (e atéassassinados) . História que ainda está))~: 
escrever-se! 

563. !bid., p. 210. 

564. Teriamos que fazer algumas perguntas a Lévinas. A primeira, o situar-se principalmente na 
ética do refém, e menos na ética da própria vítirna. A segunda, já anotada por Rosenzweig, é o ponto 
critico da tradi1,áo judia desde a destrui1,áo de )erusalém (nivel que já consideramos em Adorno ou 
Benjamín): urna filosofía fraca da hlstória, onde poderia parecer que o "justo inocente" sofre passiva
mente sem poder transformar a lústória. É "o eleito" que vive a etemidade messió:nica sem solu1,áo 
nem escapatória. É um povo de Israel sem Estado (desde Tito no ano 70 dC até 1948). Qua! é a posi1,áo 
de Buber ou Lévinas? No final dos anos 90: Como julgamos a intiíada? Náo sáo os pobres. os 
estrangeiros o Outro que a Totalidade, o Mesmo, o terror da ontología dogmática? Por outro lado, o 
"justo inocente", o refém, pode comB(,ar urna estratégia de liberta1,áo (com razáo instrumental. 
estratégica. com razáo critica e utópica á la Bloch) como o Moisés egipcio conduzindo o povo-vítirna 
para a nova Terra Prometida? Por que o Messias deve ser só um sofredor (como o "Servo sofredor" de 
Isaías; ver meu artigo "Universalismo e rnissáo nos poemas do Servo de )avé", em Ciencia y Fe [Buenos 
Arres] 4 [ 1964] 419-463, em apéndice em Dussel, 1969, p. 127-170) e náo um construtor da liberta1,áo e 
organizador de um novo Estado "além do )ordáo"? Lévinas nos é necessário para mostrar o conteúdo · 
último da ética, material, positiva (o acesso a camalidade do outro) e negativa (critica) de urn discurso 
de urna Ética da Liberta1,áo (momentos 6 e 7 do esquema 4.3), mas náo é suficiente. 

565. Ver Honneth, 1992. Esbo1,arnos o tema em [105]. 

566. Sistema Ido esquema 4.3. 

567. É o Ecce homo de Lévinas, na exposi1,áo da corporalidade sensível e vulnerável. 

568. Desde agora momento quer dizer rela1,áo ao esquema 4.3. 

569. Ver o nivel I dos esquemas 4.4 e 4.5. 

570. Ver no Apéndice 1 a Tese 17. 

571. Náo posso repetir aqui o que já escrevi em meus trabalhos anteriores no diálogo com K.-0. 
Apel (Dussel, 1993c, § l; 1994, § 2.3; e 1995, § 1, p. 116-119; etc.). 

572. A mera "razáo prático-material" capta a vida humana como critério de verdade; a "razáo 
ético-originária" é seu desenvolvimento, como descoberta do momento em que a vida se toma sujeito 
ético: o outro como igual (estudado nos§§ 1.5 e 2.5); agora a razáo ético-pré-originária", com Lévinas. 
é a própria razáo que "re-conhece" o outro nao "como igual" mas "como outro": neste sentido está antes 
(pré) da origem do sistema futuro (Sistema II do esquema 4.3). 

573. Ver Wtlliarns, 1992. 

574. A razáo prático-material situa a razáo ético-originária. 

5 75. Ver as Teses 17 no final. 

576. Momento 6a do esquema 4.3. 

577. Momento 5 do mesmo esquema. 

578. Sempre falamos de normas, atos, microestruturas, institui1,6es ou sistemas formais ou 
materiais de eticidade, etc. Em geral, estas "media1,óes" sáo sistemas formais instrumentais em última 
análise (o capital criticado por Marx, o sistema exposto por Luhmann, a totalidade de Lévinas) que se 
reproduzem com éxito a si mesmos mas matam as vítirnas. As vítimas sáo os seres humanos eliminados 
náo intencionalmente por esses sistemas instrumentais. 

579. Ver Popper, 1973. 

580. A "náo-intencionalidade" náo só dá razáo a ética da responsabilidade de Weber, ou a 
descoberta das a1,6es "náo-intencionais" no mercado de Adam Smith, mas a análise do capital em O 
Capital de Marx, a introje1,áo do superego em Freud, etc. É a "totalidade" de Lévinas (Sistema 1 do 
esquema 4.3) . 

581. É assornbrosa a clarividencia do jovem Marx em vislumbrar esta "inversáo". Num conhecido 
artigo, em sua época de pequeno-burgués, critico tarnbém do comunismo, sobre "Debates sobre a lei 
castigando os roubos de lenha" ("Os debates da VI Dieta renana", em Marx, 1956, t. 1, p. 109s), vemos 
já suas prirneiras intui1,óes ético-materiais: "Nestes costumes da classe pobre palpita. portanto, um 
sentirnento jurídico instintivo" (p. 119; tr. casi., p . 257). E continua: "Um ser humano, urn membro vivo 
da comunidade, por cujas veias corre o sangue dela" (p. 121; Ir. casi., p . 259). ''.As fun1,óes encomendadas 
a quem tem por rnissáo o cargo de ser brutal náo só contradizem o objeto da prot~áo, mas contradizem 
tarnbém no que se refere as pessoas" (p. 123; tr. cast.,p. 261). O único que tem "valor absoluto 
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(absoluter Wert)" (ibid.) é a lenha ou as lebres (os meios que os camponeses náo devem tomar); e 
referindo-se a um texto de Bartolomé de las Casas (sem sabe-lo), escreve Marx com consciencia 
ético-crítica clara, mostrando a "inversáo (Kehre)" da qua! falamos : "Os indígenas cubanos viam 
no ouro o fetiche dos espanh6is. Celebraram urna festa em sua honra ... e depois o lan<,ararn ao mar. 
Se tivessem assistido a essas sessóes da Dieta renana, aqueles selvagens teriam visto na lenha o 
fetiche dos reno nos. Mas em outras sessóes da Dieta teriam aprendido que o fetichismo traz consigo 
o culto ao animal e teriam lan<,ado ao mar as lebres para salvar os homens" (íbid., 147; tr. cast., 
p . 283 ). Comentamos tudo isto em Dussel, 1993b. Mas no final desta Ética cabe destacar que de 
maneira explícita Marx analisa a "inversáo": as pessoas (a partir de cuja dignidade se julgam os 
fins e valores) sáo tomadas como coisas, e as coisas (lenha, lebre, meios) como fins. É urna crítica a 
razáo instrumental weberiana, por antecipa<,áo. É um juízo ético-crítico das normas, leis, a<,óes, 
institui<,óes, sistema de eticidade (capitalismo), onde se define um crítérío e um principio crítico-ético 
explicitamente. A afirmaqáo das media<,óes como negaqáo orígináría da "pessoa" humana, isto é, o 
principio kantiano ("a pessoa é um fim") aplicado críticamente (o que Kant náo podía fazer por ter 
perdido o horizonte material) de maneira trans-sistémica e econ6mico-materíal. 

582. No sentido ineludível indicado por Lévinas, mas também considerando-se todas as media
<,óes necessárías, urna vez que todo ser humano, por ser um momento das estruturas complexas da 
humanidade em seu desenvolvimento, náo pode declarar-se absolutamente inocente de nada que 
aconteqa a outro ser humano. Sempre existe algum tipo (direto, indireto,, consciente ou náo-intencional) 
de cumplicidade que nos compromete com a negatividade do outro. E um sinal de "inteligencia" ou 
razáo crítica saber descobrir esta articula<,áÓ. 

583. Este critérío é completamente diferente do de Hegel. 

584. Ver acima (11). 

585. Cf. Wellrner, 1986, !: "O programa kantiano". 

586. Ver a crítica de Hinkelamrnert, 1984, cap. l. 

587. Marx, 1956, III, p. 535. 

588. Os momentos 5 a 1 O indicarnos passos para esta transforma<,áo (esquema 4.3). 

589. Sabe-se que "Moisés" náo <leve ter sido um "hebreu" ou apiru, mas sim um nome mítico 
egipcio dentro de um relato hermenéutico ou narrativo explicativo (Gottwald, 1979, p. 35s). 

590. De um ponto de vista estritamente filosófico, repetirnos, aquela expressao - "Pai, perdoai-lhes, 
porque nao sabem o que fazem" (Lucas 23,34)-se apresenta como urna enuncim~ao critica da ideologia 
e do fetichismo: aqueles simples soldados (media<,d:o dos responsáveis pelos quais nClo se pedia 
perdáo) náo tinham clara consciencia da práxis que estavarn cumprindo. Nao sabiam que torturavam 
e matavam um perseguido, refém no sistema (romano ou do colaboracionismo da elite judía e do 
Templo), que se havia levantado críticamente em favor dos pobres e miseráveis oprimidos do povo 
judeu. Aquela "testemunha" da Galiléia era um Zaratustra ndo de urna pulsao narcisista, mas pulséio 
alterativa bem superior ao imaginado por Nietzsche, mas em sua linha de proposta criadora, contra 
urna "lei" que era "para o homem, e náo o homem para a lei" - principio da transforma<,áo social 
radical. Já propusemos alguns desses temas na obra Las metáforas teológicas de Marx (Dussel 1993b). 

59 I. Como fato cultural e no horizonte metafórico, náo dado na época de Nietzsche, e procedente 
da América Latina, a chamada "Teología da Liberta<,do" interpretou um Cristo náo contradit6rio com 
a pulsáo transformadora e libertadora das vi timas. O "Cristo libertador" é o ''.Anticristo" que Nietzsche 
pretendeu ser. Talvez hoje Nietzsche se tivesse libertado de sua visdo do Cristo masoquista e castrador, 
procedente de um certo luteranismo (e catolicismo) de sua Alemanha nativa, o de seu pai. 
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Capítulo 5 
A VALIDADE ANTI-HEGEMÓNICA DA COMUNIDADE DAS VÍTIMAS 

(277] Esta é urna ética da vida. A consensualidade critica das vítimas 
promove o desenvolvimento da vida humana. Trata-se, entáo, de um novo 
critério de validade discursiva, a validade critica da razáo libertadora. Por 
isso, vamos dar agora um passo decisivo. Penso ser hora de colher frutos 
sem maiores dificuldades teóricas, abrindo caminhos, todavia, ainda nao 
transitados pelas correntes éticas contemporaneas. Creio que aqui se 
mostrará a fecundidade do método iniciado. Além disso, como em tudo o 
que até agora se indicou, a originalidade é própria da "experiéncia" 
latino-americana de onde parte - que penso ter validade universal. Se 
Rousseau mostrou no Emílio o protótipo de educm;áo burguesa revolucio
nária - solipsista, de um órfáo sem famílici nem comunidade, rnetodica
mente sem tradic;áo cultural medieval ou da nobreza monárquica, dentro 
do paradigma da consciencia e soba orientm;ao solipsista de um preceptor 
-, um Paulo Freire, o anti-Rousseau do século XX, nos mostra ao contrário 
urna comunidade intersubjetiva, das vítimas dos Emilios no poder, que 
alcanc;a validade crítica dialogicamente, anti-hegemónica, organizando a 
emergencia de sujeitos históricos ("movimentos sociais" dos mais diversos 
tipos), que lutam pelo reconhecimento dos seus novos direitos e pela 
realizac;áo re-sponsável de novas estruturas institucionais de tipo cultural, 
econ6mico, político, pulsional etc. Trata-se, entao, de todo o problema do 
surgimento da "consciencia ético-critica" (mono lógica e comunitária, com 
um super-ego re-sponsável e criativo) como "tomada de consciencia" 
progressiva (a "conscientizac;ao"), negativamente, acerca daquilo que 
causa a "negac;áo originária" - a que nos referimos no capítulo 4 - como 
momento estrutural do sistema de eticidade (seja lá qual for) que causa as 
vítimas, que agora iniciam, elas mesmas, o exercício da razáo crítico-dis
cursiva; e, positivamente, iráo discernindo a partir da imaginac;áo criadora 
(libertadora) alternativas utópico-factíveis (possíveis) de transformac;ao, 
sistemas futuros em que as vítimas possam viver. Aqui deveremos refletir 
sobre a articulac;áo teoria-práxis; filosofía, ciencias sociais críticas e mili
tancia; vanguarda e sujeito comunitário-lústórico (líderes, movimentos e 
povo); diferenciando entre mera emancipac;ao ou reformismo e real trans
formac;áo ou libertac;áo. A validade de urna práxis de libertac;áo (que 
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estudaremos no capítulo 6) tem seu fundamento entáo no momento prévio, 
que trataremos neste capítulo 5. 

Urna primeira advertencia. O momento ontológico (horizonte do ser) ou 
sistemico auto-referente (dos capítulos 1-3), a razao prático-material, for
mal ou de factibilidade instrumental, as pulsóes reprodutivas ou de auto
conservac;ao, a razao discursiva etc. sao momentos que aqui de maneira 
alguma se veem negados, mas sim subsumidos. Negamos, todavia, a sua 
pretensao de ultimidade ou suficiencia, e situamo-los dentro de um discurso 
(e realidade) que os mobiliza dentro de um horizonte onde ganham fluidez. 
A partir da exterioridade das vítimas a totalidade é subsumida (negada e 
assumida) e transformada. O mesmo acontece · com todos os tipos de 
racionalidade ou pulsóes. O "mal" consiste na teimosa obstinac;ao conser
vadora de impedir o "desenvolvimento" critico a partir do momento alcan
c;ado (e que gera vítimas). Náo se trata entao de urna razao ontológica ou 
razao critica teórica, mas da razao ontológica transcendida prática e 
internamente por urna razao ético-critica, que se lanc;a sempre de novó a 
outros momentos futuros de realizac;ao, a partir dos seus próprios conteú
dos, mas, ao mesmo tempo, inovada por aspectos novos provenientes da 
exterioridade das vítimas (novo comec;o e, todavía, continuidade do melhor 
do antigo sistema: negac;ao assuntiva). É toda urna filosofía da história que 
admite rupturas (do definitivamente irrecuperável porque é causa direta da 
vitimac;a:o e, por isso, deve ser des-construído: em seu paroxismo é a 
revoluc;ao), mas também continuidade analética, analógica (recuperac;a:o 
do recuperável submetido a transformac;ao radical do novo horizonte que 
se vai configurando intersubjetivamente no tempo da repressó:o e da 
libertac;ó:o, "tempo messianico" - diría Benjamin - da comunidade critica 
das vítimas). 

§ 5.1. Meu nome é Rigoberta Menchú, e assim "nasceu em mim 
a consciencia" 

[278] Deixemos, em primeiro lugar, a palavra com a própria vítima. 
Leíamos um texto dramático do tema que <levemos abordar neste parágrafo: 

Eu nao sou dona de minha vida1
, decidí oferece-la a urna causa2

• Po<lem me 
matar3 a qualquer momento, mas que seja em urna tarefa onde sei que meu 
sangue náo será algo inútil, mas será mais urn exemplo 4 para os companhei
ros. O mundo onde vivo é tao criminoso 5, tao sanguinário, que de um momento 
para o outro ma tira. Por isso, como única alternativa, só me resta a luta6 

... E 
eu sei e confío que o povo é o único capaz, somente as massas sao capazes 
de transformar a sociedade7

. E náo é mera teoria apenas8
·
9

. 

A Ética do Discurso abordou amplamente a questáo da intersubjetivi
dade que consegue um acorde válido. Será por enquanto o nosso interlo-
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cutor, pois até agora nao mostramos o que ~ignifica urna razao crítico-dis
cursiva, impossível de se descobrir e se analisar a partir do horizonte da 
Ética do Discurso - desde o momento em que perdeu a materialidade e 
negatividade, como é próprio do seu formalismo. Com efeito, para a Ética 
do Discurso, as condic;;óes mínimas reais para a possibilidade de urna 
discussao válida sao: a sobrevivéncia10 da comunidade real de comunica
c;;ao, e a participac;;ao simétrica de todos os atingidos possíveis. Mas, ao 
levar em conta aquilo que agora chamamos de principium exclusionis (a 
irnpossibilidade empírica de nao excluir alguém do discurso), toma-se 
eticamente problemático o que se refere a todos os atingidos 'possíveis' já 
que, como insistiremos, nao é possível nem sequer descobrir a sua existen
cia (afeta-os urna "impossível" participac;;ao). Com efeito, nunca poderao 
todos os afetados ser participantes reais (nerri sequer por representac;;ao), 
mas isto nao por urna dificuldade empírica, como, por exemplo, nao poder 
convidar a todos. Nao. A nao-participac;;ao fáctica da qual falamos é um 
tipo de exclusáo nao-intencional inevitável. Pois sempre haverá (e nao 
poderá nao haver algum tipo de) afetados-excluídos de toda comunidade 
de comunicac;;ao real possível. E isso nos póe diante de urna contradic;;ao: 

a) embora todos os afetados tenham sempre direito (implícito) a parti
cipac;;ao argumentativa na comunidade de comunicac;;áo real; 

b) sempre há, mesmo assim, algum tipo de afetado-excluído. 

Trata-se de um "sempre" empírico, e sua inevitabilidade é apodítica: é 
impossível facticamente nao haver excluídos. Para que nao os houvesse, 
usando de novo o argumento de Popper, deveria haver urna comunidade 
de comunicac;;ao absolutamente perfeita (sem nenhum excluído), e para 
isso necessitaríamos de urna inteligencia infinita com velocidade infinita 
para descobrir todos os excluídos atuais. E, mesmo assim, nao se 
poderiam prever todos os excluídos futuros possíveis (já incoados em 
relac;;óes presentes de dominac;;ao invisíveis, nao intencionais). Ou seja, 
náo podemos ter consciencia atual de todos os outros excluídos no 
presente, que seráo descobertos como excluídos no futuro, e que já 
sofrem por antecipac;;ao os acordes a que se chegar. Durante milenios, 
a mulher era urna "afetada", por exemplo, na questao do "pátrio po
der"11, mas náo se tinha consciencia disso, e foi por isso "excluída" 
facticamente da discussao. O mesmo se clava comas etnias discriminadas 
pelo racismo, as gerac;;óes futuras na questao ecológica etc. 

[279] Isto situa o problema da validade, da moralidade do "acordo 
(Verstandigung)" de maneira nova. Todo "acordo" náo é só provisório e 
falseável, masé eticamente excludente de afetados (quer dizer, tem urna 
"finitude" constitutiva). "Procedimentalmente", eis a primeira pergunta que 
se deveriam fazer os "participantes" em urna comunidade de comunicac;;ao 
hegemonica real: A quem poderíamos ter deixado "fora" - sem re-conheci-
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mento, portanto -, .. excluido .. ? Mas a ela nunca se pode responder cabal
mente, mesmo diante da melhor consciencia crítica possível. 

Além disso, deve-se ter consciencia de que é necessário reconhecer 
cada "participante" como um sujeito ético dis-tinto (nao só igual), como 
outro que o sistema auto-referente: outro que todo o resto, princípio sempre 
possível de "dissenso" (ou origem de novo discurso). Esta possibilidade do 
"dissenso" do outro é um permitir-lhe "participar" na comunidade como direito 
a "irrup<_;:áo" fáctica desse outro como novo outro12

, sujeito dis-tinto de enun
cia<_;:áo. Este respeito e re-conhecimento do outro como outro é o momento ético 
originário13 por excelencia que estamos analisando, o suposto em toda 
"explica<_;:áo" (epistemológica, a la Thomas Kuhn, por exemplo) ou todo 
"assentimento" livre (sem coa<_;:áo) diante do argumentar do outro. Porque 
"respeitar" a dignidade e "re-conhecer" o sujeito ético do novo outro (como 
aut6nomo, também de um possível "dissenso", como dis-tinto14

) é o ato ético 
originário racional prático kat'exokhén, pois é "dar lugar ao outro" para que 
intervenha na argumenta<_;:áo náo só como igual, com direitos vigentes, mas 
como livre, como outro, como sujeito de novos direitos. 

[280] A diferen<_;:a essencial nesta questáo entre a Ética do Discurso e a 
Ética da Liberta<_;:áo situa-se precisamente no seu ponto de partida. A 
primeira parte da própria comunidade de comunica<_;:áo; a segunda, dos 
afetados excluídos dessa comunidade: as vítimas da náo-comunica<_;:áo. 
Por isso, a primeira se encentra praticamente em posii_;:áo de "inaplicabili
dade (Nichtanwendbarkeit) " 15 das normas morais fundamentais em situa
c;óes "normais" de assimetria (e náo propriamente excepcionais), ao passo 
que a Ética da Liberta<_;:áo se situa justamente na "situa<_;:áo excepcional do 
excluído", isto é, no momento mesmo em que a Ética do Discurso descobre 
os próprios limites. Escreve Albrecht Wellmer: 

As revolw;óes contra pretensóes injustas deveriam ser consideradas 
como situac;óes de excec:;áo morais; e isla de tal modo que os fundamen
tos de urna reciprocidade entendida moralmente tenham sido abolidos, . 
porque os deveres morais de urna parte já náo podem ter corresponden
cia com as pretensóes morais da outra1 

. 

Sao exata:qiente estas situa<_;:óes-limite que interessam a Ética da Liber
ta<_;:áo (os múltiplos processos cotidianos assimétricos da domina<_;:áo exer
cida sobre as mulheres, as etnias discriminadas, as culturas populares e 
indígenas sufocadas, os processos pedagógicos de opressáo, a situa<_;:áo 
das maiorias em Estados do mundo em situa<_;:áo de náo-direito, da periferia 
ou do mundo colonial que por defini<_;:áo está em posi<_;:áo desvantajosa sob 
a violencia armada [principalmente dos EUA, no presente], as guerras 
"sujas" da Argentina, do Brasil, do Chile etc., contra-revolu<_;:óes orquestra
das criminosamente como a lani_;:ada contra a Nicarágua depois de 1979 
etc.) . O princípio concreto "Faze participar na discussáo o afetado-excluído, 
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a vítirna!" tern urna lógica procedimental diferente da lógica meramente 
discursiva hegemónica. As "situac;óes de excec;áo" de assirnetria para a 
aplicac;áo de urna Ética do Discurso sao as "situac;6es normais" de funda
rnentac;áo de normas para a Ética da Libertac;áo que pode, corno veremos, 
constituir a sirnetria17 entre as próprias vítirnas. 

[281] Ern sua obra Novo ponto de partida da filosofia latino-americana, 
J.C. Scannone escreve: 

A filosofia latino-americana da libertac;ao usou críticamente e completou 
a conceptualizac;ao ... para formular filosoficamente a experiencia latino-
americana do pobre ... : anterior a pergunta pelo ser deve surgir oques-
tionamento ético-histórico do próprio perguntar-se .. . Mas os riscos de 
ficar sozinho nesse ato de impostar a questao provocaram a sua díaletí
zac;ao ... [e por isso] era criticada e reinterpretada na sua forma e cate
gorízac;ao grac;as a incidencia positiva do novo horizonte de sentido 
aberto pelos símbolos e pela hístóría latino-amerícanos18

. 

Scannone propóe corno superac;áo do ponto de partida anterior urn 
duplo rnovirnento: 1) a partir da cornunidade de cornunicac;áo de Apel 
(criticada ern sua transcendentalidade a partir de urna cornunidade ético
histórica) chega-se ao "nós" de urn povo latino-americano corno sujeito19

, 

2) corno urn "estar"20 
- manejando sutilmente a diferenc;a, no portugues, 

entre o mero "estar" resistindo e o "ser" do mundo- ou urn "nós estarnos". 
Este "novo" ponto de partida iría alérn do da Filosofía da Libertac;áo: 

Contudo, a meu ver, o enfoque centrado na oposic;ao dependencia-liber
tm:;áo corría o risco de nao considerar suficientemente o positivo próprío 
da América Latina, próprío este que nao se pode reduzír a negac;ao 
determinada da negac;ao (ísto é, da dependencia e opressao), ou, ao 
menos, o risco de falar sobre ísso de modo abstrato .. . sem determinó-lo 
suficientemente a partir de sua própría novidade, mediante urna herme
néutica da hístóría e da cultura latíno-americanas21

. 

A "sabedoria popular", a hermeneutica dos símbolos (corn grande 
irlfluencia de Ricoeur), seria o novo ponto de partida. 

Ora, penso que se recaiu ria ontología, no mundo, na totalidade, ern 
urna mera cornunidade de cornunicac;áo, pois o "estar" (mesmo o "nós 
estarnos") abstrato é urn "mundo" a rnais, urna eticidade (a la Hegel) 
concreta, sern critérios universais para explicar o porque da pobreza 
(nao-vida) desse pavo, sern critérios críticos para o diálogo entre culturas 
assirnétricas nern para a determinac;áo da factibilidade das transformac;óes 
necessárias. É urna recaída no ponto de partida superado pela Filosofía 
da Libertac;áo no final da década de 6022

• 

Por que acontece essa "recaída"? Historicarnente, pela terrível opres
sáo das ditaduras a partir de 1973; políticamente, pela influencia do 
peronisrno populista que, corn extrema e perigosa fidelidade, rnuitos filó-
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sofos pensaram ser um "estar com o povo". Filosoficamente, no seu 
fundamento, o "estar", o "nós estamos" resistindo a partir da sabedoria 
dos símbolos de nosso povo, abstratamente, toma-se ambíguo quando nao 
se estabelece relm;:ao alguma com o "sistema formal capitalista" neste 
caso, que os inclui (como oprimidos) ou os exclui - e isto exige "passar" 
por urna releitura de Marx. É outro mundo a que se poderia aplicar a crítica 
de Habermas a Taylor23

• Se, ao contrário, se situa essa cultura popular 
(como "nós estamos" na sabedoria ... ) como o outro oprimido pelo sistema 
e como os afetados-excluídos, as vítimas, tudo ganha urna dinamica 
completamente diferente: urna dinamica de sabedoria para a libertm;:ao, 
e nao só de autoconservm;:ao como cumplicidade para a duras penas 
sobreviver na passiva resistencia na qual a "festa" seria urna falsa subli
mac;:ao alienante. 

[282] Em primeiro lugar, a afirmac;:ao plena e positiva da própria cultura 
em nossos dias, no sistema mundial vigente, é impossível sem dois momen
tos prévios: 1) o descobrimento, feito pelas próprias vítimas, primeiramente, 
da opressao e exclusao que pesa sobre a sua cultura; 2) a tomada de 
consciencia crítica e auto-reflexa sobre o valor do que lhe é próprio, mas 
que se recorta afirmativamente como ato dialeticamente anteposto e com 
respeito a materialidade como negatividade. Tomemos um exemplo teste
munhal narrativo excepcional. Urna jomalista venezuelana (urna "intelec
tual organica") elaborou um livro com a história da líder indígena 
guatemalteca, Premio Nobel da Paz (1992), intitulado (e o título tem clara 
precisao teórica) : Meu nome é Rigoberta Menchú, e assim me nasceu a 
consciencia24

• a) Urna mulher dominada, b) pobre, da classe camponesa, 
c) maia, como etnia conquistada há 500 anos, d) de rac;:a morena, e) de 
urna Guatemala periférica e explorada pelo capitalismo norte-americano. 
Cinco dominac;:óes simultaneas e articuladas! · 

Toda a primeira parte dessa magnífica obra narrativa é o relato de urna 
experiencia de vida fe minina, da cultura da nac;:ao maia, a partir da 
"auto-afirmac;:ao" da testemunhante, mas no tempo dador primeiro, da 
injustic;:a sofrida como momento da "natureza das coisas", partindo da 
simples sabedoria popular acrítica. Só no capítulo XVI principia a "toma
da-de-consciencia": 

Entao nos púnhamos a conversar e a lan<sar insultos a esses ricos que 
por muitos anos, por muito tempo, nos fizeram sofrer. Nesse tempo, eu 
comecei a fazer minha forma<só:o mais política entre a comunidade25

. 

A tomada de consciencia crítico-monológica se transforma rapidamen
te em ato comunitário26

, de "acorde", de consenso. No capítulo XVII, há um 
desenvolvimento e comec;:a propriamente o momento ético, que é o "ponto 
de partida" radical de toda a Ética da Libertac;:ao: 
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Estava confusa. Urna certa mudanc;a que sofri por dentro27
• Para os 

outros, náo era táo difícil compreender que aquí está a realídade e aquí 
· f 1 ·d d 28 P · · t 29 O · ·t· esta a a s1 a e . ara m1m, 1sso me cus ou um pouco . que s1gm 1-

cava explorac;áo para mim?30 Por que nos rejeitavam?31 Por que náo se 
aceita o indígena?32 E por que, antes, a terra era nossa?33 Os nossos 
antepassados já viviam ali. E por que os estrangeiros náo nos aceitam 
como indígenas? Af reside a discriminac;áo! 34 

Pode-se observar, passo a passo, o processo indicado no capítulo 
anterior. "Rigoberta-seu povo" tiveram sempre a sua cultura; desprezaram
na e ninguém lhes havia ensinado a valorizó-la; sofreram urna opressao e 
exclusao espantosa35

• !mediatamente comec;a a tomada-de-consciencia 
ético-crítica dessa opressao-exclusao, do fato de ser vítima; isso é possível 
a partir da afirmac;ao do seu próprio ser valioso; a partir dessa afirmac;ao, 
comec;a urna luto de libertac;ao com a consciencia ética de ser vítima. Tal 
afirmac;ao é fruto de um processo dialético, onde a relac;ao dominador-do
minado, sistema-exclusao sao o horizonte de compreensao. Scannone 
julga possível afirmar-se a própria cultura como valiosa (como o observa 
muitas vezes Arturo Roig), esquecendo porém que deve ser a partir da 
dialética opressor-oprimido, como vítima. Sem essa relqc;ao negativa36

, 

explícitamente posta a nu, necessariamente se toma a cair em urna 
ontología ambígua, nao-ética, sapiencial mas nao crítica, urna "eticidade 
concreta" (Sittlichkeit) sem critérios de libertac;áo. Recaiu-se de fato na 
hermeneutica ricoeuriana pré-libertadora. 

[283) Vemos entao, neste caso testemunhal de Rigoberta Menchú, que 
o "ponto de partida" é complexo mas, seja como for, acontece aquém e além 
da ontología, do mundo e do ser vigente ou dominador, ou da comunidade 
de comunicac;ao hegemónica. O ponto de partida é a vítima, o outro, nao 
porém simplesmente como outra "pessoa-igual" na comunidade argumen
tativa, mas ética e inevitavelmente (apoditicamente) como outro em algum 
aspecto negado-oprimido (principium oppressionis) e afetado-excluído 
(principium exclusionis). O novo ponto de partida se origina a partir da 
experiencia ética da "exposic;ao" no face-a-face: "Meu nome é Rigoberta 
Menchú" ou o "Eis-me aqui!" (abrindo a camisa e descobrindo o peito 
<liante do pelotao de fuzilamento) de Lévinas. 

A ética ontológica parte do já sempre mundo pressuposto; a Ética do 
Discurso parte da já sempre pressuposta comunidade de comunicac;áo; a 
filosofía latino-americana do "nos-otros (nós-outros)37 estamos" parte de 
urna cultura sapi~ncial afirmada e analisada a partir de urna interpretac;ao 
hermeneutica. A Etica da Libertac;ao tem como ponto de partida preferen
cial, sem negar os anteriores, a "exterioridade" do horizonte ontológico 
("realidade" além da "com-preensáo do ser"), o além da comunidade de 
comunicac;ao ou de urna mera sabedoria afirmada ingenuamente como 
aut6noma (" estando" concreta e historicamente reprimida, destruída no 
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seu núcleo criador, sendo marginal e difícilmente reproduzívei38
, e isto 

quando ignorado leva a urna "ilusáo" folclorista). Trata-se de descobrir 
claramente tres destinatários ou referentes "af etados": 

a) O afetado como excluído em toda discussáo é alguém que vai sofrer 
os efeitos de um acorde válido hegemonicamente alcanc;:ado. A Ética da 
Libertm;:áo ressalta que a consciencia ou o saber-se "afetado" (quando se 
é excluído) é já fruto de um processo de "conscientizac;áo" libertador. O 
tempo imemorial radical, entáo, é a situac;áo em que o/a afetado/a náo tem 
consciencia de ser afetado/a. Eis a situac;áo do escravo que acredita ser 
"por natureza" escravo. Já citamos acima este texto: "Durante anos e anos 
colhemos a morte dos nossos nos campos de Chiapas39 

..• Nossos homens 
e mulheres caminhavam na longa noite da ignorancia"40

• 

b) O mesmo acontece como afetado como oprimido, a vítima, "explo
rada" intra-sistemicamente (como por ex. a "classe camponesa" que, para 
Marx, como conjunto de assalariados do campo criam riqueza para a 
United Fruit; ou a mulher no machismo patriarcalista etc.). 

c) Enfim, ternos afetados que estritamente náo estáo em relac;áo de 
dominac;áo, mas estáo materialmente excluídos (há, com efeito, graus de 
exterioridade e de subsunc;áo). Assim, o "pobre" (o pauper para Marx) é 
aquele que náo pode reproduzir a sua vida (por ex. deixou o sistema feudal 
como servo, mas ainda náo é assalariado [pauper ante festum], ou perdeu 
a sua condic;ao de assalariado ·e se transforma em "desempregado" 
[pauper post festum]: trabalho disponível, massas marginais urbanas 
atuais). Sao as vítimas em suas tres determinac;óes. 

[284] A análise ontológica (também ética, de Heidegger a Taylor ou 
Maclntyre) pode e deve também ser aplicada ao "mundo" das vítimas, 
afetadas, exploradas ou excluídas. É míster nao considerar este último 
exclusivamente como pura negatividade, exterioridade formal ou vazia de 
conteúdo, só como o outro formal exterior ao mundo, sistema ou comuni
dade vigente hegemónicos. É necessário prestar atenc;ao positiva a sua 
realidade41

• Creio que isto é adequado e, por isso, a tarefa de Heidegger, 
Taylor ou Scannone tem sentido; o outro deve ser "autentico" em sua 
exterioridade cultural. A hermeneutica tem sentido até como relac;ao ao 
outro. Rigoberta Menchú nos fala dos costumes de sua família (cap. 1), 
cerimonias do nascimento (cap. II), o náuatle como o "outro-eu", o duplo 
de cada ser humano (cap. III), a fazenda (cap. IV), a cidade vista pelo índio 
(cap. V), os cultos da semeadura (cap. IX), a "terra-mae" (cap. X), as 
cerimonias do casamento (cap. XI), a vida da comunidade (cap. XII). Tudo 
isto é necessário porque a vítima, o outro oprimido e excluído, nao é um 
objeto formal vazio: é um su.jeito vivo em um mundo pleno de sentido, com 
urna memória de suas gestas, urna cultura, urna comunidade, o "nós-esta
mos-sendo" como realidade "re-sistente". Estamos entao "com Scannone", 
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masé preciso ir "além de Scannone", e isso porque, logo de saída, o relato 
de Rigoberta comei;a a mudar de sentido a partir de "experiencias" 
horríveis: a morte de sua amiga intoxicada pela fumigai;ao (cap. XIII), o 
trabalho como "doméstica" na capital (cap. XIV)42

, a prisa o do pai que mais 
tarde morreria quando o Exército incendiou a embaixada da Espanha que 
os camponeses tinham ocupado em sinal de protesto (cap. XV). Comei;a 
assim um período de reflexao. Rigoberta, como que julgando criticando o 
seu próprio passado, relembra: 

Comecei a analisar minha infancia e cheguei a urna conclusao: eu nao 
fui crianc;a, eu nao tive infáncia, nao tive escola, nao tive suficiente 
comida para crescer, nao tive nada 43

. E dizia: Como é possível? Relacio
nava 44 

a vida dos filhos dos ricos por onde passei. Como comiam. Os 
cachorros. Treinavam até os cachorros para que conhecessem só os 
donos e repelissem até os empregados. Tudo isso eu comparava, e eu 
nao sabia como compartilhar minhas idéias45

. Deste modo, comecei a 
ter amigos de outras comunidades46 

... Eu falava: e voces, comem o que? 
De manha, o que comem? E no almoc;o, comem o que? ... Eu posso dizer, 
nao tive nenhum colégio para minha formrn;ao política 47

, mas a minha 
própria experiencia48 procurei transformó-la em urna situac;ao geral de 
todo o povo 49

. Fiquei alegre ao me dar con ta exatamente que o problema 
nao era só o meu problema .. . Que havia ricos e havia pobres. Que os 
ricos exploravam os pobres: nosso trabalho, nosso suor. Por isso, ficavam 
cada vez mais ricos . Depois, o fato de nao sermos escutados era um 
"despacho"5º, que tínhamos que nos ajoelhar <liante das autoridades, 
era parte de toda a discriminac;ao que nós indios vivíamos ... 51 

Narrai;a:o real impressionante! Merece ser lida e comentada pormeno
rizadamente 52

• 

[285] Abordemos agora a questao de fundo: Que tipo de racionalidade 
nos abre para o outro como outro mesmo em sua exterioridade, antes, em 
e depois dos momentos funcionais dos sistemas; sistemas proposicionais 
(analíticos), argumentativos ou pragmáticos (Apel ou Habermas), textuais 
(Ricoeur), instrumentais (Weber ou Popper), políticos (Rawls) economicos 
(criticados por Marx) etc.? Demos o nome de "razao prático-material" 
aquela que disceme as mediai;óes para a reprodui;ao e o desenvolvimento 
da vida do sujeito humano; mas ainda mais exatamente denominamos 
"razao ético-originária" um tipo específico de racionalidade (diverso da 
razao discursiva, estratégica, instrumental, emancipatória, hermeneutica 
etc.) que "re-conhece" a vítima excluída, o outro como outro que o sistema 
de comunicai;ao vigente. A "razao ético-originária" é o momento primeiro 
racional, anterior a todo outro exercício da razao, pela qual ternos a 
experiencia (empírica e material e, por isso, é a própria "razao prático-ma
terial") como re-sponsabilidade pelo outro antes de toda decisao, compro
misso, expressao lingüística ou comunicai;ao a seu respeito. É aquela que 
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nos permite recebero "impacto" de urna "obsessáo" ou "re-sponsabilidade 
pelo outro" a priori e como pressuposto já sempre dado em toda expressáo 
lingüística proposicional ou argumentativa, em toda comunicac;;áo, em todo 
consenso ou acordo, em toda práxis. É o próprio momento ilocucionário na 
origem de todo "ato-de-fala": "Eu-lhe digo que ... "; é a intenc;;ao constitutiva 
anterior ao "ato-de-trabalho", a toda divisáo do trabalho, a toda pretensáo 
de eficácia na factibilidade ou co-solidariedade para como outro53

• É o 
"dizer (dire)" antes de todo "o dito (le dit)" (mesmo do argumento); é um 
"estar-exposto" na própria pele diante-do-outro54

; é o momento primeiro no 
qual consiste "a própria racionalidade da razáo"55

• A crítica tem sua fonte 
no momento prático por excelencia da "razáo ético-pré-originária" que 
estabelece o "estar-sendo-pelo-outro", como re-sponsabilidade a priori, no 
"face-a-face" da "proximidade"56

• 

[286] A Ética do Discurso parte de urna comunidade que pressup6e na 
comunicac;;áo séria ou autentica certas "pretens6es" que se fundamentam 
na norma básica ética, que se poderia enunciar como "urna em princípio 
ilimitada comunidade de comunicac;;áo, de pessoas que se reconhecem 
reciprocamente como iguais"57

. N este "re-conhecimento" das pessoas como 
iguais consiste a norma básica em que se fundamentam as pretens6es de 
validade de toda pragmática. Pois bem, o "encontro" coma vítima como o 
outro, como sujeito ético no "re-conhecimento" originário, é o a priori de 
toda ética, aquilo que Lévinas chama de "proxirnité", "face-a-face". O tipo 
de racionalidade que estabelece essa relac;;áo ou encontro é o que chamo 
de exercício da "razáo ético-originária" por excelencia. A "razáo discursi
va", e em grau maior a "razáo crítico-discursiva", se fundamentam e se 
fundamentam nestg "razáo ético-pré-originária"58

: se se argumenta (mo
mento prático ou teórico da razáo), é porque o outro é re-conhecido como 
um sujeito ético autónomo, e por respeito ao outro - além das raz6es 
veritativas correspondentes - é preciso aduzir raz6es para chegar a um 
acordo, e nao meramente usar a violencia (o irracional). Se isto é assim, a 
razáo discursiva é um momento fundado na "razáo ético-originária" (o 
"pelo-outro" da razáo prática como fonte primeira, anterior a todo argu
mento e a toda comunicac;;áo). Mesmo as "pretens6es de validade" da 
comunicac;;áo se fundamentam na "razáo ético-originária", pré-discursiva. 
A partir do outro, a vítima, pois deve ser su jeito ético em relac;;áo simétrica, 
o válido intersubjetiva deve ser acordado também argumentativamente. 
Neste sentido, para Lévinas, a ética é a filosofia primeira, originária: 
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A ética como a exposii;áo e sensibilidade extrema de urna subjetividade 
a outra se toma moralidade e enrijece a pele enquanto passamos ao 
mundo político do terceiro impessoal - o mundo do govemo, das institui
<;6es, dos tribunais e das prisoes, das escolase dos comites, etc. Mas a 
norma que deve sempre inspirar e conduzir a ordem moral é a norma 
ética do inter-humano ... Por isso, a filosofia ética deve continuar sendo a 
filosofia primeira59

. 



A "razáo ético-pré-originária" abre, como anterioridade, o "espac;;o-pos
sibilidade" da "ac;;áo comunicativa", da "argumentac;;áo", a partir da capa
cidade originante de estabelecer o "encentro" com o outro e, em maior 
medida e como limite extremo ético de exterioridade, no espac;;o do "outro
afetado-excluído". A re-sponsabilidade de subverter as estruturas que 
dominam a vítima, que a ocultam até para a comunicac;;áo (por ser desco
nhecida), para a argumentac;;áo (por náo poder participar) é o originário 
originante. A "razáo ético-pré-originária" está no princípio da libertac;;áo 
da vítima, do pobre, de todo excluído, porque des-cobre o rosto en-coberto 
da "parte funcional" no sistema auto-referente ou no "excluído", e o re-co
nhece como sujeito ético digno, náo só como igual, mas como o outro que 
a comunidade hegemonica, como sujeito possível do processo de "liberta
c;;ao", para chegar a ser pleno participante da nova comunidade real, 
possível, futura. 

A afirmac;;áo analética (para além do horizonte do mundo e da comu
nidade de comunicac;;áo hegemonicos) é fruto da "razáo ético-pré-originá
ria", cujo primeiro su jeito é o outro dominado ou excluído, que se re-conhece 
comunitariamente como o outro afetado: Rigoberta, o povo índio-america
no ... Nao se trata de mero exemplo empírico: trata-se de urna narrativa 
grac;;as a qual podemos analisar situac;;óes "formais", universais a todo 
sistema, mundo ou comunidade de comunicac;;áo possível60

• 

[287] Após a tomada de consciencia da vítima, há outros momentos 
necessários, posteriores, diacronicos, em que os oprimidos-excluídos, pela 
tomada de consciencia, lutam pela "participac;;ao" plena na "futura" comu
nidade de comunicac;;áo antecipada na comunidade das próprias vítimas 
e seus aliados. A Ética da Libertac;;áo vem há muitos anos insistindo na 
"interpelac;;áo" do outro perante um ouvido que saiba ouvir (que denomi
namos "consciencia ética" no sistema61

), como origem do processo de 
libertac;;áo. Devemos hoje propor um novo desenvolvimento, pois há todo 
um processo anterior, a partir da tomada de consciencia do outro (oprimi
do-excluído)62, que inicia o processo de re-conhecimento e solidariedade 
primeira (entre os próprios outros como vítimas, entre os oprimidos, no povo 
excluído entre eles mesmos) a partir da sua própria re-sponsabilidade 
originária63 deles mesmos como sujeitos de nova história. Rigoberta conta: 

Os ricos vem do lado de lá, onde está o governo dos ladinos, o governo 
dos ricos, até os latifundiários. Já come~amos a ver com mais clareza 
as coisas64 e, como dizia, nao foi difícil entender que era preciso lutar 
junto com os outros .. . Comecei a viajar por diferentes lados. Consul
tando todas as coisas ... E en tao compreendia melhor meus irmaozi
nhos, meus irmaos65

. 

A vítima, ao se des-cobrir en-coberta, ignorada, afetada-negada, come
c;;a a tomar-consciencia do si mesmo positivo (daí a importancia da contri-
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buiqáo de Scannone, ou da aplicaqáo das análises de Ricoeur ou de Taylor 
a cultura das vítimas, dos pobres), mas dialeticamente ca-determinada 
pela "consci€mcia" (Bewusstsein-Gewissen: consciencia teórica e ética) da 
relaqáo negativa com o sistema66

: des-cobrir-se a si mesmos (nós-outros) 
mas como explorados, en-cobertos, excluídos. O "comeqamos a ver maís 
claramente as coisas" de Rigoberta náo é só "ver com clareza a própria 
sabedoria", mas ver igualmente a sua "negaqáo". Sem consciencia da 
negatividade náo se conclui pela necessidade útil da luta ("náo foi difícil 
entender que era preciso lutar junto com os outros", diz Rigoberta), da 
organizaqáo ("comecei a viajar por diferentes lados") e, sobretudo, a 
necessidade de ir construindo um pro-jeto de libertaqáo67

• Esse pro-jeto é 
fruto da razáo crítico-discursiva (mas também, como veremos, de urna 
razáo crítica de factibilidade instrumental), por ser necessário ir decidin
do-o democrática, simétrica, participativamente na camínhada, "junto com 
os outros". É também efeito da razáo estratégica, por se propor e definir 
fins políticos e economícos (a utopia histórico-possível). Na sua construr;::ao, 
entáo, em que intervém a razáo instrumental, por causa da necessidade 
de medim;óes técnicas, economicas, científicas, políticas. 

[288] A partir dessa negatividade (ser "afetados" náo-participantes por 
ativa opressáo, exclusáo; "invisíveis" para os do sistema), feita sujeito pela 
organizaqao militante, o outro popular pode agora, como "fonte" trans-on
tológica, como fonte originária, lanc;:ar a "interpelaqáo" aqueles que tem 
"consciencia ética" ou sabem escutar no sistema vigente; "Eu te. interpelo 
pela justiqa que devias cumprir conosco!"68 

Quando alguém "no sistema" aceita reflexivamente pela já atual "re
sponsabilidade pelo outro", recebendo o impacto de estar sendo explicita
mente interpelado (" chamado atualmente pela própria vítima"), dá-se outro 
momento da "razáo ético-pré-originária", pré-discursiva, agora no ouvinte 
intra-sistemico69

: reconhece-se a dignidade do sujeito ético do outro e "se 
toma-como-verdadeira" (für-Wahr-halten) a sua palavra ainda insuficien
temente inteligível. A conexáo entre os afetados nao-participantes e os 
participantes do sistema hegemonico que deixam todavía a sua posii;;áo 
de dominac;ao, pela afirmai;;áo de urna "obsessáo" ou "co-responsabilida
de" pelo outro, permite a elaboraqao teórico-crítica explicativa, segundo os 
melhores recursos epistemicos atuais, dos sujeitos histórico-comunitários 
com plena consciencia crítica, nao só a do" senso comum" das vítimas mas, 
agora, da consciencia crítica científica, filosófica, de peritos articulada 
mutuamente no processo de libertai;;áo70 (que náo é já nem a simples 
afirmai;;áo ambígua da exterioridade, nem a hermeneutica da cultura 
popular cúmplice, nema impossível aplicai;;ao do princípio ético da Ética 
do Discurso, visto náo haver simetría entre os afetados). 
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§ 5.2. Processo ético-crítico em Paulo Freire 

[289] Deveremos agora distinguir claramente entre as posic;óes: a) a 
cognitivista de um Jean Piaget no "centro" do sistema-mundo - já que, 
embora leve em conta a afetividade e o fenómeno da consciencia moraI71 

(questao que será melhor tratada nos seis graus de "juízo moral"72 de um 
Lawrence Kohlberg, e que nao se deve confundir como chamado "pensa
mento crítico (critica] thinking)" puramente teórico - náo supera o nível de 
urna moral formalista; b) as desenvolvidas na "periferia", no nível do 
"atraso" ou marginalizac;ao social da crianc;a, como em Feuerstein, ou 
considerando o constitutivo contexto sócio-histórico e cultural em Vygotsky, 
em um momento pós-revolucionário da "periferia"; c) até a posic;ao propria
mente ético-crítica e intersubjetivo-comunitária do sujeito histórico no pro
cesso da "conscientizac;ao" de denúncia e anúncio de Paulo Freire, em 
situac;ao de urna sociedade oprimida na periferia do capitalismo mundial. 
Este último, como se poderá ver, conserva urna originalidade própria (um 
autentico "anti-Rousseau do século XX") que desejamos justificar a partir 
de urna definic;áo precisa da dialogicidade intersubjetiva da mzáo discur
siva ético-crítica, que incluí entao a dimensáo estritamente ética do conteú
do material negado (náo sendo meramente urna moral-formal como no 
caso de Kohlberg ou Habermas). Freire náo é simplesmente um pedagogo, 
no sentido específico do termo, é algo mais. É um educador da" consciencia 
ético-crítica" das vítimas, os oprimidos, os condenados da terra, em comu
nidade. Espero que se possa agora situar adequadamente a sua contribui
<;áo (ou talvez os seus limites). 

a. De lean Piaget a Lawrence Kohlberg 

[290] Bióloijo de origem, Piaget situa adequadamente o problema do 
conhecimento7 no nível ontoqenético, dividindo em diversos estádios o 
processo cognitivo da crianc;a 4

. O estádio 1, no recém-nascido, se carac
teriza pela prática de "exercícios por assimilac;áo de reflexos", senda o 
principal deles o chupar (e assim distingue o bico do peito materno de 
outros objetos que leva a boca)75

, a partir de um esquema sensório-motor 
que se vai desenvolvendo76

. Em um estádio 2 há "hábitos", e surge o 
esquematismo da assimilac;áo do meio-fim, a guisa dos reflexos condicio
nados de Pavlov. No estádio 3, a partir dos quatro meses e meio, o bebe 
manipula no espac;o manual, descobrindo o comportamento causa-efeito. 
Só no estádio 4 se faz presente a inteligencia técnico-prática propriamente 
dita, onde podem efetuar-se ac;óes visando um objeto oculto (como levantar 
urna tampa). Pelos onze ou doze meses, o estádio 5, chega a "conduta do 
suporte": aproximar, puxando o lenc;ol, um objeto que se encontra em cima 
dele. No estádio 6, pode agora buscar um objeto novo como meio para 
efetuar a ac;áo (segundo a experiencia de Kohler comos chimpanzés). 
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Trata-se entó:o de urna crescente capacidade de "construc;áo do real"77
, 

junto como desenvolvirnento do aspecto afetivo78 e moral79
• O momento da 

linguagem - que surge junto com capacidade semiótica - aparece aproxi
madamente a partir do estádio 5, o que permite um desenvolvimento 
acelerado do psiquismo (maior repertório de "objetos" a partir de um 
"léxico", e suas múltiplas "operac;óes" e relac;óes "lógicas"80

, em frases a 
partir de duas palavras, com crescente memória). 

O recém-nascido e o lactante transcorrem um primeiro período, a 
primeira infé'mcia81

, que culmina com o aparecimento da linguagem, como 
vimos. Dos dois anos até os seis ou sete anos, transcorre o segundo período, 
com o início da socializac;áo, linguagem interior, sistema de signos, assi
milac;áo sistemática da ac;áo própria etc. Dos sete aos onze anos acontece 
o terceiro período, que comec;aria coma escolarizac;áo, em que progride a 
socializac;ó:o, o pensamento, desenvolvem-se as operac;óes racionais for
mais etc. Coma adolescencia, quarto período, produz-se o amadurecimen
to sexual e suriem desequilíbrios próprios de um grau superior de in-
tegrac;áo social . , 

[291] Quanto a afetividade e ao juízo moral83
, Piaget depende de Freud 

(toda a problemática da intemalizac;áo da imagem afetiva do pai no 
"superego ") e de Kant. Deste último toma as idéias de respeito e dever. Com 
efeito, a crianc;a - inspirando-se nos trabalhos de Bovet84 

- aceitarla de 
início as normas exteriores diante da presenc;a da autoridade, por puro 
respeito (arnbígua unidade entre afeto-temor). É urna posic;áo heterónoma, 
coma presenc;a do sentimento de culpabilidade em relac;áo ao cumprimen
to real do que se mandou. A obrigac;ó:o e o valor exigidos se acham unidos 
a ordem como tal, com "responsabilidade objetiva" - sem considerac;áo de 
intenc;óes ou do descobrimento da diferenc;a entre realidade e norma. As 
regras sáo "sagradas" - tanto do jogo de bolinhas de gude como do mundo 
moral, que por enquanto se identificam. A partir do terceiro momento (a 
partir dos sete anos) vai aparecer a diferenciac;áo entre realidade e regras, 
e entre regras técnicas do jogo ou propriamente morais (por exemplo, um 
sentido crescente de relac;áo diferenciada entre "justic;a" e "obediencia" 
devida) . Comec;a-se a perguntar sobre a legitimidade ou "justic;a" de urna 
"ordem" e descobrem-se contradic;óes entre os mais velhos. 

O método consistiu em situar ontogeneticamente a partir da psicología 
evolutiva as considerac;óes teóricas da filosofía moral (especialmente 
Kant). Esta é urna vantagem e ao mesmo tempo urna limitac;áo. Trata-se de 
urna moral formal, só de princípios, razáo prático-cognitiva. 

Pode-se agora compreender o desenvolvirnento posterior efetuado por 
Kohlberg85

, inspirado náo só em Kant, mas também em Rawls, sempre 
dentro da posic;áo formal piagetiana da moral86

, mas ampliando o horizon
te e situando-o como processo filogenético - náo isento de um eurocentris-
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mo evidente. Habermas e Apel se acham perfeitamente a vontade nesta 
visáo cognitivista, formal, universalista, de princípios, que chega ao está
dio pós-convencional87

. Suas limitac;óes sáo as próprias de um formalismo 
acrítico, como veremos, e que Freire subsume e supera amplamente- pois 
conta como aspecto ético material crítico e comunitário-intersubjetivo. 

[292] Kohlberg divide processualmente o amadurecimento do juízo 
moral em tres níveis (A, Be C) com seis estádios (1 a 6). O nívelA (Pré-conven
cional) contém o estádio 1 (do castigo e da obediencia) em que o certo 
(right) consiste em obediencia estrita aos mandamentos e a autoridade, 
evitando o castigo e o dano físico; e o estádio 2 (do propósito e intercambio 
instrumental individual), em que o certo é aquilo que permite atender ao 
interesse imediato da satisfac;áo de necessidades. O nível B ( Convencional) 
contém o estádio 3 (das expectativas, relac;óes e conformidade interpes
soais), em que o bom é ocupar-se como outro e seus sentimentos, respei
tando lealmente e confiando nos iguais, motivados pelo cumprimento das 
regras e expectativas; e o estádio 4 (do sistema social e da manutenc;áo da 
consciencia), em que o certo é cumprir os deveres e man ter a ordem e o 
bem-estar social. O nível C (Pós-convencional), onde as decisóes morais 
sáo geradas por direitos, valores ou princípios, tem um estádio 5 (dos 
direitos anteriores ao contrato social ou a utilidade), em que o justo é 
defender os direitos, valores ou pactos mesmo quando é preciso enfrentar 
normas ou leis do grupo; e o estádio 6 (dos princípios universais éticos) em 
que a ac;áo tem como referencia princípios éticos universais que toda a 
humanidade deve respeitar. 

A passagem de um estádio a outro supóe urna aprendizagem, ontoge
nética, mas também condic;óes filogenéticas ou históricas culturais, pois 
somente na modemidade européia se alcanc;ariam os estádios 5 e 6, 
porque, mesmo no caso de éticos universais como um Nezahualcóyotl, 
Confúcio, Aristóteles, Avicena ou Tomás de Aquino, sua "universalidade 
cultural" (o mundo asteca, chines, helenico, muc;ulmano ou cristáo) surgía 
diante dos seus olhos como toda a humanidade, fora de cuja universalida
de "os outros" ou náo eram humanos ou deveriam obedecer as normas, 
aos critérios e princípios da "própria" universalidade (seja asteca, helenica 
etc.)88

. Habermas, por seu tumo, considerando também a posic;áo de R. 
Selman89

, completa o modelo de Kohlberg90
• As dificuldades de querer 

experimentar o modelo até a idade adulta e a terceira idade acrescenta
ríamos agora, nós, as contradic;óes que se encontram ao pretender aplicá
lo a culturas periféricas em situac;áo pós-colonial. Nao ternos porém a 
intenc;áo de efetuar agora esse tipo de crítica. Como se poderá ver poste
riormente, interessa-nos subsumir a posic;áo de Kohlberg, mostrando porém 
- assim como em Habermas - a falta completa da quilo que denominaremos 
os níveis críticos (quando possíveis) em cada um dos já indicados. Assim, 
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por exemplo, e mesmo no nível do estádio 1, podem ocorrer as seguintes 
situac;óes. A máe ordena a filhinha: 

l. Cuide dos seus brinquedos! 

Coisa que a menina faz, mesmo no caso de outra amiguinha pretender 
arrebatar-lhos, porque cumprir a ordem inclui ñáo emprestá-los pois seria 
possível que se estragassem. Mas a máe pode mandar: 

2. Cuide dos seus brinquedos, mas empreste-os as amiguinhas. 

A mesma ordem inclui materialmente um momento de solidariedade 
que conforma a consciencia moral da menina. Mas, poderia acontecer que 
um menino, de pele escura, mestic;o, filho do jardineiro, chamado Pedrinho, 
tome parte nas brincadeiras da crianc;a. Se a máe falasse: 

3. Cuide dos seus brinquedos, mas empreste-os as amiguinhas, e 
muito especiahnente a _Pedrinho, 

teria incluído negativa e materialmente na ordem um momento "ético-criti
co" de solidariedade social, que a menina incorporaria na consciencia no 
muito ingenuo nível formal da lógica "castigo-obediencia" e que, mediante 
aprendizagem, se ternaria "crítico" socialmente sem intencionalidade ne
nhuma da sua parte. Assim, pode ter havido, junto com exigencias mágicas, 
míticas e puramente convencionais do Livro dos morfos do Egito, normas 
"ético-criticas" ("dei páo ao faminto"91

) de excepcional desenvolvimento 
crítico deontológico. Um alto nível de "criticidade" ético-material pode ser 
simultaneo a graus muito ingenuos de "criticidade" moral-formal, ou ante
rior a graus mais universais dessa "criticidade" formal . Distinguir entre 
ambos os tipos de criticidade vem a ser o problema central da pedagogia 
(e política) da formac;áo do juízo ético e moral. Urna consciencia em um 
nível material mágico ou analfabeto (como veremos com Freire) pode 
adquirir urna consciencia ético-crítica extrema, rnuito maior que o mais 
refinado membro de urna sociedade pós-convencional, quanto a suas 
possibilidades formais de fundamentac;áo autoconsciente das suas deci
sóes. É o que mostra Paulo Freire - sem tentar, pois a sua func;áo é a de 
pedagogo e náo de filósofo, criar analíticamente categorias que deem 
maior precisáo a sua linguagem teórica, crítica. 

Desta maneira, deveríamos percorrer um a um os diversos níveis e 
estádios. No nívelpós-convencional, estádio 6 (e até 7, se se quiser), deveria 
situar-se o momento ético-crítico que se enunciaria aproximadamente 
desta maneira: 

Estádio ético-crítico 6: Diante dos principios ético-universais em sua 
aplicac;áo empírica, sernpre se deve tentar descobrir as vítimas que o 
cumprimento desses principios gera concretamente de forma inevitável. A 
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partir das vítimas, julgar-se-á como náo-verdadeiro, náo-válido, náo-efícaz 
aplicar a uriiversalidade "dominadora". · 

Poderia alguém objetar que este momento negativo nada acrescenta 
ao estádio 6, pois se trata de negar urna aplica<;:áo incorreta do princípio 
universal (o respeito, o re-conhecimento, a re-sponsabilidade pela vítima 
estáo incluídos nas exigencias do príncípio). Como explicamos no capítulo 
4, a posi<;:áo ontológica do sujeíto moral (que aplica o princípio universal 
do estádio 6) caí inevitavelmente na "cegueira" daquilo que transcende a 
universalidade concreta do seu mundo, sistema, cultura etc. "O outro" se 
toma invisível. Os estádios ético-críticos (do 1 ao 6), no entanto, seriam 
momentos e procedimentos necessários para urna consciencia ética, que 
devem desenvolver explícitamente a exigencia de considerar a "alterida
de", além da ou transcendental a "universalidade" como vigente, devendo 
desconstruir a sua negatividade a partir das vítimas. Veremos como se 
arranja Paulo Freire para "ensinar" (pois se trata de urna aprendizagem) o 
exercícío desta "consciencia ético-critica" (que é exercício -da razáo mate
rial e formal, ética e comunitário-discursiva enquanto "dialogicidade"). 
Mas, antes, desejamos expor dois psicopedagogos progressistas que nos 
ajudaráo a situar melhor o tema. 

b. Reuven Feuerstein e Lev S. Vygotsky92 

[293] Ainda em urna linha cogriitivista93
, e de certo modo solipsista, e 

dentro de um paradigma da consciencia, quanto a interven<;:áo do peda
gogo, mas com alguma consciencia crítica <liante do eurocentrismo onto
genético de Piaget (que estudou preferencialmente a "crian<;:a européia") 
e partindo da diferencia<;:áo de crian<;:as (jovens ou adultos) situadas em 
posi<;:óes socíais desvantajosas, <levemos considerar os interessantes de
senvolvimentos de psicopedagogos como Feuerstein (em Israel)94

. Com 
efeito, pensa nosso autor que: 

A modificabilidade é o caráter dos caracteres, o único permanente ... O 
que eu gostaria que se entendesse é que o homem tem de estável a sua 
capa cid a de de mudanc;a, de estar sempre aberto a mudanc;a... Em 
primeiro lugar, esta modificabilidade nega em absoluto a possibilidade 
de predizer o desenvolvirnento humano e a classificac;áo das pessoas: 
Voce tem o nível de urna crianc;a de cinco anos, está na categorta dos 
retardados, e vai ficar aí a vida inteira95

• 

Feuerstein, indo mais longe que Piaget ou Kohlberg, procura interferir 
para que esses considerados como "retardados" - por múltiplas causas -
possam, mediante urna interven<;:áo firme e metódica do pedagogo, "mo
dificar" a sua posi<;:áo e iniciar urna etapa de aprendizagem positiva, 
surpreendente. Escrevia-lhe um colega: 

Feuerstein, nao vale a pena levar a menina a Jerusalém. Voce náo poderá 
fazer mais nada. Sem ler, nem escrever, sem linguagem constituída, sem 
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saber qual é o dia do mes, sem orientac_;:áo, sem poder satisfazer a suas 
, . "d d - d f d 96 proprias necess1 a es ... nao po emos azer na a. 

Após nove meses de intervern;áo pedagógica, a menina estava irreco
nhecível: modificara completamente a sua capacidade de aprendizagem. 
"A modificabilidade é acessível nos indivíduos além da etiologia que 
determina o seu estado"97 

- diz nosso psicopedagogo. Para ele, a inteligen
cia náo é "capacidade" inata, mas um "processo", pois "tudo vai depender 
do número de conexóes ou ligm;oes que o cérebro estabelecer; ligac;oes 
que se podem tomar mais ricas mediante a ac;áo educativa, sempre 
condicionada ao grau de interesse e da relac;áo mantida com aqueles com 
quem aprende"98

. Feuerstein, a partir de J.P Guilford, mostra que a inteli
gencia supóe conhecimento, memória, convergencia, divergencia, avalia
c;áo; de Piaget toma 0 referente a capacidade da crianc;a de organizar e 
adaptar as experiencias, assimilando-as; de Vygotsky se aprende todo o 
seu esquema de programas de estimulac;áo para facilitar o desenvolvimen
to da conceitualizac;áo. Ou seja, a inteligencia é plástica, modificável, 
momento construtivo da atividade sempre possível do indivíduo. O "atraso" 
mental, a deficiencia na aprendizagem, o fracasso escolar, a "sindrome de 
privac;áo cultural" (negatividade das vítimas) podem receber entáo outro 
diagnóstico e , sobretudo, outro tratamento pedagógico. Trata-se de urna 
incapacidade intergeracional da mediac;ao da aprendizagem: do dar urna 
certa capacidade ativa a nova gerac;áo. Deve-se enta:o intervir na modifi
cabilidade cognitiva estrutural, modificando o seu potencial de aprendiza
gem. O conhecimento depende da adaptac;áo do educando, como também 
da sua auto-imagem, da abertura a mudanc;a, do sentimento de competen
cia, do domínio de sua impulsividade, da superac;áo dos bloqueios. A 
pessoa adaptada age com seguranc;a; o "atrasado" age com inseguranc;a. 

Partindo do modelo de Piaget, de um estímulo que causa impacto no 
organismo, respondendo este por adaptac;áo (EOR)99

, Feuerstein propóe 
urna Experiencia de Mediac;áo na A prendizagem 100

, na qual o educador se 
situa entre o Estímulo e o Organismo (EMO) para permitir que o Organismo 
(o educando) utilize eficazmente as suas capacidades. Da mesma maneira, 
o pedagogo deverá mediar entre o Organismo e a Resposta (OMR), para 
que o Organismo deixe de ser um receptor traumatizado passivo e consiga 
melhores desempenhos101

• O que importa, entáo, é que os indivíduos que 
tiveram fracassos na mediac;áo do ambiente (pobreza, apatía dos pais, 
perturbac;áo emocional, conflitos de todo o tipo, que o nosso psicólogo 
estudou em crianc;as e jovens de Israel, procedentes de situac;óes muito 
difíceis, de vários grupos culturais, sociais e económicos) consigam urna 
correc;áo de suas func;óes deficientes que lhes caracterizam a estrutura 
cognoscitiva. A base teórica para a modificac;áo cognoscitiva é, entáo, a 
Aprendizagem Mediada. 
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[294) Por seu tumo, Lev S. Vygotsky102
, que pesquisa em um Pcaís 

periférico num processo de enorme criatividade pós-revolucionária 03 
-

como a Unió:o Soviética dos anos 20, até se instaurar o dogmatismo 
estalinista-, é um psicopedagogo genético-evolutivo que leva em canta na 
origem psíquica da crianc;a o momento constitutivo sócio-histórico. Nó:o se 
esquec;a a experiencia com crianc;as analfabetas na Ásia Central, em 1931 
e 1932, junto com Alexander Luria104

, que foi para elas como um autentico 
laboratório ínter-histórico (mais que intercultural). Escreve, com razó:o, 
Angel Riviere, tendo em canta a experiencia de Vygotsky, que era um 
estudante de direito e filosofía, com inclinac;ó:o para a arte e a literatura, 
que leu tardíamente sobre psicología em sua provinciana Gomel russa: 

Se recorreu a psicología foi precisamente por buscar urna explicac;éi:o 
científica sobre a origem das func;óes superiores da criaqéío cultural. Do 
mesmo modo que os interesses psicológicos de Piaget... tinham tido 
origem em urna preocupm;éi:o mais primordial pelo problema da genese 
do conhecimento [teórico], os do psicólo~o soviético nasceram de um 
interesse por explicar a génese da cultura 05

. . 

Seu tema central é a "consciencia" como lugar do processo de percep
c;ao e criac;ó:o estética. Ele nó:o quer efetuar urna descric;ó:o fenomenica (a 
la Gestalt), e, ernbora tenha conhecido muito bem o Piaget dos anos 20106

, 

opóe-se a um mero método ontogenético puramente cognitivo (no sentido 
do "paradigma da consciencia"). Integra adequadamente um método 
genético-comparativo107 como experimental-evolutivo, mas propondo que 
os estádios sucessivos significam, na passagem de um inferior para outro 
superior, mudanc;as revolucionárias qualitativas (seguindo nisto o pensa
mento dialético). Além disso, a evoluc;áo biológica sozinha nao explica todo 
o processo; é necessária a articulac;ó:o constitutiva do momento histórico
social e cultural na psique da crianc;a: "A dimensó:o social da consciencia 
é primigenia em tempo e fato. A dimensao individual da consciencia é 
derivada e secundária"108

• Supera o solipsismo da psicogenética do seu 
tempo, situando a crianc;a no horizonte "interpsíquico" (em russo interpsi
khicheskii) - o qual nó:o se desenvolve pedagogicamente em um nível 
comunitário, como no caso de Freire. O social se "intemaliza", até como 
"linguagem interior": tudo isso é definido como "unidades do funcionamen
to psicológico", que incluem a consciencia, a significac;ó:o da palavra e da 
ac;ó:o; a "mente" sempre se constituí "a partir da sociedade". 

[295) Talvez, porém, o mais interessante em Vygotsky náo seja apenas 
a integrac;ó:o da linguagem109 como um momento independente, e no 
entanto sempre articulado (ao menos desde Wi;ando se adquire esta 
competencia por volta dos doze anos de idade1 0

, que seria o momento 
sígnico ou semiótico), mas o descobrimento da competencia "instrumental" 
da crianc;a111

, a partir dos experimentos de Wolfgang Koehler com prirnatas: 
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Nós estamos convencidos de que o estudo do desenvolvimento dopen
samento em crian<;as provenientes de diversos meios sociais, e especial
mente de crian<;as que, diversamente das de Piaget, trabalhem [ou seja, 
usem instrumentos], nos levaráo a resultados que permitirao a formula
<;éio de leis que teráo urna esfera de aplica<;ao muito mais ampla 11 2

. 

Isto é: 

Vygotsky definiu como unidade daquilo que os cognitivistas daríamos o 
nome de arquitetura funcional da consciencia a própria atividade (deya
tel'nost): atividade nao concebida simplesmente como resposta ou refle
xo, mas como sistema de transforma<;áo do meio com ajuda de ins
trumentos. Ou seja, urna atividade entendida como media<;áo 113

. 

Deste modo, Vygotsky conseguia integrar os ó:mbitos da problemática 
do paradigma da consciencia, da lingua e dos instrumentos 6: máo da 
crianc;,:a. Na ontogenese, a criarn;a parte de um processo biológico orgó:ni
co, mas articulado com o da filogenese histórico-cultural (do pensamento 
conceptual, da linguagem semiótica e das medim;óes instrumentais). E, por 
isso, o "princípio de descontextualizm;,:áo dos instrumentos de media<s:áo" 
(materiais ou formais) permite processos de abstrac;,:áo nos tres níveis 114

. 

Todavía, Vygotsky náo dá demasiada importancia (como todos os cogniti
vistas) 6: ordem das pulsóes (fobias, compensac;,:óes inconscientes, comple
xos etc.) nem tampouco educativamente 6: comunidade como lugar da 
participac;,:áo ativa do educador e do educando como sujeito, pois se achava 
em urna sociedade passando por um momento "pós-revolucionário", em 
que se procurava organizar as novas instituic;,:óes educacionais, e náo era 
o momento da "denúncia" de urna negatividade dominadora e, por isso, o 
educando, a crianc;,:a, o analfabeto, náo podiam ser considerados como 
vítimas, culturalmente oprimidas. Vejamos entáo desde já as diferenc;,:as 
coro relac;,:áo a Paulo Freire. Vygotsky náo pode propor-se gerar na crianc;,:a 
a consciencia ético-crítica, mas quer explicar o surgimento da consciencia 
cultural, de processos psíquicos superiores, da "formac;,:áo histórico-social 
e cultural da mente" em urna Uniáo Soviética juvenil e a partir do poder. 

c. A "conscientizac;,:áo" em Paulo Freire115 

[296] Todos os psicólogos do desenvolvímento ou psicopedagogos 
cujas posic;,:óes expusemos brevemente possuem um trac;,:o comum: sao 
cognitivistas, náo só por tratarem a inteligencia (já que se ocupam das 
motivac;,:óes, da afetividade, dos juízos morais etc.), mas por se proporem, 
enfim e sempre, melhorar, corrigir ou desbloquear a performance intelec
tual (teórica ou moral). Freud, por seu tumo, ocupa-se em modificar peda
gogicamente (o que é a psicanálise a náo ser urna pedagogía dialógica?) 
a ordem das pulsóes quando cai em patologías incontroláveis. Todos usam 
a mediac;,:áo do experiente pedagogo ou psicanalista (que é também um 
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mediador entre a consciencia e o pré- e o in-consciente através do "Super
ego"), mediador individual <liante dos educandos (com alguma patología 
pulsional psíquica) considerados também, de modo geral, como indiví
duos. Tudo dentro de urna ordem social, cultural, política e eco no mica, 
tratada simplesmente como "dado", e cuja transformac;áo nada tema ver 
com a tarefa do pedagogo ou psicanalista. A posic;ao de Paulo Freire é 
radicalmente distinta, pois ele descobriu que é impossível a educac;ao sem 
que o educando se eduque a si mesmo no próprio processo da sua 
libertac;áo 116 e, por isso, mudamos seus propósitos pedagógicos - se é que 
podem chamar-se assim, pois se trata de algo mais universal e radical. 

Com efeito, é propósito de Freire chegar a algo diferente de todos os 
citados (e isto nao está claro, nao só entre os psicopedagogos "científicos" 
que de certa maneira, e por isso, desprezam Freire como um "político", mas 
ainda para os que procuram desenvolver a pedagogía do nosso autor, 
aceitando as suas lic;óes). Comparados com Paulo Freire, os psicopedago
gos e psicanalistas sao, primeiramente, cognitivistas (porque se ocupam 
com a inteligencia teórica ou moral, ou com a consciencia como media~ao 
da patología), consciencialistas (enquanto nao desenvolvem urna teoria 
dialógica, lingüística), individualistas (enquanto se trata de urna relac;áo 
do pedagogo individual com os educandos individualmente, embora em 
grupo), mas, principalmente, ingenuos, enquanto nao procuram transfor
mar a realidade contextual nem promover urna consciencia ético-crítica no 
educando - que é a proposta fundamental de toda a empreitada educativa 
de Freire. Ou seja, Freire, diversamente de todos os autores citados, define 
precisamente as condic;óes de possibilidade do surgimento do nível do 
exercício da razao ético-crítica (tal como a definimos no capítulo 4) como 
condic;ao de um processo educativo integral. Por isso, o educando nao é só 
a crianc;a, mas também o adulto e, particularmente, o oprimido, cultural
mente analfabeto, dado que a ac;áo pedagógica se efetua no horizonte 
dialógico intersubjetivo comunitário117 mediante a transformac;ao real das 
estruturas que oprimiram o educando. Este se educa no próprio processo 
social, e grac;as ao fato de emergir como "sujeito histórico". O processo 
transformativo das estruturas de onde emerge o novo "sujeito social" é o 
procedimento central da sua educac;áo progressiva, liberdade que se vai 
efetuando na práxis libertadora. Por isso, náo é só a inteligencia teórica ou 
moral (isto se supóe, mas nao é o objetivo principal), nem sequer o 
desbloqueio pulsional para urna normal tensao da ordem afetiva (a la 
Freud, que também se supóe), mas algo completamente diferente: Freire 
pensa na educac;áo da vítima no próprio processo histórico, comunitário e 
real pelo qual deixa de ser vítima: 

Assim como o ciclo gnosiológico náo termina na etapa da aquisic;áo do 
conhecimento já existente, pois que se prolonga até a fase da crim;áo do 
novo conhecimento, a conscientizaqáo náo pode parar na etapa do des-
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velamento da realidade. A sua autenticidade se dá quando a prática do 
desvelamento da realidade constituí urna unidade dinamica e dialética 
coma prática da transformac:;ao [!] da realidade II 8

• 

N outras palavras: 
Ler o mundo é um ato anterior a leitura da palavra. O ensino da leitura 
e da escrita da palavra a que falte o exercício crítico [!] da leitura e da 
releitura do mundo é, científica, política e pedagogicamente, cap'enga 119

. 

Trata-se de urna revoluc;;ao copemicana em pedagogia, que ainda está 
longe de ser compreendida. Por isso, escreve Freire, é necessário: 

Criticar a arrogáncia, o autoritarismo de intelectuais de esquerda ou de 
direita, no fundo, da mesma forma reacionários, que se julgam proprie
tários, os primeiros, do saber revolucionário, e os segundos, do saber 
conservador; criticar o comportamento de universitários que pretendem 
conscientizar trabalhadores rurais e urbanos sem com eles se conscien
tizar também; ... buscam impor a superioridade de seu saber academice 
as incultas massas I20

• 

Muitos opinam que a pedagogia de Freire náo é pedagogía, ou nao é 
científica; que tem só "propósitos sociais e políticos". Aoque responde: 

Como se fosse ou tivesse sido alguma vez possível, em algum tempo-es
pac;o, a existencia de urna prática educativa distante, fria , indiferente, 
com relac;áo a propósitos sociais e políticos 121

. 

(297] Vejamos resumidamente como trata a questa:o pedagógica. Con
versando com alguns amigos no CIDOC de Cuemavaca, onde Ivan Illich 
(que se ocupou nessa época coma questao pedagógica) nos reunía muitas 
vezes, e onde Freire conheceu Erich Fromm (que a essa altura vivía em 
Cuemavaca), declarou: 

Falar de conscientizac;ao exige urna série de condic;óes prévias .. . Geral
mente se pensa que sou eu o autor desse estranho vocábulo, pelo fato de 
ser um conceito central das minhas idéias sobre educm;áo ... Ela nasceu 
de urna série de reflex6es que urna equipe de professores desenvolveu 
no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) 122 

... A palavra foi 
criada por um dos professores daquela época .. . Lembro entre outros o 
Professor Álvaro Vieira Pinto, um grande filósofo, que escreveu o livro 
intitulado Consciencia e realidade nacional123 

... Quando ouvi pela pri
meira vez a palavra conscientizm;ao e, ao ouvi-la, imediatamente percebi 
a profundidade do seu significado, pois estova absolutamente convenci
do de que a educac;áo como prática da liberdade é um ato de conheci
mento, urna abordagem crítica da realidade. 124 

Dividirei o assunto em curtos tópicos, para continuar com o argumento 
desta Ética125

, e mostrar a importancia de Freire para urna ética crítica, e a 
sua importancia em muitos movimentos de libertm;áo contemporaneos na 
América Latina e na África. 
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c.1. A "situaqao-limite": o "ponto de partida"126. Freire explica, inspiran-
do-se em Jaspers, embora dando-lhe um novo sentido: 

Estudemos por exemplo asituaqáo-limite 127 dos camponeses do Nordeste 
do Brasil. Eles tem urna consciencia fortemente oprimida que lhes impede 
ter urna percepc;ao estrutural da realidade. Sao incapazes de perceber 
o fato, a situac;ao-limite como algo que se constrói na realidade -objetiva 
e concreta em que o homem está. Mas, apesar disso e pelo fato de ser 
homem, necessita explicar a realidade em que vive. Como se questiona? 
Quais sao as razóes que dá? E a sua consciencia oprimida, como é que 
analisa este caso? 128 

Trata-se de um ponto de partida "materia1"129, analítico, económico e 
político 130. Toda educm;áo possível parte da "realidade" na qua] o educan
do se acha. Sáo estruturas de dominaqao que constituem o educando como 
oprimido. Em sua obra máxima de 1969131 , no exílio no Chile, Freire aborda 
o tema da existencia de urna contradic;:áo fundante: opressores-oprirnidos. 
Por que Freire parte do oprimido, do marginal, do analfabeto? Porque o 
"educando" como tal, no limite, é quem deve ser educado mais que 
ninguém. Freire situa-se na máxima negatividade possível132

: "A crítica e o 
esforc;:o para superar essas negatividades sáo náo apenas indicáveis mas 
indispensáveis ... Tem havido mane iras diferentes de compreensáo negati
va e, portanto, de critica"133. Se Horkheimer nos diz que negatividade e 
materialidade sáo as condic;:óes da teoría critica, aqui náo só ternos urna 
"teoría" mas urna prática critica de muito maior negatividade e materiali
dade: nao sao já os operários alemaes, sao os "condenados da terra" de 
Fanon - camponeses sem terra do Nordeste; cerca de 40 milhóes dentre os 
mais pobres do planeta -; nao é já a teoría crítica de cientistas que 
procuram depois um "sujeito" histórico: sao os "sujeitos históricos" que 
buscam antes quem possa educá-los. 

[298] c.2. "Prise de conscience"?134 Diante de Piaget135, Freiré indica que 
a "conscientizac;:ao" (que comec;:a sendo consciencia crítica) é muito mais 
que mera "prise de conscience" cognoscente do mundo: 

Esta prise de conscience nao é ainda a conscientizar:;áo. Esta é a prise 
de conscience que se aprofunda. É o desenvolvimento crítico da prise de 
conscience; a conscientizar:;ao implica a superar:;áo da esfera esponta
nea136 de apreensao da realidade, por urna esfera crítica em que a 
realidade se dá agora137 como um objeto cognoscível em que o homem 

. - h 138 as sume urna pos1c;ao ... em que procura con ecer 

"Conscientizar" indicará o processo pelo qual o educando irá lentamen
te efetuando toda urna diacronía a partir de uma certa negatividade até a 
positividade, como um movimento espiral, de contínuas decisóes, retornos, 
avaliac;:óes. A pedagogía dos oprimidos é a pedagogía do kath'exokhén, 
dado que situando-se no máximo de negatividade pode servir de modelo 
a todo outro processo pedagógico crítico possível. 
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c.3. Estádio 1: A "consciencia ingenua", a cultura do silencio, a "mitifi
cac;ao da realidade" etc. Freire tem muitos nemes para o ponto de partida 
negativo (nunca superado pelos psicopedagogos antes nomeados). Trata
se, estritamente, da passagem de urna "consciencia mágica", massificada 

f 't' d b , · A 139 ou ana 1ca, e mesmo mo ema e ur ana, porem mgenua , para urna 
"consciencia critica". Nesta situac;ao, é urna "consciencia intransitiva"140 

que nao consegue exprimir-se (encentra-se em si e nao é capaz de chegar 
a autoconsciencia do para si). A partir da "consc;:iencia ingenua" emerge a 
"consciencia crítica"; <liante da "cultura do silencio" o "poder falar"; <liante 
da "mistificm;ao da realidade" a "desmistificac;ao" ... : 

No ato de aproximar-se do mundo, da realidade, no seu movimento no 
mundo e com o mundo, os homens tem um primeiro momento no quál o 
mundo, a realidade objetiva náo se dá a eles como um objeto cognoscível 
da sua consciencia crítica ... masé urna consciencia ingenua 141

. 

No entanto, esta "consciencia crítica" en vol ve riscos, falando em termos 
pulsionais: o oprimido nao está preparado para enfrentá-la. 

[299] c. 4. "Medo da liberdade". Pulsionalmente, inspirando-se com 
certeza em Fromm - e, nisto, Freire é sucessor da primeira Escola de 
Frankfurt em sua materialidade negativa-, os oprimidos tem "medo da 
liberdade"142

. É a "irnpossibilidade ontológica" de os oprimidos serem 
"sujeitos", para encararem a própria libertac;ao. A vítima, o oprimido, 
acha-se em um primeiro momento "bloqueado" pulsionalmente para se 
abrir ao imenso mundo da crítica: 

Nao sao raras as vezes em que participantes destes cursos, numa atitude 
em que manifestam o seu medo da liberdade, se referem aoque chamam 
de perigo da conscientizai;áo. A consciencia crítica (dizem) é anárquica. 
Ao que outros acrescentam: Náo poderá a consciencia crítica canduzir a 
desordem? Há, contudo, os que dizem: Por que negar? Eu temía a 
liberdade. Já náo a temo 143

• 

Freire se refere continuamente a esse "bloqueio" pulsional, pois, como 
observa Lévinas, aquele que conquista a consciencia crítica esbarra com 
urna perigosa situac;ao de perder a felicidade, pois se toma um "refém" 
perseguido no e pelo sistema opressor em nome de sua comunidade de 
vítimas. Aqui residiria a dificuldade para superar aquela "felicidade" do 
utilitarismo que "escraviza" na falsa "seguranc;a vital" 141

, ou do Nietzsche 
que fala do "rebanho" (Zaratustra se arrisca a por em perigo a própria 
"felicidade" pelo "instinto do prazer" criador). 

c.5. A participm;ao do educador crítico 145
• Este é um momento muito 

delicado, ao qual retomaremos no§ 6.1 (ao abordar o tema em Lenin e 
Gramsci). É necessário "nao separar o ato de ensinar do ato de aprender ... 
As experiencias nao se transplantam, mas se reinventam"146

. Quando Freire 
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chega a Guiné-Bissau, país com urna recente revolw:;:ó:o, e deve come<:;ar 
um processo pedagógico, escreve: 

O que se coloca a tal educador é a procura dos melhores caminhos, das 
melhores ajudas que possibilitem ao alfabetizando exercer o papel de 
sujeito de conhecimento no processo de sua alfabetizac;áo. O educador 
<leve ser um inventor e um re-inventor constante .. . O importante é o 
exercício da atitude crítica em face do objeto147

• 

O educador deve come<:;ar por se educar como" conteúdo" que o próprio 
educando lhe ministra: 

O que tenho <lito sem cansar, e redito, é que náo podemos deixar de lado, 
desprezado como algo imprestável, o que educandos ... trazem consigo 
de compreensáo do mundo ... Sua fala, sua forma de contar, de calcular, 
seus saberes em torno do chamado outro mundo, sua religiosidade, seus 
saberes em torno da saúde, do co~o, da sexualidade, da vida, da morte, 
da forc;a dos santos, dos conjuros 48

. 

O educador deve entao "aprender" o mundo do educando. Só assim 
pode intervir: 

Os camponeses analfabetos náo necessitam de um contexto teórico para 
chegarem a urna tomada de consciencia de sua objetiva situac;áo opres
sora ... Mas o que a tomada de consciencia surgida da imersáo nas 
condic;óes de vida diária náo lhes dá é a razáo de sua condic;áo de 
explorados. Esta é urna das tarefas que nós [educadores] ternos que 

. t xt t , . 149 consegmr no con e o eonco . 

Freire entó:o reconhece que é a vítima quem toma consciencia crítica. O 
educador lhe possibilita o descobrimento da sua condi<:;ao de vítima. Isto 
é, a "consciencia" nó:o chega a vítima "de foro", mas surge "de dentro" da 
sua própria consciencia despertada pelo educador. A importancia do 
educador consiste no fato de dar ao educando maior criticidade150

, ao 
ensiná-lo a interpretar a realidade objetiva criticamente (para isso se faz 
necessária a ciencia social crítica). Voltaremos a este tema no próximo 
parágrafo. 

c. 6. Estádio 2: A consciéncia ético-crítica151
. Chega-se assim ao momen

to da crise por excelencia, aquele momento em que o oprimido dá o salto 
da "crítica", que, como veremos, é comunitária. Como se alcan<:;a este 
primeiro grau de "consciencia crítica"? Freire insiste em que a análise 
teórica das causas da opressó:o do oprimido é o meio pelo qual este toma 
consciencia da realidade objetiva que produz a sua opressáo, permitindo
lhe urna apreensao explicativa mínima do argumento de caráter reflexivo, 
t , · 't' 152 eonco, en 1co : 

A transitividade crítica, por outro lado, a que chegaríamos com urna 
educac;áo dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e 
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política, se caracteriza pela profundidade na interpretac;áo dos proble
mas. Pela substituic;áo de explica~óes mágicas por princípios causais ... 
Por seguranc;a na argumentac;áo 1 3

. 

Nada mais longe de Freire que o irracionalismo pós-modemo. O opri
mido necessita da razáo teórica, explicativa, a partir dos critérios do 
conteúdo economico e político sob o império da razáo critica. É o momento 
central do processo de conscientizm;áo propriamente dito: a tomada de 
consciencia explícita, crítica. É aqui que come<_;:a o diagnóstico da "cultura 
de domina<_;:áo" e da "pedagogia bancária" que as vítimas sofreram no seu 
processo de domestica<_;:áo, massifica<_;:áo, formando-se no seu interior urna 
"consciencia dual" que confunde a própria consciencia coma introje<_;:áo 
da consciencia do dominador (como ensinava Memmi no Retrato do Colo
nizado). Isto é fruto de urna pedagogia da domina<_;:áo, a chamada "edu
ca<_;:áo bancária" do sistema: 

A narrac;ao, de que o educador [dominador] é o sujeito, conduz os 
educandos a memorizac;ao mecanica do conteúdo narrado ... Quanto 
mais se dei.xem docilmente encher [como urna vasilha], tanto melhores 
educandos seráo154

. 

Oeste modo, Freire chama a aten<_;:áo para a psicopedagogia do desen
volvimento que infelizmente educa a performance teórica de urna crianc;:a .. , 
para transformó-la em membro disciplinado de um sistema que a oprime. 
Sem consciencia ético-critica náo há educa<;áo autentica. E por isso o 
educador deve insistir, junto ao educando, em "que a estrutura social é obra 
dos homens e que, se assim for, a sua transforma<_;:áo será tarnbém obra 
dos homens"155

• 

[300] c. 7. O "sujeito histórico" da "transforma<_;:áo "156
• Freire repete mui

tas vezes que o "sujeito" da educa<_;:áo é o próprio oprimido quando, pela 
consciencia crítica, se volta reflexivamente sobre si mesmo e, descobrindo
se oprimido no sistema, emerge como sujeito histórico, que é o "sujeito 
pedagógico" por antonomásia: 

A conscientizac;áo ... é inserc;áo crítica na história. Implica que os homens 
assumam o papel de sujeitos construtores do mundo, reconstrutores do 
mundo; pede que os homens criem a sua existencia com o material que 
a vida ]hes oferece.157 

É um processo ético "material": a vida é o tema, o meio, o objetivo, a 
alegria alcan<_;:ada. E situando-se no "lugar" de onde a critica ética é 
possível, precisa que, como é evidente, o sujeito é tal quando se toma 
origem da transforma<_;:áo da própria realidade. Náo é urna pedagogia que 
de apenas exemplos hipotéticos para que os alunas da democrática 
comunidade universitária de Cambridge argumentem com engenho e arte. 
Náo. Trata-se de um processo realíssimo, concreto, objetivo: 
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Descobrir-se oprimido só comec;a a ser processo de libertac;áo quan
do esse descobrir-se oprimido se transforma em compromisso histó
rico ... , inserc;áo crítica na história para criá-la ... Conscientizac;áo im
plica esta inserc;áo crítica no processo, implica um compromisso 
histórico de transformm;áo 158

. 

A práxis de "transformm;:áo" náo é o lugar de urna "experiencia"pe
dagógica; náo se faz para aprender; náo se aprende em sala de aula com 
"consciencia" teórica. E sim na própria práxis transformativa da "realidade 
real" 159 e histórica onde o processo pedagógico se vai eíetuando como 
progressiva "conscientiz-aqéío" (" m;:áo "-na-qual-se-vai-tomando-conscien
cia-ético-transformativa: libertm;:áo). Isto supóe, evidentemente, urna teoria 
do "sujeito social" que desenvolveremos inicialmente mais adiante no§ 6.2, 
e muito especialmente em urna obra futura sobre as "frentes de libertm;:áo" 
(onde cada urna delas tem um "sujeito" diferente, náo "metafísico" mas 
surgido dentro da conjuntura histórica, alguns dos quais poderáo desapa
recer quando essa conjuntura mudar). 

c.8. Intersubjetividade comunitária: a razéío ético-discursiva160
. Quando 

Rousseau definiu o sujeito da pedagógica moderna, foi encontrá-lo em 
Emílio, um moqo, do sexo masculino, solipsista, sem pais nem tradiqáo, um 
curriculum burgues para formar espírito técnico-industrial que se deveria 
contrapor ao anden régime. Freire, ao contrário, em sua pedagógica 
transmodema de liberta<;:áo, apóia-se em urna comunidade de vítimas 
oprimidas, irnersas em urna cultura popular, com tradiqóes, apesar de 
analfabetos, miseráveis .. . "os condenados da terra". A causa de um edu
cador, em tais circunstancias, pareceria desesperadora: é o máximo de 
negatividade possível. No entanto, Freire julga o contrário. Por isso, no 
Capítulo III da Pedagogia do oprimido, aborda o tema da "dialogicidade" 
como o método que permite a prática da liberdade aos náo-livres 161

; é a 
ac;:áo discursiva da comunidade dos sujeitos da sua própria libertac;:áo162

• 

A conscientizaqéío continua o seu processo e se vai desenvolvendo como 
um movimento de radicalizac;:áo crescente. 

Poderíamos dizer que Freire, antecipadamente, subsurniu "dialogicamen
te" o procedirnento da Ética do Discurso e, por isso, náo pode concordar com 
a conclusáo de Habermas, segundo a qual a ética "náo proporciona orienta
c;:óes de conteúdo, mas só um procedimento cheio de pressupostos que deve 
garantir a irnparcialidade na formaqáo do juízo. O discurso prático é um 
procedirnento náo para a produc;:áo de normas justificadas, mas para a 
comprovac;:áo da validade de normas postuladas de modo hipotético"163

• No 
entanto, quando o próprio Habermas indica um provável estádio 4 1/2 na 
classificac;:áo de Kohlberg, abre a porta para a soluc;:áo de Freire: 

Neste estádio, a perspectiva é a de urna pessoa que se encontra fora 
(outside) de sua própria sociedade e que se considera a si mesma como 
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urna pessoa que adota decis6es sem um compromisso ou contrato 
l. d . d d 164 genera iza os com a sacie a e . 

Náo se encontram os oprimidos de Freire na "exterioridade" (como 
vítimas excluídas) social, cujo diálogo come~a na busca do conteúdo 
programático? 165 O ponto de partida de todo o pensamento crítico de Freire 
náo será essa "exterioridade", e , portante, náo se converte todo o procedi
mento democrático participativo que cría nova validade anti-hegemónica 
em urna media~áo da "consciencia ético-crítica" para "transformar o mun
do "?1 66 O diálogo (o exercício dialógico) tem um "conteúdo", tema exigen
cia da supera~áo da assimetria na dialética dominador-dominado: 

Esta é a razáo por que náo é possível o diálogo entre ... os que negam 
aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste 
direito. É preciso primeiro que, os que assim se encontram negados no 
direito primordial de dizer a palavra, recon~uistem esse direito, proibindo 
que este assalto desumanizante continue1 7. 

O diálogo da comunidade tem sempre um "conteúdo": 

O diálogo ... [senda] o encentro em que se solidarizam o refletir e o agir 
de seus sujeitos enderec;ados ao mundo a ser transformado ... nao pode 
reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro ... 168. 

· O diálogo é "dizer a J?alavra, com que, pronunciando o mundo, os 
homens o transformam"1 . Freire concebe, entáo, o diálogo como um 
"encontro" entre sujeitos que se revelam uns aos outros as media~óes para 
transformar o mundo, os conteúdos para que todos possam viver nele. 
Partia de urna longa experiencia do MEB (Movimento de Educa~á:o de Base) 
e das posteriormente chamadas Comunidades de Base. Os analfabetos, 
os oprimidos, os pobres, aprendiam a falar sobre a sua miséria, sobre os 
seus sonhos ... 

[301] c.9. A "denúncia" e o "anúncio". Freire indica que háum momento 
negativo (quando se critica o sistema como causa de opressáo) e outro 
positivo (a "utopia" ou o "viável inédito"): 

Utópico, para mim, náo é o irrealizável, náo é o idealismo. Utopía é a 
dialetizac;ao nos atas de denunciar e anunciar. O ato de denunciar a 
estrutura desumanizante170 e o ato de anunciar a estrutura humanizado
ra171 .. . Qual é o futuro do opressor, senáo a preservac;áo do seu presente 
de opressor? Qual é a á rea de denúncia que os opressores podem ter, 
senáo a denúncia daqueles que os denunciam? Qual é a área de anúncio 
dos opressores a náo ser o anúncio dos seus mitos e qual pode ser a 
esperanc;a daqueles que náo tem futuro? ... A conscientizac;áo é isto: um 
apoderar-se da realidade172. 

A" denúncia" é o fruto conjunto da comunidade dialógica dos oprimidos 
com consciencia crítica em dialética colabora~áo com os educadores 
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(intelectuais, cientistas, em posic;áo interdisciplinar etc.) 173
• Enquanto a 

utopia é o uso da imaginac;áo criadora de alternativas: 

No momento em que estes [os oprimidos] as pe:rcebem [as "situm;:óes
limite"] náo mais como urna fronteira entre o ser e o nada, mas como 
urna fronteira entre o ser e o mais-ser, se fazem cada vez mais críticos 
na sua m;:áo, ligada aquela percepc;áo. .. na qual está implícito o 
inédito viáve1 I 74

• 

Esse "inédito viável" (o ainda nao dado e no entanto possível) é o projeto 
de libertac;áo da comunidade sujeito de transformac;áo. 

c.10. A "práxis de libertac;áo"175
• O que sustenta todo o processo é a 

práxis realizadora, transformadora: 

No meu ponto de vista, náo podemos libertar os outros; os seres humemos 
nao podem tampouco libertar-se sozinhos, porque se libertam a si mes
mos em comum, mediante a realidade que devem transformar176

. 

A "práxis de libertac;áo", para Freire, náo é um ato final, mas o ato 
constante que relaciona os sujeitos entre si em comunidade transformadora 
da realidade que produz os oprimidos. É a água em que nada o pei.xe da 
pedagogia crítica. O ato pedagógico só se dá dentro do processo da práxis 
de libertac;áo, que náo é só um ato revolucionário, mas todo ato transformativo 
humanizante em prol dos oprimidos e para que deixem de ser oprimidos. 

Buscando inspirar-se em Hegel, Merleau-Ponty, Sartre, Marce!, Mounier, 
f aspers, Marx, Lukács, Freud e outros muitos, Freire desenvolve um discurso 
próprio a partir da realidade das vítimas do Nordeste brasileiro e da América 
Latina, para generalizar sua teoria e prática pedagógica na África primeiro 177 

e, posteriormente, em outros países periféricos, e tarnbém centrais. É urna 
pedagogia planetária que se propóe o surgimento de urna consciencia 
ético-crítica. Sua ac;áo educadora tende, entáo, nao só a urna melhoria 
cognitiva, até das vítimas sociais, ou afetivo-pulsional, mas a produc;áo de 
wna consciencia ético-crítica que se origina nas próprias vítimas por serem 
os sujeitos históricos privilegiados de sua própria libertac;áo. O ato pedagó
gico crítico se exerce no próprio sujeito e na sua práxis de transformm;áo: a 
libertac;áo assim é o '1ugar" e o "propósito" desta pedagogía. 

Desejariamos terminar este parágrafo com urna expressáo de Freire: 

O problema central que se tem nesta [a vinculac;ao da lideranc;a com os 
oprimidos], como em qualquer das categorias da ac;ao dialógica, é que 
nenhuma delas se dá fara da práxis. 178 

§ 5.3. Paradigmas funcionais e paradigmas críticos 

[302] Recordemos o momento em que estamos em nossa argumenta
~áo. Trata-se de refletir sobre a validade do discurso crítico da comunidade 
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das vítimas, quando enfrenta o sistema que as oprime ou exclui, a fim de 
analisar (comunitária, política, prática ou cientificamente179

) as causas180 

da sua aliena~óo. Urna Ética da Liberta~óo (e urna Filosofia da Liberta~áo 
que se lhe segue) deve prestar aten~ao nao só ao critério de demarca~áo 
da ciencia em geral com respeito aos discursos nao científicos (todo o 
problema da lógica da explica~óo), mas também ao critério de demarca
~ªº entre as ciencias naturais e as humanas ou sociais (integrando a lógica 
da compreensóo, por explica~óo ou fundamenta~áo, incluindo também a 
metodologia hermeneutica), para por último introd uzir no debate a questáo 
das ciencias sociais críticas (que devem contar também com urna lógica 
da descoberta I 8I

), cuja determina~óo específica surge do tipo de articula
~óo com o sujeito social e intersubjetivo que origina esse discurso. As 
ciencias sociais críticas, incluindo urna posi~áo ética, dáo origem a novos 
paradigmas I82 científicos, fruto de programas de pesquisa inovadores a 
partir da solidariedade com as vítimas, que coexistem com programas 
rivais, os paradigmas funcionais ao sistema dominante. 

a. De Karl Popper a Imre Lakatos 

[303] A epistemología abordou a questóo da "demarca~áo" do conhe
cimento científico hipotético-dedutivo, mediante urna defini~áo clara de 
racionalidade teórico-explicativa183

, que possuía um critério de demarca
~óo que negava o caráter de cientificidade a discursos ná:o significativos 
empiricamente - segundo o Círculo de Viena. Negava-se esse caráter a 
teorias ou programas rivais que nao satisfaziam a defini~áo "estrita" de 
ciencia. Um tema intencionalmente favorito era o de negar cientificidade 
ao marxismo e a psicanálise - dois tipos epistemológicos críticos, como 
iremos ver. 

Popper, embora critique os neopositivistas, radicaliza-lhes a posi~ao, 
e, contra o justificacionismo indutivista, tira em parte a ciencia a sua 
pretenséi:o probatória: 

A ciencia nao é um sistema de enunciados seguros e bem assentados, 
nem um sistema que vai avanc;ando firmemente para um estado 
final. Nossa ciencia nao é conhecimento (episteme); nunca pode 
pretender que tenha alcanc;ado a verdade, nem sequero seu substituto 

, b b ·1·d d 184 que e a pro a 1 1 a e . 

A ciencia é constituída por teorías que séi:o "redes que lan~amos para 
captar aquilo que chamamos de o mundo, a fim de racionalizó-lo, explicá
lo e dominá-lo"185

• O caráter instrumental, dentro do paradigma da cons
ciencia, e solipsista da razao aparece claramente. O critério de demar
ca~ao do que seja científico é agora puramente negativo e consiste no fato 
de que essa teoria tenha definido claramente enunciados básicos falseá
veis. E dizemos que "urna teoria está falseada se aceitamos enunciados 
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b , . t d" ul86 S t -as1cos que a con ra 1gam . em en rar em pormenores, propoe-se 
entao que, com "urna hipótese falseadora" 187 que seja corroborada em um 
"experimento crucial", a teoria poderia ser refutada ou descartada, falsea
da na sua totalidade. Isto indica que se está pensando em um cenário onde 
se enfrenta urna teoria tentando um experimento falseador crucial; só 
haveria urna teoría falseável. Num cenário destes, em vista do nosso tema, 
a ciencia humana ou social crítica nao poderia coexistir coma hegemonica 
(já que uma deveria ser ciencia e a outra pseudociencia188

), e seria ridículo 
falar da sua cientificidade189

• 

[304] Por seu tumo, Thomas Kuhn abriu novo horizonte problemático 
propondo a existencia de mudanc;:as de paradigmas na história por "revo
luc;:óes científicas"190

. Contra Popper e seu "experimento crucial", escreve: 

Urna vez que tenha alcarn;ado o status de paradigma, urna teoria cientí
fica só se declara inválida quando se dispóe de um candidato alternativo 
para lhe tomar o lugar. Nenhum processo descoberto até agora pelo 
estudo histórico do desenvolvimento científico se parece em nada com o 
estereótipo metodológico da demonstrac;ao por falseamento, por meio 
da compara~ao direta com a natureza ... A decisao de rejeitar um para
digma é sempre, simultaneamente, a decisóo de aceitar outro191

. 

Kuhn propóe entao a diacronía de um paradigma que é superado por 
outro mediando urna "crise" - embora nao se veja a rela~áo da crise da 
ciencia "normal" ou standard como horizonte cotidiano, dentro de cujo 
contexto essa "passagem" de um paradigma para o outro seja possível. 
Kuhn supera o solipsismo popperiano, pois tudo isso tem como referencia 
histórica a intersubjetividade, como se pode observar quando escreve no 
próprio Prefácio da obra citada: ''A obra de Fleck me fez compreender que 
essas idéias podiam necessitar de ser estabelecidas na sociología da 
comunidade científica"192

• 

De alguma maneira também se supera a a-historicidade popperiana e 
comec;:a a surgir algo semelhante a urna subjetividade sócio-histórica, 
intersubjetiva (a maneira de Peirce), ernbora, por sua concepc;:áo de ciencia 
"normal", náo tenha variado muito a posic;:áo de Popper e suas novidades 
possíveis permanec;:am bloqueadas. O cerio é que se prestou mais atenr;áo 
as condic;:óes da "emergencia de urna descoberta ou teoria novas"193

. Por 
outro lado, sustenta-se a incomensurabilidade dos paradigmas, pelo ca
ráter dedutivista extremo que define os paradigmas como irredutíveis uns 
aos outros (simultanea e diacronicamente). 

Em um momento de sua argumentac;:ao relaciona metaforicamente as 
revoluc;:óes políticas as científicas, mas nunca chega a articuló-las reahnente 
-considerando que as primeiras sáo meramente "externas" as segundas: 

As revolu~6es políticas principiam por meio de um sentimento, cada vez 
maior, restrito muitas vezes a urna fra~óo da comunidade política, de que 
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as instituic;óes existentes tenham deixado de satisfazer adequadamente 
aos problemas postos pelo meio ambiente que em parte contribuíram 
para criar194

. De modo similar, as revoluc;oes científicas principiam com 
um sentimento crescente, também muitas vezes restrito a urna pequena 
parcela da comunidade científica, de que um paradigma existente dei
xou de funcionar adequadamente 195

. 

Kuhn, da mesma forma que os epistemólogos anglo-saxóes em geral, 
nao se ocupa muito com as ciencias humanas ou sociais - neste ponto é 
mais equilibrada a corrente francesa a partir de Gaston Bachelard, Ale
xandre Koyré ou George Canguilhem. Se houvesse meditado sobre o seu 
status, teria descoberto que há rela9ao entre a emergencia de "novos" 
paradigmas críticos em momentos histórico-sociais de crise. A ciencia 
económica, por exemplo, surge com a emergencia da burguesía triunfante 
no "centro", Escócia e Inglaterra. E as primeiras críticas a nova ciencia 
surgem quando se descobrem, riesse mesmo horizonte, os primeiros efeitos 
negativos. A situm;ao da classe operária na Inglaterra de Engels náo podia 
ter sido escrita senao ali. Nestes casos, náo se ¡ode ignorar que ambas as 
"revolu9óes", a histórica e a epistemológica19 

, se dao "internamente" na 
intersubjetividade de urna comunidade de comlinica9áo concreta e a partir 
de um mesmo horizonte fáctico. 

[305] Com Feyerabend197 nos encontramos em outro momento da critica 
epistemológica. Diante das simplifica9óes dogmáticas, ergue-se urna críti
ca contra as concep9óes acumulativas e lineares da ciencia, que néto 
consideramos conflitos, revolu9óes, pluralidade e incomensurabilidade198 

das diversas teorias chamadas científicas. Os fatores de conteúdo, históri
cos, sociológicos, psicológicos, estéticos náo sao agora desprezados e, por 
isso, urna simples reconstru9áo intemalista da ciencia parece-lhe insufi
ciente, assim como um objetivismo sem sujeito e sem história. O conheci
mento nunca pode estar seguro de ter alcan9ado a realidade. Sustenta-se 
um certo relativismo - também episternico199

. A ciencia se assemelha mais 
a criatividade própria da arte (com intui9áo, fantasía e instinto, especial
mente no momento das descobertas propriamente ditas, e portanto utili
zando o método indutivo criticado por Popper-que nao pretende mais que 
generaliza9óes por aproximm;ao ou Ji?robabilidade -, como afirma Ernst 
Mach2º0

) que ao rigorismo da lógica 1
• Nada mais ambíguo que "o pro

gresso da ciencia"202
, no tempo da guerra nuclear ( que pode destruir tudo) 

e da ecologia (quando estamos as vésperas da extin9ao da vida no planeta 
terra)203 

- efeitos da ciencia e da tecnología. 

Caso se situasse a posi9ao de Feyerabend a partir de nosso modelo 
crítico204, poder-se-ia captar o sentido e a racionalidade de sua proposta 
de aparente irracionalidade, pois se está situando naquilo que denomina
ríamos urna epistemologia crítica (que supóe, como se pode suspeitar, um 
momento ético de razao prática originária). Veremos, depois, como subsu-
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mir a sua atitude dentro de urna certa visáo das ciencias humanas ou 
sociais criticas articuladas ó:s vítimas. 

(306] A posic;áo de Lakatos, que desenvolve o que Popper iniciara, 
pode-se sintetizar, no essencial, com suas próprias palavras: 

[a] Defendo que a unidade descritiva típica das grandes conquistas 
científicas nao é urna hipótese isolada, mas um programa de investiga
c;áo ... [b] A ciencia newtoniana, por exemplo, nao é só um conjunto de 
quatro conjeturas (as tres leis da mecanice e a leida gravitac;ao). Essas 
quatro leis constituem apenas o núcleo firme do programa newtoniano. 
[e] Mas este núcleo firme está tenazmente protegido contra as refuta<;6es 
mediante um grande cinturáo protetor de hipóteses auxiliares. E, [d] o 
mais importante, o programa de investigac;ao tem também urna heurís
tica, isto é, urna poderosa maquinaria para a soluc;ao de problemas que, 
com a ajuda de técnicas matemáticas sofisticadas, assimila as anoma
lias e inclusive as transforma em evidencia positiva205

• 

Criticando a) os justificacionismos indutivistas206 
- opondo-se aqui a 

Feyerabend, Lakatos náo pensa que possa haver um conhecimento por 
proposic;óes provadas -, b) o convencionalismo - até o de Pierre Duhem - que 
exagera o critério de simplicidade, e c) aquele que Lakatos chama falsifica
cionismo dogmático (ou naturalista), adota, enfim, d) urna posic;ao falsifica
cionista metodológica, que procura superar aquela atitude que ele chama de 
"ingenua" ( em parte popperiana), para ad otar urna atitude mais "sofisticada": 

Segundo a minha metodología, as grandes conquistas científicas sao 
programas de investiga<;ao, que podem ser avallados em termos de 
transforma<;6es progressivas e regressivas de um problema; as revolu
c;oes científicas consistem no fato de um pro¡rama de investigac;áo 
substituir, superar progressivamente, um outro20 

. 

Lakatos náo admite que urna teoria possa ser refutada com um "expe
rimento crucial" falseador. Nunca acontece assim; nenhuma teoria foi 
refutada por um único experimento. Toda teoria tem capacidade para 
produzir até explicac;óes ad hoc para as anomalias que se lhe apresentam, 
e isso impede que se considerem "em regressáo" irreversível. Pode entáo 
sobreviver séculos. Posteriormente se descobrirá qual foi o "experimento 
crucial" que refutou a teoria, falseando-a. De fato, no entanto, as teorias 
rivais coexistem, sendo para Lakatos o critério de demarcac;áo entre os 
programas científicos e os náo científicos, nao mais o critério de falseamen
to, mas um novo critério: científicos sáo os programas que descobrem 
"fatos" novos e sáo "progressivos" enquanto contem um excedente ou um 
"plus" de conteúdo que é corroborado": 

Mede-se o progresso pelo grau em que urna mudanc;a de problemática 
é progressiva, pela medida em que a série de teorías dá origem a 
descoberta de fatos novos208

. 
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Entáo, há sempre urna pluralidade de programas rivais competindo 
entre si, e só se pode refutar urna teoria a partir da existencia de urna nova 
teoria rival melhor209. Desta maneira "substitui-se o conceito de teoria ... pelo 
conceito de série de teorias"210

, onde se dá a continuidad e da ciencia, agora 
como "programas de investigac_;:áo". 

Embora se movendo sempre em um horizonte popperiano, Lakatos 
flexibiliza a definic_;:áo de ciencia e nos permitirá aplicar as ciencias huma
nas211 ou sociais críticas o qualificativo de programas de investigac_;:áo 
científica articulados a comunidade anti-hegemonica das vítirnas. Com 
efeito, seria agora o momento de se perguntar por dois novas critérios de 
demarcac_;:áo. Em primeiro lugar, pelo critério que delimita as ciencias 
naturais e as humanas ou sociais; e, em segundo lugar, o critério de 
demarcac_;:áo entre as ciencias sociais que denominaremos "funcionais" e 
as críticas. Vejamos a questáo apenas indicativamente. 

[307) Camap sugeriu um programa "unificado" das ciencias, em que 
todas as ciencias se regulavam pelo paradigma das ciencias naturais, da 
física em particular, e com urna pretensáo em que racionalidade ou cientifici
dade se igualava a logicalidade de urna possível formalizac_;:áo matemática. 
Os sucessivos projetos camapianos fracassaram. O reducionismo neopositi
vista metodológico cedeu o lugar a muitas posic_;:óes mais flexíveis. 

Quanto a Popper, com sua proposta de conjeturas e refutac_;:óes dentro 
de um projeto "unificado" metodologicamente das ciencias, definiu a 
questáo das ciencias sociais em tres níveis: a) a lógica situacional; b) a 
tecnologia social fragmentária; e c) a engenharia social. No primeiro 
aspecto, a lógica situacional, parte-se de um modelo onde se idealiza a 
completa racionalidade do sujeito individual atuante ("método zero") e, 
sem tentar descrever nenhuma motivac;áo subjetiva, registram-se as varia
c_;:óes em relac_;:áo a esse modelo de irnpossibilidade, a partir de ac_;:óes 
meio-fim, em urna "situac_;:áo objetiva". A partir desse modelo se poderia 
"explicar" e "predizer" certos efeitos (o agente A efetua B). A racionalidade 
que rege esse tipo de situac_;:óes é meramente instrumental, mas, além disso, 
náo se pode falsear segundo a opiniáo do próprio Popper212 - seguindo em 
parte um modelo economice do mercado de Hayek. 

Quanto ao segundo aspecto, a tecnologia social fragmentária, que 
permite predic_;:óes a curto prazo, cujo náo cumprimento se pode atribuir a 
repercussóes involuntárias ou variáveis náo pressupostas, procura um 
gradualismo social que se combina com urna análise corretiva constante 
- já que a revoluc_;:áo é o irracional absoluto, que se deve evitar. Parte-se 
entáo da "sociedade aberta" de corte anglo-saxáo, como a melhor estrutura 
possível que só é possível reformar. Quanto ao terceiro aspecto, a engenha
ria social, significa aplicar a tecnologia social fragmentária a instituic_;:óes 
já existentes ou novas - que desempenham a func_;:áo dos objetos das ciencias 
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naturais - segundo um individualismo extremo, assim como o projeto da 
tecnocratiza~áo da política (ou despolitiza~áo dos cidadáos). Como toda 
essa constru~áo é obra da razáo instrumental, Popper nada consegue dizer 
sobre os fins ou valores que essa engenharia social implementa e supóe. 
Fi.ns e valores estáo dados na tradi~áo social que é preciso aceitar por um 
decisionismo irracional, conservador. 

Contra essa posi~áo, onde nao existe ou é ambíguo o critério de de
marca~áo entre ciencias naturais e sociais, levanta-se toda urna discussáo 
quanto a "explica~áo" e a "compreensáo". Von Wright a descreve sutilmen
te em seus termos em 1971 213

, e Apel esclarece a própria posi~áo em urna 
ampla obra a esse respeito21 4

• Anos antes, Gadamer colocara a questáo 
da "compreensáo" a partir de um horizonte hermeneutico215

• Podemos, 
agora, adiantar que o critério de demarca~áo incluí urna nova determina
~áo: as ciencias humanas ou sociais se constituem usando a "explica~áo" 
(na rela~áo sujeito-objeto, sendo · o "objeto" o próprio ser humano em 
sociedade) ou a "compreensáo" (na rela~áo sujeito-sujeito, interpretando 
de alguma forma a intencionalidade do outro sujeito ou sujeitos: "com
preendendo" as motiva~óes, os valores, entrando no "mundo" da co
munidade alheia216

). As ciencias sociais devem saber usar complementar
mente tanto a "explica~áo" dos fatos, remontando a suas causas, como a 
"compreensáo" intersubjetiva, ao pretender, com interesse náo apenas 
observacional mas também participativo, interpretar o sentido das m;oes 
a partir de suas motiva~óes valorativas concretas. 

b. A partir do interesse das vítimas: a "crítica" 

[308] Devemos porém esclarecer ainda um terceiro critério de demar
ca~áo entre as ciencias sociais "funcionais" e as "críticas". Evidentemen
te - e é o tema desta Ética da Liberta~áo - este critério é definido a partir 
da comunidade das vítimas, quando interpelam convocando a solidaríe
dade, a re-sponsabilidade os "intelectuais organicos", para colabora
rem de maneira responsável na crítica científica do sistema que os 
oprime. Essa "interpela~áo"217 situa esses intelectuais em "posi~áo" de 
exterioridade com respeito a ordem social estabelecida - no sentido do 
"refém" de Lévinas218

, que se situa substitutivamente no lugar da vítima 
e pode até sofrer persegui~áo em seu nome -, desaparecendo duplamen-
t " t d d . t d "219 Q " 1· " e o espec a or esm eressa o . uem procura exp 1car as causas 
(como cientista social) da negatividade dessas vitimas está abrigado, 
de certo modo, a inventar novos paradigmas, novas explica~óes (e 
até novas interpreta~óes hermeneuticas na posi~áo da "compreen
sáo"), ao descobrir novos fatos antes inobservados (e inobserváveis) no 
mundo no qual se adentra por urna decisáo ético-prática (muitas vezes 
política) que lhe abre novos horizontes220

• Marx indicava a questáo 
explicitamente, quando escrevia: 
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A Economia Política [leia-se: as morais formais] parte do fato da proprie
dade privada, mas náo a explica (erkléirt) ... náo nos proporciona expli
caqáo alguma.. . parte daquilo que deveria explicar.. . Náo nos co
loquemos, como o economista quando deseja explicar algo, em urna 
imaginária situm;áo primitiva (Urzustand) 221

• Essa situagáo primitiva náo 
explica nada, simplesmente translada a questáo para urna distancia 
nebulosa e cinzenta. Supóe como fato, como acontecimento, aquilo que 
deveria deduzir (deduzieren)222

• 

Nesses casos, a práxis, o interesse, o horizonte objetual223 da comu
nidade das vítimas náo é um mero momento "externo" no desenvolvimen
to "interno" da ciencia, especialmente nas ciencias humanas ou sociais 
(que leva ao descobrimento de "novas" teorias, paradigmas ou "progra
mas de investigm;áo científica"), masé um momento constitutivo da 
objetualidade tanto da "teoria" (paradigma ou programa) como dos 
seus respectivos "fatos". Pensamos que as condi9óes de possibilida
de hermeneutica ou ontológica da objetividade do fato ou objeto (sua 
"objetualidade") sáo um momento "interno" ao próprio desenvolvi
mento da ciencia social, e em maior medida quando esta é crítica224

• Eis 
o que diz Habermas: 

O sistema das práticas objetivas cria as condigóes fácticas da reprodu
gáo possível da vida social e simultaneamente as condigóes transcen
dentais da objetividade possível dos objetos da experiencia225

. 

[309] Desta maneira todos os problemas do conhecimento "encontram 
a sua solu9áo racional na práxis humana e no conceito dessa práxis"226

• 

Com efeito, o ato de conhecer se inscreve real e concretamente no processo 
total da práxis como momento "interno", desempenhando urna fun9áo bem 
precisa. Desde Aristóteles227 até Kant228

, a constitui9áo de toda práxis pende 
de um "interesse prático", e por isso o próprio Habermas, em 1968, dizia: 

Chamo de interesses as orientagóes fundamentais (Grundorientierun
gen) que se articulam com as condigóes fundamentais da possível 
reprodugáo e autoconstituigáo da espécie humana, isto é , como trabalho 
e a interagáo. Essas orientagóes fundamentais tem por alvo náo só a 
satisfagáo imediata das necessidades empíricas, mas também a solugáo 
dos sistemas de problemas em geral229

• 

E acrescenta, em consonancia com a nossa posi9áo atual: 

Os interesses que regem o conhecimento se medem só naqueles 
problemas da conservaqáo da vida (Lebenserhaltung), objetivamente 
pastos, que encontraram como tais urna resposta através da forma 
cultural de existe ncia230

• 

Com Husserl sabemos que "o problema fenomenológico da rela9áo da 
consciencia com urna objetividade (Gegenstandlichkeit) possui antes de 
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ludo um momento noemático"231
• Á objetividade do objeto (sua noematici

dade) se dá primeiramente na vida cotidiana, pré-científica, constituída a 
partir do referido interesse prático232

• Mas acontece que "as condi9óes da 
objetividade de um conhecimento possível"233 tem origem na práxis, como 
o: totalidade das práticas mundanas, pois "o próprio interesse depende das 
o:9óes "234

• Ou seja, a práxis como totalidade fundamental, que inclui na sua 
essencia o interesse, descerra por sua vez o horizonte objetual. Por isso é 
possível entender que: 

Os objetos do pensamento e a percepc;ao assim como aparecem diante 
dos indivíduos antes de qualquer interpretac;ao subjetiva tero em comum 
certas qualidades primárias que pertencem a estes dois esteios da 
realidade: 1) a estrutura física (natural) da matéria, e 2) a forma que a 
maté ria adquiriu na prática histórica coletiva que a fez (a maté ria) objeto 
para um sujeito. Os dois suportes da objetividade (físicos e históricos) se 
acharo de tal modo inter-relocionados que náo podem ser isolados um 
do outro. O aspecto histórico nao pode ser nunca eliminado tC:o radical-

, rt f' · b 1 235 mente que so permanec;a o supo e 1s1co a so uto . 

Isto é, o fato-objeto (01 do esquema 5.1) de dois possíveis sujeitos 
cognoscentes (S1 e S2) pode ser identico, mas o sentido que adquiriu nas 
práticas históricas intersubjetivas pode ser diverso. 

[310] Oeste modo, diante de toda teoria ou programa de investigac;a:o 
pode originar-se outra teoría ou outro programa rival, porque esta última 
pode descobrir "novas" fatos, "objetos" e, por isso, necessita de novas 
explica96es. Mas, além disso, quando urna comunidade científica se 
defronta com um mundo vigente, com um horizonte estabelecido de fatos, 
objetos e explica9óes ou interpreta9óes compreensivas, a partir do seio da 
experiencia de urna comunidade de vítirnas, grupos oprimidos, excluídos, 
que tomaram consciencia da sua negatividade e comei;aram a formular 
urna utopía futura possível, a "novidade" do fato é agora crítica, pois o 
"interesse" que tende a utopia, como projeto de liberta9ó:o, abre um tipo 
novo de horizonte a fatos ou objetos agora pela primeira vez observáveis 
a partir desse interesse, nao só emancipador, mas libertador (flecha 12 do 
esquema 5.1 ). 

[311] Vejamos um exemplo, sempre vigente no final do século XX, das 
ciencias humanas ou sociais críticas. Escreve Marx no Caderno VI dos 
Manuscritos de 61-63: 

Todos os economistas incorrem no mesmo erro: em vez de considerarem 
a mais-valia [02] puramente como tal. fazem-no através das formas 
particulares de lucro ou renda [01]. Mais adiante .. . onde se analisa a 
forma transfigurada que a mais-valia [02] adota como lucro [01], mos
trar-se-á a que erros teóricos leva [essa explicac;ao]238

. 
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Esquema 5.1: CONFRONTO DE PARADIGMAS RIVAIS (FUNCIONAL E CRÍTICO) 

S2 

~-a L_'";'~J 1 02 t--
~------++----d------

- -----12---------------- PL 

Comentários ao esquema: Sl: sujeito ou comunidade (prática ou científica) hegemónicos; 
Il: interesse prático do cognoscente hegemónico que tende a PH: projeto prático-funcional 

do Sistema I (dominador); a: constituir;óo do 01: objeto-fato do Paradigma I; b: 
práxis de dominar;áo; S2: a vítima como sujeito ou comunidade cognoscente (oprimida 
ou excluída) prática ou científica; 12: interesse prático da vítima cognoscente que lende 
para PL: projeto de libertar;áo do Sistema futuro II (utopia possíveD; c: constitui~áo do 

novo 02: objeto-fato novo do novo Paradigma II; d: falseamenlo do antigo O 123 
. Dado 

um sujeito ou comunidade de cognoscentes (Sl), hegemónica237
, e que ··explica"" um 

"fato" das ciencias humanas ou sociais (a partir da flecha a se tem acesso ao 01), essa 
explicac;áo será diferente da do mesmo "fato" a partir da perspectiva científica que tem 
sua origem nas vítimas (flechad) . Esse "fato" (01) tem outro "sentido" (e porlanto urna 
diferente "explicac;ao" e "compreensáo") para o paradigma cientifico da comunidade 
dominante (I) do que para a do oprimido (II), porque a relar;áo de fundamentalidade 

prática parle de out ro horizonte de interesse (I 1) que o da vítima (I2). Quanto as vítimas 
(S2), descobrem, dentro do novo horizonte de observabilidade, "falos" novos (02). 

É porém mais esclarecedora ainda esta advertencia epistemológica 
dos Grundrisse: 

Nao existe para ele [Ricardo] diferern;;a entre lucro [O 1] e mais-valia [02], 
e isso prava que nao compreendeu claramente nem a natureza do 

. . d d 239 pnmerro nem a a segun a . 

Isto é, o "fato" do lucro ( com o prec;o <litado pelo mercado) [ O l], na 
economia política clássica, tem agora para Marx um "novo" sentido (flecha 
d), dentro do "novo" paradigma (II) da ciencia economica crítica, a partir 
de onde pode agora mostrar o erro da "antiga" descric;:ao: o lucro a partir 
do mercado nao é a mais-valia da produc;ao. A confusao categorial da 
mais-valia-lucro (ambigüidade do valor-prec;o) permite equivocadamente 
considerar o lucro como prec;o final excedente sobre o prec;:o de custo (na 
produc;áo) da mercadoria (a partir do mercado). Com efeito, articulado 
como intelectual organice (que respondeu a interpelac;áo ética do oprimí-
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do240
, comprometido re-sponsavelmente como economista241

, o que lhe 
permite urna nova "compreensao" mediante fundamentac;ao crítica) coro a 
vítima (S2), Marxassume os interesses dela (!2) e a sua utopia possível (PL), 
e "procura" teórica e denodadamente, e consegue depois de penosas 
investigac;óes, "explicar" (flecha e), por um "programa de investigac;ao 
científica" progressivo, um "novo" fato: a mais-valia (objetivac;ao do traba
lho vivo do trabalhador) (02) é criac;ao nao-paga do operário. A mais-valia 
é um fato inobservável para o paradigma clássico (I) da economia política 
de Smith ou Ricardo - praticada por urna comunidade científica situada no 
"horizonte" insuperável do capitalismo, Sistema 1242

• Marx, porém, movido 
prática ou eticamente [12] pelo sofrimento do proletário243

, compreende as 
motivac;óes (pois está eticamente articulado as vítimas) e tenta explicar 
racional e cientificamente (segundo as exigencias mais estritas da ciencia 
económica do seu tempo), a partir de urna ciencia social como crítica (no 
sentido negativo e material de Adorno), a causa dessa vitimac;ao. A "mais
valia" é o "fato" novo descoberto por Marx, que se "explica" desenvolven
do-o até ser constituído como o momento essencial ou a categoria-chave 
do "núcleo firme" de todo o novo marco teórico-crítico (científico e ético) de 
Marx: "[O capitalista] simplesmente nao concebe o lucro como forma 
secundária e derivada da mais-valia"244

• Trata-se de um "novo" fato, 
explicado mediante um "novo" paradigma que refuta toda a teoria clássica 
em seu núcleo firme, mostrando a contradi<;ao entre a teoria do trabalho
valor a partir da produc;:ao (cuja conseqüencia dedutiva é a mais-valia) e 
a teoria do lucro-prec;o a partir do mercado (cuja "fonte" fica semexplicm;áo 
dedutiva). Explica Marx, refutando Smith a partir de Smith: 

Como Adam Smith desenvolve na realidade a mais-valia, embora nao o 
fm;a expressamente soba forma de urna determinada categoría, diversa 
das formas diferentes sob as quais se manifesta, confunde-a depois 
diretamente com a forma mais desenvolvida de lucro. E esse defeito vai 
passar dele a Ricardo e a todos os seus sucessores245

• 

[312] E Marx sem vacilar escreve "todos os seus sucessores", porque 
entre marc;o de 1862 e julho de 1863 escreveu em nove cademos mais de 
1200 páginas, posteriormente editadas, onde confrontou refutando o "fato" 
do lucro assim como o explicavam os economistas, desde J. Steuart246 e os 
fisiocratas até seus contemporaneos, com um rigor poucas vezes igualado, 
para mostrar como náo tinham descoberto o "novo" fato por ele explicado 
a partir de um novo paradigma económico - que nao era sena:o o da 
economia nascente do "trabalho-valor" levada as suas últimas conseqüen
cias lógicas, e necessárias para "explicar" arate of exploitation (como se 
acha muitas vezes sob a pena de Marx) do trabalhador. Trata-se, exata
mente, de subsumir a antiga teoría refutada, aquela que é redefinida a 
partir do novo paradigma, que tem umplus ou um excesso de conteúdo, já 
que explica um fato que tinha passado inobservado e, por isso mesmo, nao 
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podio ser "explicado" no antigo paradigma. Esse falseamento, é claro, nó:o 
será" aceito" pela economía política funcional hegemónica capitalista, pois 
o seu critério de "refutabilidade", aceitm;:ó:o ou rejeü;:ao era flexível e se 
protegía. De que maneira se declarou irnune a crítica de Marx? Mudando 
a orientm;:ó:o geral do programa científico económico. Com efeito, o impacto 
da refutm;:ó:o de Marx foi tó:o contundente que a ciencia económica funcio
nal posterior se "defendeu" nó:o já com urna explicm;:ó:o ad hoc, mas se viu 
obrigada a abandonar em bloc o, a partir de J evons, no mesmo ano de 1871 
(quatro anos depois de publicado O Capital, de Marx), a teoría do "traba
lho-valor", para nó:o ter que aceitar o falseamento de Marx. Para os 
marginalistas, os keynesianos, os neoclássicos e, muito mais, para os 
neoliberais, movidos pelo interesse do capitalismo (!1)247

, será agora irn
possível usar sem modifica~ó:o o paradigma (I) e situar-se na mesma antiga 
posi~ó:o (flecha a), ambos falseados. Modificaró:o assirn, por completo, o 
programa de investiga~ó:o, partindo agora só do mercado, e de urna teoría 
do valor-pre~o primeiro, que pouco a pouco seria transformada em urna 
teoría unicamente de pre~os (evitando a categoría "metafísica" de valor). 
Continuaró:o assirn desenvolvendo urna economía que elimina ad hoc a 
parte falseada, modificando o resto, para continuar sendo funcional (" efi
caz") para o capital. 

[313] Desta maneira, mudando agora um pouco a problemática de 
Horkheimer sobre teoría tradicional e "teoría crítica"248

, podemos entender 
como podem ocorrer sincronicamente programas de investiga~ó:o científica 
rivais: uns, articulados as comunidades hegemónicas e funcionais para a 
realiza~ó:o "eficaz", formal e instrumentalmente (meio-fim), a servi~o do 
sistema dominante (a "teoría tradicional"); outros, articulados aos grupos 
de oprimidos ou excluídos, constituindo ciencias humanas ou sociais (e 
filosofías) críticas que tem urna finalidade "negativa" (compreensó:o her
meneutica, explica~ó:o ou compreensó:o dialética mediante fundamenta
~ó:o das causas da aliena~ó:o das vítirnas: "teoría crítica"), que se de
senvolvem tarnbém dentro do horizonte aberto pelas formula~óes alterna
tivas positivas (utopías possíveis). Seria entó:o necessário elaborar toda 
urna epistemología pluralista, plástica, flexível, que saiba analisar a com
plexa coexistencia de múltiplos programas científicos funcionais e/ou críti
cos "dentro" e "em confronto com" os sistemas sócio-históricos existentes. 
Cabe destacar que os programas progressivos críticos, que descobrem 
"novos" fatos a partir de "novas" teorías, só:o os considerados na história 
da ciencia como as inova~óes que se deve levar em conta como marcos 
nesse processo diacrónico. Orlando Fals Borda dizia que no mundo perifé
rico do capitalismo atual é necessário: 
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em por as ciencias sociais a servic;o dos direitos fundamentais do 
homem e da cria~áo de formas auténticas de democracia economica, 
social e política2 

• 

Por seu turno, as ciencias humanas ou sociais articuladas a grupos de 
vítimas iráo construir, efetuando o processo de libertac;áo, novos paradig
mas epistemológicos hegem6nicos, funcionais ao novo sistema. Assim, a 
burguesía, que lutava desde a Idade Média européia e que, grac;as a 
instaurac;ó:o do Sistema-Mundo no século XV, provocou urna revoluc;áo 
histórica que por exemplo na ciencia econ6mica alcanc;a com Adam Smith a 
sua primeira formulac;áo critica em face da antiga ordem feudal, latifundiária 
e mercantil, torna-se de imediato a explicm;áo construtivo-funcional da nova 
ordem industrial que estova surgindo250

• A revoluc;ao burguesa, entáo, des-
, _ at· 251 . tifiº t ti d 2s2 constrma, com urna mao, neg 1va e cien camen e, a an ga or em e, 

com a outra, formulava uma utopía de igualdade, liberdade, fraternidade e 
republicanismo democrático253

• A 'ciencia econ6mica crítica ("transformado
ra", nao reformista e sim revolucionária como a de Smith no século XVIII com 
certeza) se articulava como teoria científica que tinha tido origem "militante
mente" dentro do processo de libertac;ao das vítimas do feudalismo monár
quico de ontem: a burguesía européia - derrotada em Villalar, na Espanha, 
em 1521, por Carlos V, mas triunfante já com Cromwell, na Inglaterra de 
l 688254 e, mais tarde, com a Revoluc;óo Francesa de 1789. 

[314] Outro exemplo complexo é o das ciencias no contexto do socialis
mo real sovíético255

, que desenvolveu eficazmente e por várias décadas 
ciencias naturais que competiram, como rival consistente, como "centro" 
do capitalismo (em física, astronomía, neurología ... ; e até nas ciencias 
"formais", como a matemática, lógica etc.), mas que abortou, pela ideolo
gía estalinista, nos programas das ciencias humanas ou sociais propria
mente ditas, perdendo completamente a posic;ao crítica que Marx ti vera em 
seu momento diante do capitalismo, caindo assim em um dogmatismo 
acrítico que lhe impedía de se renovar por dentro. 

Isto é possível, mas nao aconselhável. As ciencias humanas ou sociais 
críticas, entáo, convivem com as hegem6nicas, podem refutá-las com 
explicm;óes novas a partir de paradigmas novos, que podem mais tarde 
tornar-se funcionais (como já vímos: da economía critica de Adam Smith 
pode surgir, por desenvolvímento interno, o pensamento marginalista neo
clássico ou o neoliberalismo; ou, do pensamento critico marxista, a econo
mía soviética funcional a burocracia). 

Por último, seria ainda necessário referir-se a "administrac;ao (mana
gement)" do paradigma hoje funcional aos países desenvolvidos, a partir 
da "centralidade" de um sistema cultural256

, chamado a "modernidade". A 
modemidade européia, a partir do século XV, é a última delas, e a primeira 
do sistema-mundo (isto é , a primeira "mundial"). A questáo epistemológica 
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é fundamental para esclarecer a lógica da intersubjetividade critica anti
hegemónica, no tempo da dissidencia das vítimas do paradigma de 
globalizm;áo modernizador hegemónico (que em nosso caso é cotidiano 
cul- turalmente, económico, político, teórico e até científico, que, pela mídia, 
alcan~a domínio quase universal). 

Expusemos entáo um desenvolvimento com tres momentos: do critério 
de demarca~áo a) entre ciencia e metafísica (da posi~áo neopositivista até 
a de Lakatos) passamos em segundo lugar a demarca~áo b) entre ciencias 
naturais e sociais (acerca do debate da "explica~áo-compreensáo"), para 
terminar em um terceiro momento na demarca~áo c) entre ciencias huma
nas ou sociais (e filosofías) funcionais e criticas. Este terceiro nível, sem 
dúvida- situado por nossa Ética da Liberta~áo como a questáo ético-crítica 
-, é avaliado, freqüente e corretamente, como a encruzilhada onde se 
encontram, de várias maneiras, a questáo do "saber" e a do "poder"257

. 

[315] Toda a obra de Michel Foucault está ligada a esse tema e, por isso, 
com razáo Habermas dá este título: "Foucault: desmascaramento das ciencias 
humanas em termos de crítica da razao", a um capítulo sobre a filosofía <leste 
agudo pensador258

• Os mecanismos "da exclusáo" comandam discursos sob 
a influencia normalizadora de urn "poder disciplinar onipresente": 

Nao se deve identificar a disciplina-com urna instituic;ao ou com um 
aparelho social; é um tipo de poder, urna modalidade de execuc;ao, que 
comporta todo um conjunto de instrumentos, técnicas, procedimentos, 
níveis de aplicac;ao, pravas; é como urna física ou urna anatomía do 
poder, urna tecnología. E pode ser assumida: seja por urna instituic;ao 
especializada (prisóes ou casas de correc;ao no século XIX) , seja por 
instituic;óes que servem como instrumento essencial por um fim determi
nado (escalas, hospitais), seja por instancias preexistentes que encon
tram assim meios para reforc;ar ou reformar os mecanismos internos do 
poder (seria necessário mostrar como as relac;óes intrafamiliares, essen
cialmente na .célula pais-filhos, se disciplinam, subsumindo na época 
clássica esquemas externos, escolares, militares, depois médicos, psico
lógicos, psiquiátricos, que fazem da família o privilegiado lugar de 
emergencia em tomo da disciplina do normal ou anormal) .. . 259 

A crítica de Foucault, a partir "dos excluídos da sociedade"260
, nos 

permite descobrir muitas estruturas de domina~áo, numerosas vítimas 
ignoradas, que deveráo ser tratadas particularmente em outro momento 
da Ética da Liberta~áo - quando expusermos as numerosas "Frentes de 
Liberta~áo" nas lutas pelo reconhecimento. 

Seria igualmente necessário, aqui, enfrentar de novo toda a temática 
do "ceticismo". Com efeito, há ceticismos e ceticismos. Alguns se opóem a 
razáo como tal. Náo é este o caso da Ética da Liberta~áo. Interessa-nos, 
aqui, indicar que o "critico" - articulado as vítimas - passa a ser cético 
quando afirma a nao-verdade do sistema dominador perante a verdade 
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das alternativas possíveis das vítimas. É ceticismo diante da razáo hege
mónica, dominadora; náo porém diante da razáo libertadora - como 
veremos. Por isso, Lévinas indica que o ceticismo é táo antigo como a 
filosofia, como a filosofia enquanto crítica: 

Verdade em muitos tempos261
; como na respirac;áo, urna diacronía sem 

· síntese que sugere o destino do ceticismo refutado e sempre de volta, filho 
legítimo da investigac;áo filosófica e que de certa maneira a fortalece262

. 

A validade intersubjetiva crítica que se consegue pelo consenso argu
mentativo grac;as a razáo discursiva da comunidade simétrica das vítimas, 
coma articulac;áo da retaguarda dos intelectuais orga:nicos (que usam e 
refundem as ciencias sociais e filosofias críticas), confronta assim a antiga 
validade intersubjetiva hegemónica. A simetria criada entre as vítimas, 
grac;as a sua dura luta pelo reconhecimento, pelo descobrimento da 
náo-verdade (inclusive coma colaborac;áo do método científico), da náo
validade (pelo procedimento formal participativo-democrático do estamen
to de vítimas conscientes, críticas e militantes), da náo-eficácia 
(factibilidade tecnológica, instrumental ou estratégica que abordaremos 
no capítulo 6) diante do sistema hegemónico, abre as portas a criatividade 
positiva na formulac;áo das utopias possíveis. 

§ 5.4. O "Princípio Esperan<;a" em Ernst Bloch 

[316] Poder-se-ia censurar a Bloch que "se a utopia, a partir da expe
riencia das contradic;óes existentes, tem de apreender teoricamente a 
necessidade prática da sua superac;áo, será preciso legitimar cientifica
mente o interesse que guia o seu conhecimento"263

• Haveria motivo para 
indicar esta limitac;áo, se Bloch se situasse principalmente no momento da 
crítica teórico-analítica negativa do sistema vigente264

, perspectiva plena
mente adotada por Marx (o momento da "denúncia" de Freire). Mas, e isto 
seus críticos náo percebem, Bloch desenvolverá durante toda a vida o 
momento crítico positivo do projeto de libertac;áo265

, e quanto a estrutura 
impulsiva, afetiva, tendencia! com prioridade quase exclusiva (e náo no 
nível da responsabilidade de formular explicativa ou cientificamente o 
projeto ou programa de libertac;áo): 

Seu apoio e correlato é o processo que ainda náo produziu o seu próprio 
conteúdo (Was-InhaltJ266

, mas que se acha sempre em curso. Um processo 
que por conseguinte se encentra, ele próprio, na esperanc;a e no pressen
timento, objetivo do ainda-nóo-acontecido (Noch-Nicht-Gewordenen), no 
sentido do bem-que-ainda-náo-aconteceu (Noch-Nicht-Gutgewordenen). 
A consciencia de estar na Frente267 lanc;a a melhor luz para isto; a func;áo 
utópica enquanto atividade conceptual do afeto da espera, o pressenti
mento da esperanc;a, acha-se em alianc;a com todas as auroras no 
mundo. A func;áo utópica compreende o explosivo porque ela mesma o 
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, d d ·t t d at· 268 , t · - d e e mo o mm o caneen ra o: sua r 10 e a po enciac;ao e um 
otimismo militante. Item: o conteúdo-do-ato (Akt-Inhalt) da esperanc;a é, 
enquanto conscientemente clarificado269

, explicado cognitivamente 
como a func;áo utópica positiva; o conteúdo histórico da esperanc;a, 
conhecido em representm;óes, investigado enciclopedicamente em juízos 
reais (Realurteilen), é a cultura humana270 referida a seu horizonte 
utópico concreto. Neste conhecimento labora como efeito da espera na 
ratio, como ratio no afeto da espera, o complexo da Docta spes271

. · 

Depois de tudo o que se disse nesta Ética, compreende-se melhor o 
lugar da produc;áo filosófica de Bloch. Muitas vezes julgado metafórico, 
ambíguo, idealista, é preciso entender que se situa exatamente no momen
to positivo do projetar (como afeto e razáo) as alternativas possíveis, 
ainda-náo-realizadas. Seria todavia ininteligível o tipo de posic;áo utópica 
proposta por Bloch, se náo se partisse do conteúdo (Inhalt ou Material, com 
" ") t ' t b 't- t · t 272 Q t a , e es e e o pon o o scuro para os en 1cos e comen ans as . uan o a 
nós, sabemos que estamos na Ética II, se por Ética I se entende a ética 
"fundamental" (Primeira Parte desta Ética da Libertac;áo) e por Ética JI a 
ética crítica, pós-ontológica273. 

[317] Tudo comec;a radical e materialmente com referencia ao "conteú
do". O jovem Bloch escreve em 1918, no seu primeiro exilio na Suíc;a: "Eu 
sou. Nós somos. E basta. Ternos agora ~ue comec;ar. Em nossas máos se 
nos deu a vida (das Leben gegeben ... ) ... " 74

• 

Como em toda ética material, o tema inicial é a vida- ainda que Bloch 
náo a apresente como o critério universal nem tenha explícita consciencia 
de fundamentar urna ética sobre ela. Assim, na sua obra máxima, em cinco 
partes, O princípio esperam;a, principia a reflexáo a partir da origem 

t , t" , "d 275 on ogene 1ca, como recem-nasc1 o : 
Nasc;o, mexo-me. Desde a origem se busca. Implora-se sempre. Grita-se. 
N - t M d b , 276 . ao se em o que se quer. as apren emos tam em a esperar . 

Na se~unda parte (Fundamentac;áo), ele aborda a "consciencia anteci
padora"27 ; e aqui comec;a a ontología da esperanc;a na tradic;áo que 
esbocei no Capítulo 1 e no§ 4.3: 

Quem pulsiona (treibt) dentro de nós? Nascemos-movendo-nos como 
seres termodina:micos. Aquilo que vive (Was lebt) nasce-movendo-se e, 
em primeiro lugar, por si mesmo. Respira enquanto é e nos incita ... Que 
se viva nao se pode experimentar. Aquilo que nos póe como viventes (das 
uns als lebendig setzt) náo vem a nossa presenc;a. Encentra-se no pro
fundo, onde comec;amos a ser corpóreos (leibhaft zu sein) ... Nenhum ser 
vivo (Lebender) foge ao ser pulsivo (Drangens), por mais cansado que 

t . d l 278 es e1a e e ... 

Iríamos muito longe, se quiséssemos acompanhar passo a passo o 
ininterrupto caminho discursivo de Bloch, mas nessas simples palavras 
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encontramos o "ponto de partida" e o "fundamento": como seres vivos, 
ternos "pulsóes (Trieben)" - que háo de ser analisadas precisamente até 
delimitar o pathos da "esperanc;a". Estamos, desde o comec;o, nos temas 
analisados "indicativamente" no capítulo I: o ser ético-humano delimita o 
seu ambito de realidade a partir do seu "ser-vivo" (ser-vivente), que é o 
critério universal de verdade (e realidade); e, pelo fato de que "a vida nos 
foi dada" - a nossa autoconsciencia, autonomía e liberdade e re-sponsa
bilidade -, o imperativo ético material-universal, exigencia irrenunciável, 
se enuncia assim: "Deves viver!" Bloch analisa a estrutura pulsional, afetiva 
(própria das éticas materiais ou de "conteúdo "), e a articula a racionalidade 
que se ocupa com o "futuro possível" que, negativamente, parte das 
carencias materiais279

, mas, positivamente, parte da alternativa afirmativa, 
criada para superar o presente insuportável. Situando-nos um pouco mais 
adiante no discurso de Bloch - mas para clarificar de modo inequívoco o 
sentido da "negatividade" de que estamos falando -, vamos ler um texto
chave: 

Náo se pode evitar a fome (Hunger) 280
, pois ela se renova sem cessar. 

Mas se cresce sem cessar, sem o pao que a aplaque, torna-se algo 
diferente. O eu-corpo (Kórper-Ich) se rebela e náo procura o alimento 

1 lh . h 291 p t f 282 ·t - d . pe os ve os camm os . rocura rans ormar a s1 ua~ao que pro uzm 
o estomajo vazio e a cabec;a humilhada. O nao (Nein) 83 diante do mal 
existente 4

, o sim (Ja) 285 a situm;áo melhor imaginada, torna-se para o 
d 286 . t 1 . , . ( 1 . .. I )2ffl E quepa ece m eresse revo uc1onano revo ut1onares nteresse . sse 

interesse comec;a coma fome, e a fome, como algo sabido (belehrter)288
, 

transforma-se numo forc;a explosiva contra a prisáo da miséria289
• Ou, o 

d , - , 290 que a no mesmo, o eu nao so procura conservar-se , mas torna-se 
explosivo, e a própria conservac;áo se apresenta como autodesenvolvi
mento (Selbsterweiterung)29 1

·
292 

[318] Espero que agora se possa compreender por que tudo aquilo que 
diz Bloch (e esta Ética e a Filosofía da Libertm_;:áo) permanece incompreen
sível, se náo se presta atenc;áo a diferern_;:a entre ética do sistema (a 
Sittlichkeit ontológica de Hegel, Ética I) e a ética crítica como trans-ontolo
gia ou meta-física (no sentido de Lévinas, Ética II). A Sorge ou "pré-ocupa
<_;:áo" heideggeriana, ontológica, tende ao "Ser" do mundo como "Po-
d S "293 

· t (E tw f) b A " d " 1 · er- er , como pro-Je o n ur ; como o urgues que ten e onto og1-
camente ao "estar-na-riqueza", acumulando mais-valia. Mas o operário 
assalariado, em cuja mais-valia criada do nada do capital se vai urna parte 
da vida "des-realizada" (diria Marx), quando tem "fome" (pela falta de 
salário para adquirir o necessário para "reproduzir" sua vida no meio 
standard do sistema vigente, e estruturalmente) náo pretende só comer 
(como o animal), nem "estar-na-riqueza" (tendo-se "salvo" individualmen
te, e deixando os outros operários com sua fome), mas espera "estar-na
satisfa<_;:áo" em um sistema futuro onde tenha participac;áo plena com toda 
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a comunidade dos hoje explorados e excluídos. Bloch, entao, situa trans
ontologicamente (para além - é o analético - da totalidade dominadora) o 
conteúdo positivo da pulsao de esperanga. A esperanga é o "apetite" por 
um horizonte ao qual só tendem os nao-satisfeitos: 

Esperarn;;a, este antiafeto da espera contra a angústia e o medo, é, por 
isso, o mais humano de todos os movimentos do ánimo (Gemüts-) e só 
acessível ao ser humano, e, ao mesmo tempo, refere-se ao mais universal 
e ao mais lúcido294 dos horizontes . A esperanc;a corresponde ó:quele 
apetite (Appetitus) da alma que o sujeito nao só possui, mas no qual 
consiste essencialmente como ser nao-acabado (unerfülltes)295

• 

O "apetite" da vítima pelo pro jeto alternativo e novo de libertagao é a 
"esperanga" como pulsao trans-ontológica296

• Seguindo muitas vezes Max 
Scheler, outras Freud (corrigindo-o por dar prioridade ao retorno, a recor
dagao: anámnesis), Bloch efetua como que urna fenomenología das pulsóes 
segundo Max Scheler297

: "Os impulsos (Drcmgen) se exprimem em primeiro 
lugar como aspira~/io (Streben) ... Se a aspiragao é sentida, transforma-se em 
anseio (Sehnen)"2 

• Este "anseio" quando fixa a diregao é um "buscar (Su
chen)" alguma coisa: um "instinto (Trieb)" . A pulsao instintual pelo objeto (o 
"pao") temo nome de "necessidade (Bedürfnis)". Quando o impulso é "sentido 
(gefühlte)", dizemos que sao "paixóes (Leidenschaften)" ou "afetos". O "dese
jar (Wunschen )" é um ~etecer ou afeto humano que "tende a urna imagem 
que tem o seu conteúdo 99 esbogado pelo desejo". A "representagao (Vorstel
lung)" daquilo que se deseja apresenta-se como aquilo que "satisfaz": ''As 
representagóes incitam ao desejo na mesma medida em que o imaginado, 
pressentido, promete realizagao ... Assim deveria ser"300

• Mas o desejar o 
imaginado nao é o "querer (Wollen)". O querer acrescenta ao mero desejar a 
vontade do estar decidido a agir segundo o "preferir". 

[319] Como sempre, aquilo que está por trás e no fundo de toda pulsao 
é "o coIJ?io individual vivo (lebendige einzelne Kórper)"301

, corporalidade 
material 02

• Freud estudou principalmente o instinto sexuai3°3
, sem se inte

ressar por necessidades tao prementes como "a fome"304; escapou-lhe o 
aspecto mais material da "autoconservagao (Selbsterhaltung)" . "Para 
Freud e seus clientes - como também para quase todos os éticos contem
poraneos, acrescentamos nós - a preocupagao quanto a como conseguir 

l. t ' d - . t d f d t "305 o a 1men o e urna as preocupagoes mms caren es e un amen o... . 
"A psicanálise ignora, assim, o aguilhao da fome"306

• Pelo contrário, a 
pessoa com fome "espera" poder comer hoje, pois na fome se aninham 
"os afetos da espera ... como sonhos diurnos (Tagtraume) de urna vida 
melhor"307

• Os "sonhos" sao o ambito da antecipagao contrafáctica da 
"satisfagao dos desejos". Bloch nos dá um estímulo, mui especialmente 
no fim <leste século e no princípio do III Milenio, contra o desalento e contra 
o pessimismo generalizados: -
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Náo é época para se despojar de desejos, e os miseráveis náo pensam 
tampouco nisto, mas sonham que um dia poderáo satisfazer seus desejos308

• 

O faminto <leve sair da sua situac;áo negativa. Para isso, é preciso criar 
urna nova ordem. Isso se dá em tres fases de criac;áo: 

O pressentimento laborável é produtividade espiritual, só que conside
rada como formadora de obra (werkbildend). De outro ponto de vista, a 
produtividade se apresenta como tríplice extensáo para o ainda náo 
acontecido: como a incubrn;áo, como a assim chamada inspirrn;áo e 

l. - 309 como exp 1crn;ao . 

Bloch vai descrevendo o modo como se cria o desejado futuro possível. 
Para chegar ao que chama de "func;áo utópica (utopische Funktion)"310

• 

Trata-se de urna func;áo da razáo ético-crítica, náo em posic;áo negativa 
(analisada por nós no capítulo 4), mas em situac;áo positiva: é preciso criar 
um cenário inexistente cujas determinac;óes constitutivas sáo na sua posi
tividade a negac;áo da negatividade da vítima (se se tem fome, alimento; 
se náo se tem onde morar, casa; se náo se sabe ler, alfabetizac;áo; se náo 
se tem representac;áo política simétrica, democracia real etc.). Aquí seria 
necessário efetuar urna crítica da razao utópica311 

- tarefa que Bloch efetua 
só inicialmente e principalmente a partir das pulsóes, e menos a partir dos 
tipos de racionalidade, a maneira de construir modelos ideais etc.312 

[320] Os sonhos diurnos das vítimas sáo conscientes, abertos, racionais. 
Bloch náo cai na irracionalidade. Por isso faz parte da "corrente fria" do 
marxismo que náo nos deixa cair na "imagem final como ilusáo"313

. Esta 
"corrente fria" realiza as tarefas do momento científico, o do próprio Marx, 
no qual é preciso des-construir críticamente o sistema de opressáo, e no 
qual também analiticamente é preciso descobrir a factibilidade de "o possí-

1" 314 A " t t " d · 1 d ' 1 d ' ve . corren e quen e o manasmo, por seu a o, e aque a que a 
importancia ao momento pulsional, o do entusiasmo, da espera e da espe
ranc;a, da conquista da liberdade para o novum ultimum: abre-se a rrústica 
(como o "mito" soreliano de Carlos Mariátegui) que motiva o esforc;o de 
construc;áo da nova sociedade. Sem esta motivac;áo náo se dá transformac;áo. 
A ética material critica sabe disso muito bem (mas também as vítimas, os 
oprimidos, os movimentos sociais de libertac;áo). O pessimismo, ainda que 
muito realista, desmobiliza, imobiliza. A "corrente quente" do marxismo - a 
la Mariátegui, Antonio Gramsci, Ernesto "Che" Guevara, o Subcomandante 
Marcos em Chiapas, e muitos outros - é um molJJ.ento necessário: 

Sua inesgotável plenitude de expectativa ilumina a teoria-práxis revolu
cionária como entusiasmo (als Enthusiasmus); suas rigorosas ineludíveis 
determinac;óes exigem análise fria, precisa e precavida estratégia315

· 
316

. 

Precisamente por isso o materialismo marxista se transforma nao só em 
ciencia das condic;óes, mas também, ao mesmo te mpo, em ciencia mili
tante , de oposic;á o a todos os obstá culos e e ncobrimentos ideológicos dos 
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condicionantes em última instancia, os quais só:o sempre de natureza 
' . 317 A' t t d . rt . ' econom1ca . corren e quen e o marxismo pe encem, ao mves, a 

intenc;áo libertadora (befreiende Intention)318
, a tendencia real materia

lista-humana e humano-materialista, em virtude de cujo objetivo se 
executam todos esses desencantamentos31 9

• 
320

. 

A "corrente quente" move entáo as vítimas para a utopía possível. 
Trata-se da factibilidade321

, mas analisada por Bloch como problema 
ontológico - náo como o faz Hinkelammert, a partir da razáo instrumental, 
técnica, económica etc. Além disso, agora nos encontramos como que com 
urna "possibilidade" trans-ontológica, a declarada "impossível" pelo siste
ma conservador dominante a la Popper322

• Ao "ser" do sistema dominante323 

se antepóe contrafacticamente um "náo-ser-ainda": o ser adveniente do 
pro-jeto utópico324 como "possibilidade": ''.Ali onde nada mais se possa e 

d . . , 1 .d t , d ,,32s na a mais seJa poss1ve , a vi a era cessa o . 

[321) Aqui se trata, náo de possibilidade puramente formal (lógica ou 
empírico-ideal), mas "do possível real-objetivo"326

, que supóe "a fundamen
ta~áo científico-objetiva, de acordo coma cognoscibilidade científica (wis
senschaftlichen Bekanntheit) incompleta das condi~óes objetivamente 

t "327 o 1 , 1 t t ' ' presen es . rea poss1ve, no enano, gra~as a espera e a coragem, 
gra~as a esperan~a, deverá passar por sua realiza~áo, pois "o que é 
possível pode igualmente tomar-se tanto em nada como também no ser"328

• 

E agora Bloch reflete longamente sobre as onze teses das Teses sobre 
Feuerbach de Marx329

, para se internar no tema que abordaremos no 
capítulo 6 (a práxis efetiva de liberta~áo). A "transforma~áo" da realidade 
opressora, a partir da utopía esperada e imaginada, é um processo prático 
material, dotado de conteúdo, onde "a foossibilidade ... , elaborada teorica
mente, se tomou em coisa para nós"3 0

• O conteúdo material da a~ao é 
realiza~áo de verdade prática: 

Assim como toda ve rdade é urna verdade para algo e nó:o há nenhuma 
verdade em razó:o de si mesma, a nó:o ser como auto-engano ou como 
fantasmagoria, assim tampouco nó:o há nenhuma preva de uma verdade 
a partir de si mesma enquanto meramente teórica .. . Verdade nó:o é só 

1 - d t . b 1 t 1 - t . , . 331 uma re ac;ao e eona, mas em a so u o urna re ac;:ao eona-prax1s . 

A "verdade" de Tarski (que é apenas lingüística inteligibilidade com 
sentido de urna linguagem L abstrata), ou a "verdade" como validade 
intersubjetiva em Apel ou em Habermas, situa-se agora a partir do horizon
te da realidade última (o cosmo real ao qual nos abrimos como o horizonte 
de todas as possibilidades da vida humana). A vida humana é o critério 
prático de toda verdade possível, verdade prática primeiro - enquanto tem 
por alvo a reprodu~ao e o desenvolvimento da vida de cada sujeito ético 
em comunidade -; verdade teórica, depois - enquanto abstra~ao de urna 
dimensáo do nível prático, sendo este último mais complexo e por isso mais 
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real, quanto ao prius de sua constitui9ao substantiva. Bloch é explicitamen
te um realista crítico, dado o fato ineludível da "fome", <liante do qual 
Putnam se equivoca em sua relativiza9ao das "necessidades"332

: 

A esperarn;a do fim se acha necessariamente em contradi<;ao, porém, 
coma satisfm;áo falsa e em sincronia coma radicalidade revolucionária: 

t , rt d. ·t , . h , 333 . o que es a to o se en ue1 ara e o vaz10 se ene era . 

O sonho diurno é acompanhado pela análise das "imagens desejadas 
no espelho" - terceira parte, Transic;áo - em que o hurgues se imagina o 
seu ser fictício. É a utopia alienada do sistema dominador; sua estética, 
seu refinamento no falso happy end334

• 

[322] Na quarta parte (Constituic;áo) a prande obra de Bloch expoe 
os "fundamentos de um mundo melhor"33 

. Como que intuindo o que 
dissemos, escreve: 

Há muitos que esperam do lado de fora (draussen). Aoque nada teme 
se e::onforma com isso, até isso se lhe tira. Mas o impulso para o que falta 
náo cessa nunca. A falta daquilo que se sonha nao causa menos e sim 
mais dor. E isso impede que alguém se acostume com a miséria. A9uilo 
que causa336 sempre dor, oprime, debilita, deve ser (soll) suprimido33 

. 

Estamos <liante do "realismo crítico" de Bloch. Nada de idealismos, nada 
de juízos de valor. Urna ética construída sobre "juízos de fato": ''.A.quilo que 
causa dor" (juízo de fato, de "ser") é a premissa da fundamenta9ao do 
ético-deontico: "Deve ser suprimido" (juízo normativo, de "obriga9ao ética"). 
É o intolerável, aquilo que nao deixa viver. É um "dever" ético, porque a vida 
(e a dor náo deixa viver) "nos foi dada" e, por isso, somos re-sponsáveis por 
vive-la e deixar que todos a vivam. Estamos pisando nos antípodas de Hume · 
e sua "falácia naturalista"338

• Marx é a bússola de Bloch: 

[Marx] fundamenta e corrige as antecipac;óes das utopias por meio da 
economia339

, pelas transformac;óes imanentes das formas de produc;ao 
e intercambio, e supera assim o dualismo coisificado entre ser e dever-ser, 

t • A • t • 340 en re experiencia e u op1a . 

O "dever-ser" pode ser antecipado, vivido contrafacticamente nos so
nhos diurnos dos oprimidos - com critério de racionalidade crítica. É o tema 
da quarta parte: efetuar um percurso para encontrar esses "sonhadores" 
realistas e críticos de utopías. E assim, a partir das utopías médicas341 

-

que Foucault levará ao paroxismo da negatividade, mas coma mesma 
lógica - inicia Bloch um percurso histórico mundial342

, desde Sólon e 
Diógenes até Plata:o e os estóicos, a história de Israel, a Civitas Dei de 
Agostinho, incluindo Joaquim de Fiore, Morus, Campanella, para, passan
do por Fichte, chegar aos socialistas utópicos, a Marx e muitos outros. 
Depois, expoe os "sonhos acordados" da humanidade, desde as "utopías 
técnicas", onde náo se despreza nem o "passado mágico"343

, até as utopías 
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arquitet6nicas, geográficas ... e até a jornada de oito horas344
• Aqui Bloch 

escandaliza os marxistas estalinianos da sua época. Nada do humano lhe 
é alheio, e a esperarn;a das vítimas se exprimiu desde sempre e, por isso, 
é necessário registrar as pegadas históricas de sua presen~a. 

[323] Na quinta parte de O princípio esperam;a, Bloch delineia "as 
imagens desejadas (Wünschbilder) da realiza~ao plena"345

• Desde já, no 
momento culminante do seu discurso, diante "do último conteúdo do desejo 
e do bem supremo", Bloch nos lembra aquilo que nao se deve esquecer, 
pois, esquecido isto, todo o resto nao merece ser tratado. A ética muitas 
vezes é vinculada aos juízos de valor, dos impulsos, no entanto: 

Mesmo o gosto, acerca do qual náo se pode discutir subjetivamente346
, 

toma-se unívoco quando se oferecem pedras em vez de pao ... caso se trate 
de avaliar os b'"lcilos da peste ou da nega<;áo do bem que é a morte347

. 

Ternos aqui explícitamente enunciado o critério de verdade. Embora 
negue a axiologia, Bloch fica um pouco enredado nela. Embora nao 
afirme nen.hum "bem supremo" concreto, deixa-o esbo~ado como aquilo 
que se espera sempre, Identidade final, "Reino da Liberdade". Bloch 
abordou o tema por nós indicado no capítulo I, sobre a vida de cada 
sujeito humano, e como exigencia ética de sua reprodu~áo e desenvol
vimento, critério de verdade e conteúdo positivo de toda utopía possível, 
mas náo chega a analisá-lo explicitamente . Pára na ante-sala de urna 
ética material universal, tendo preparado tudo para a sua defini~ao. 
Urna ética material que, por seu conteúdo (como critério e princípio 
ético), exige como dever o respeito a vida de cada sujeito responsável; 
que, negativamente, descobre a nao-eticidade do mundo dominante 
quando a vítima, com fome (a dimensáo material primeira, mas certa
mente náo única), náo pode reproduzir a própria vida (descoberta da 
razáo ético-crítica, sincronica ao apetite por aquilo "que falta"); e tudo 
isso a move pela pulsáo da esperan~a rumo ao conteúdo positivo futuro, 
o pro-jeto de liberta~áo ou a utopía possível. Essa utopía futura é o 
"possível" desenvolvimento da vida de cada sujeito ético em comunida
de (também filogeneticamente falando), primeiro da vítima mas tam
bém, in the long run, do opressor, porque aquele que assassina a vítima 
se suicida, ou como diz a sabedoria popular: "Quem com ferro fere, com 
ferro será ferido ! " Evitar que mate é preservar também a vida do possível 
assassino, para que nao se suicide a longo prazo. Entre outras, no 
entanto, ternos algumas ambigüidades. Lemos, por exemplo: 
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Nada é bom em si, se náo é apetecido. Mas nada é apetecido, se náo 
é representado como bom. O fato de um impulso dirigir-se a algo 
pressupoe o impulso; mas contanto que o objeto a que se dirige seja 
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O primeiro enunciado talvez pare~a claro; mas, quanto ao bom, o ser 
algo apetecido náo o toma necessariamente bom349

• O apetite só determina 
o seu objeto como "satisfator" (como, imediatamente, media~áo para a vida) 
- como o indica o final do texto citado. Mas "satisfator" e "bom" náo sáo 
identicos. Além disso, o que significa que seja representado "como bom"? 
Pareceria, ao longo de toda a obra, que Bloch náo consegue distinguir entre 
o "verdadeiro prático" (media~áo para a vida) que "satisfaz" (apetecido pela 
pulsáo também como media~áo para a vida), o "possível" instrumentahnente 
(o objetivamente factível) e o "bom". Como vimos na Primeira parte, (a) o 
verdadeiro-satisfator - a materialidade da vida humana -, (b) o válido 
intersubjetivamente350 

- a intersubjetividade consensual formal-, (c) o factí-
1351 , 1 . t talid d , . A ve - o poss1ve como lllS rumen a e tecruca, econornica etc. -, consti-

tuem como realiza~áo e síntese ético-operativa: (d) o bom (o "bem", good, das 
Gute). Náo é "bom" somente o apetecido ou objeto da esperan~a. O "utópico 
possível" para a vítima deve satisfazer as tres determina~oes indicadas para 
ser o "bem futuro" ao qual se tende. 

§ 5.5. O critério e o princípio crítico-discursivo de validada 

[324] Pensamos ter escapado aqui da aporia inevítável em que cai a 
Ética do Discurso: a argumenta~áo pressupoe entre os participantes urna 
simetria que é impossível empiricamente. A Ética da Liberta~áo supera 
essa aporia ao descobrir que as vítimas excluídas assimetricamente da 
comunidade de comunica~áo hegememica se reúnem em urna comunidade 
crítico-simétrica. Aparentemente se trataria de um mero desenvolvimen
to ou dedu~áo da Ética do Discurso, mas náo é assim. A Ética da Li
berta~áo pode contar com a luta pelo re-conhecimento das próprias 
vítimas excluídas, que se tomaram sujeitos re-sponsáveis por sua pró
pria liberta~áo, porque pode aproveitar-se dos momentos material, de 
factibilidade e crítico. No simples nível formal acrítico, da consensuali
dade de validade intersubjetiva, a moral procedimental náo é capaz de 
superar o "círculo" da única comunidade de comunica~áo (quer ideal ou 
empírica), que lhe impede realizar empiricamente mediante a argumen
ta~áo urna simetria inexistente - náo havendo simetria a argumenta~áo 
prática moral náo é possível352

. A Ética da Liberta~áo, muito mais 
complexa, pode contar com comunidades de comunica~áo ideais e 
empíricas, hegemonicas e de vítimas353

• Acredito que se tenha aberto 
assim um novo horizonte problemático da razáo discursivo-crítica, co
munitaria anti-hegemonica, da maior importancia para os novos movi
mentos sociais da sociedade civil, dos partidos políticos críticos, dos 
sujeitos sociais "emergentes"354 na sociedade civil. Apel ou Habermas, 
pelo que vi, náo vislumbraram estas possibilidades discursivas crítico
com unitárias do seu próprio discurso. 
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Penso ser um bom momento para recordar, resurnindo o que se conquis
tou até aqui, que a razéío prático-material355

, com sua "referencia" a 
realidade em geral, aquela que é captada a partir do ambito da produc;ao 
e reproduc;ao da vida de cada sujeito humano - e que funda suas media
c;óes -, tem pretensao de verdade prática ("saber" diferenciar por um juízo 
de fato entre o que é veneno e o que é alimento para a vida, como critério 
de verdade). As pulsóes de autoconservac;éío da vida permitem, por seu 
tumo, grac;as a educac;ao civilizatória, a permanencia sistemica da vida 
humana - alcanc;ando a felicidade como paz e seguranc;a, tal como a 
definimos em diversos momentos da nossa exposic;ao356

. Por seu lado, a 
razéío ético-originária357 reconhece o outro, outros sujeitos humanos, como 
alter-ego: como os iguais. Esse "re-conhecirnento" contém, em primeiro 
lugar, um aspecto material - enquanto tem como conteúdo a dignidade358 

do outro como sujeito real-; mas, ao mesmo tempo, é a porta pela qual se 
passa dialeticamente (übergehen) ou o gongo sobre o qual se fundamenta 
a ordem da razéío discursiva359

, dado que a discursividade argumentativo
moral tem origem no reconhecimento pressuposto da dignidade e igualda
de do outro su jeito argumentante. A razao discursiva alcanc;a, no consenso, 
a validade intersubjetiva pela participac;ao simétrica dos outros reconhe
cidos e efetivamente tratados como iguais. É a responsabilidade pelo outro 
como igual. Por seu lado, a razéío instrumental (e também a estratégica) é 
subsumida pela razao ética de factibilidade360

, que tende a urna utopía, 
formula um projeto possível e posteriormente opera ou efetua realmente a 
norma, ato, instituic;ao ou sistema de eticidade (o "bom" ou "mau"), poden
do igualmente avaliar a posteriori as suas conseqüencias. 

[325] E é justamente a partir das conseqüencias ou dos efeitos nao 
intencionais negativos produzidos pela norma, ato, instituic;ao ou sistema 
de eticidade vigentes, que tem origem o momento crítico propriamente dito, 
como ética da "re-sponsabilidade" crítica36 1

• Em prirneiro lugar, a razéío 
prático-material crítica362 descobre os efeitos ou conseqüencias inevitáveis 
da ordem ética vigente (que se pretende verdadeira praticamente, válida, 
factível e por estar realizada: "boa"). A partir das vítimas363

, negativamente, 
toma consciencia da "nao-verdade" dessa ordem (onde a "vida [pelo 
menos a das vítimas] nao é possível"). Por seu lado, as pulsóes alterativas, 
do prazer propriamente criativas (nao meramente dionisíacas, narcisistas 
para Lévinas), nao só reprod u ti vas porque "desenvolvem" a ordem dada364

, 

desbloqueiam a afetividade e motivam o risco da "crítica ética". Ainda no 
nível material, a razéío ético-pré-originária ou crítica365 re-conhece a vítima, 
nao já sirnplesmente como o alter-"ego" (um outro "como eu"), mas o outro 
como outro (alter "ut alter")366

• É o re-conhecimento da alteridade do outro, 
da vítima: Outra (como sujeito ético autonomo) que o sistema que a causa, 
origina, produz nao-intencionalmente. A autonomía da alteridade da víti
ma questiona a auto-referencialidade do sistema. Surge um sujeito no 
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"ambiente" (luhmanniano) que distorce a autopoiese da totalidade domi
nadora. Esta raza:o ético-pré-originária ou crítica, de forma inovadora, 
fundamenta a possibilidade e está sempre pressuposta por sob a razáo 
discursiva crítica367

, pois a comunidade crítica das vítimas36 
, que alcarn;:ará 

nova validade, e agora anti-hegem6nica, tem origem nesse re-conhecimen
to de cada vítima (por parte delas mesmas) como "outra" que o sistema 
dominador. Chegamos assim ao tema deste § 5.5, o exercício da citada 
raza o discursiva critica, que comec;a o seu processo diacr6nico ao descobrir 
a "náo-validade" dos consensos do "sistema dominante" - por ter excluído 
assimetricamente as vítirrias dos procedimentos do consenso válido. Des
cobre-se deste modo a periculosidade inerente da critica, porque o consen
so que deveria ser alcanc;ado pelas vítimas será inevitavelmente 
anti-hegemonico, ilegal e ilegítimo, ao menos de início, como o de Was
hington ou de Hidalgo. 

a. O critério crítico-discursivo intersubjetivo de validade 

[326) O critério formal procedimental crítico é um critério de validade, 
de participac;áo intersubjetiva dos excluídos em urna nova comunidade de 
comunicac;áo das vítimas. Trata-se da validade da criticidade ética como 
tal. É o momento em que se efetua o acorde crítico (consenso racional 
realizado empíricamente) acerca de um juízo de fato ou enunciado descri
tivo (por ex.: ''Fornes excluídos da discussáo sobre os meios que evitariam 
que passemos fome"), com nova validade intersubjetiva para as vítimas. A 
aceitabilidade desse acorde crítico tem por pressuposto a comum "expe
riencia" do sofrimento do "náo-poder-viver". Esse acorde critico consiste 
negativamente em um juízo sobre a náo-validade (ao menos para as 
vítimas) dos consensos da comunidade de comunicac;áo hegemonica ("Os 
meios que eles decidiram, e que sáo causa de nossa fome, sáo inválidos"). 
É a partir do fato, descoberto só agora, da exclusao dos atingidos assime
tricamente rechac;ados, que o critério de invalidac;áo (falibilismo ético) 
permite a nova construc;áo da validade crítica, a partir da simetria da nova 
comunidade consensual. Essa consensualidade crítica como processo 
diacrónico é aquilo que se chama de conscientizac;áo: o devir progrediente 
da consciencia ético-crítica, intersubjetivamente solidária, como exercício 
da raza:o discursivo-critica, que comunitariamente aprende a argumentar 
(criando novos argumentos) contra a argumentac;áo dominante. 

A distinc;áo que fizemos entre as pretensóes de verdad e e validad e 369 

ganha agora especial relevancia critica. Com efeito, a "verdade" do 
sistema dominante é a "referencia" ou acesso a realidade (I) tal como se 
descobre a partir do horizonte do sistema vigente 370

. A "validade" intersub
jetiva dessa "verdade" é alcanc;ada mediante a participac;áo simétrica 
daqueles que tem o poder no sistema. As vítimas, excluídas, descobrem 
que essa "verdade" encobre um novo acesso a realidade (II) a partir da 
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utopia possível de liberta~áo371
• Ve-se entáo a "verdade" do sistema 

dominante como "náo-verdade" (como o dizia Adorno) - a existencia da 
vítima como critério de falseamento - e, ademais, a "validade" hegemonica 
se opóe a nova validade crítica da comunidade de comunica~áo das 
vítimas - aparece como "náo-válida": critério de invalida~áo. Consensual
mente, a comunidade das vítimas vai originando uro novo paradigma 
prático372

, com verdade e validade "críticas". Além disso, o paradigma 
prático interpretativo ou hermenéutico crítico tem valores novos (partindo 
de urna crítica des-construtiva dos valores vigentes [a Umwertung de 
Nietzsche] para a constru~áo criativa de novos valores críticos [a estética 
criadora de Zaratustra, mas agora radicalmente transformadora como 
"vontade de vida", e náo como a narcisista "vontade de poder"]), que 
fundam novos juízos de valor como "desenvolvimento" crítico da vida de 
cada sujeito humano no novo a:mbito de acesso a realidade (II) - que julga 
os juízos de fato (meios-fim), os valores e os fins weberianos ou popperia
nos, contra a "tradi~áo" até pós-convencional (por exemplo, do capitalismo 
tardio do centro, aceitos náo-intencional ou inadvertidamente). Trata-se 
entáo de um novo horizonte objetual crítico que abre o pro-jeto de liberta~áo 
e que permitirá nova "compreensáo" do "fundado" e inovadora "explica
~áo" (crítica) das "causas" da negatividade das vítimas. Trata-se de urna 
"consciencia ético-crítica" em sentido pleno. 

[327] Tivemos assim acesso a um novo ambito: o da intersubjetividade 
crítica como critério de nova validade do novo consenso crítico. Seria agora 
necessário retomar todos os momentos analíticos expostos por Apel ou 
Habermas, levando em conta a dialética entre o "antigo" (validade hege
mónica) e o "novo" (nova validade anti-hegemonica crítica), questóes que 
abordaremos no futuro em outras obras com maior detalhe. Aqui, como 
sempre, apenas situamos o "lugar" arquitetonico da questáo. 

O critério crítico discursivo de validade, entáo, consiste na referencia a 
intersubjetividade das vítimas, excluídas dos acordos que as afetam (que 
as alienam em algum nível da sua existencia real). Podemos assim descre
ver provisoriamente este critério crítico discursivo de validade da seguinte 
maneira: Alcan~a-se validade crítica quando, tendo constituído urna comu
nidade as vítimas excluídas que se re-conhecem como dis-tintas do sistema 
opressor, participam simetricamente nos acordos sobre o que lhes toca, 
sustentando além disso que esse consenso crítico se fundamenta por 
argumenta~áo racional e é motivado por co-solidariedade pulsional. Esse 
consenso crítico se desenvolve, como veremos adiante em c, a) negativa
mente, chegando a compreender e explicar as causas de sua aliena~óo, 
e, b), positivamente, antecipando criativamente alternativas futuras (uto
pias) e projetos possíveis). 

A vcdidade crítica dos acordos se estabelece sempre em tres níveis: o 
da crítica material ("A vfüma nao pode viver", questóo já tratada inicial-
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mente no capítulo 4), o da critica formal (''A vítima nao pode participar 
discursivamente de alguma maneira no que lhe toca", neste capítulo 5), e 
o da crítica instrumental ou de factibilidade ("O validado hegemonicamen
te nao é eficaz para a vida da vítima", que trataremos inicialmente no§ 
5.5.c e mais extensamente no capítulo 6). 

A partir do critério de intersubjetividade critica, validade da criticidade, 
o excluído se volta para o sistema para analisar o porque formal da sua 
exclusáo. Trata-se agora do critério de invalidm;áo que, em política, deno
minaremos o "critério critico-democrático", isto é, o tomar consciencia dos 
mecanismos da exclusáo assimétrica. 

b. O princípio ético crítico-discursivo comunitário de validade 

[328] O formulado como critério ("é") permite agora que fundemos o 
princípio normativo ("deve ser"): aquele que age ético-críticamente deve 
(acha-se "abrigado" deonticamente por re-sponsabilidade) participar (na 
qualidade de vítirna ou articulado como "intelectual organice" a ela) em 
uma comunidade de comunicac;ao de vítimas que, tendo sido excluídas, se 
re-conhecem como sujeitos éticos, como o outro enquanto outro que o 
sistema dominante, aceitando sirnetricamente sempre para fundamentar 
a validade critica dos acordes a argumentac;áo racional, motivados por 
urna pulsáo solidário-alterativa criadora. Todá critica ou projeto alternativo 
deve ser entáo conseqüencia do consenso critico discursivo dessa comuni
dade simétrica de vítimas, alcanc;ando assirn validade intersubjetiva críti
ca. A partir desta intersubjetividade critica373

, posteriormente, a comunidade 
se deverá dedicar a: b.l) "interpretar", "compreender" ou "explicar" as 
"causas" materiais, fonnais ou instrumentais da "negatividade" dessas 
vítirnas, e b.2) "desenvolver" críticamente as alternativas materiais, formais 
e instrumentais "positivas" da utopía e projeto possíveis. 

Este processo comunitário da "consciencia critico-ética"374 é cumprido 
antes que ninguém pela própria subjetividade da vítima (origem última 
monológica da conscientizac;ao a la Paulo Freire sempre comunitária) a 
partir do horizonte intersubjetiva das vítimas, do sujeito histórico-social, do 
próprio povo oprimido e/ou excluído. 

b. l. O aspecto negativo do princípio 

[329] A necessidade de constituir urna comunidade de comunicac;áo 
das vítimas é o resultado da tomada de consciencia da "exclusáo". Sem 
lugar na comunidade de comuP-icac;áo hegemonica, as vítimas náo podem 
participar em comunidade alguma. Por isso, algumas das vítirnas, crítica
mente, criam urna nova comunidade entre elas mesmas. A consciencia da 
injusta exclusáo, e portante a critica (a "denúncia" a la Paulo Freire), é o 
ponto de partida ou o aspecto negativo do princípio. A comunidade, a 
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intersubjetividade crítica das próprias vítimas, principia o seu "trabalho" 
conscientizador. O sistema dominante náo é "verdadeiro" nem "válido" 
nem "eficaz" para a vida ou a dignidade das vítimas. O critico (tanto a 
própria vítima como o "intelectual organice") se transforma em um cético 
(o ceticismo crítico) diante do sistema, diante da sua verdade e validade. 
Assim, a critica dos "grandes criticos"375 é como o "retomo do ceticismo", 
tal como o anuncia Lévinas376

• Sáo "céticos" da "verdade", da "validade", 
da legitimidade do sistema vigente. O pensamento conservador de todas 
as épocas está de acorde com Hegel: "O racional é real; e o real é 
racional"377

• Esta identidade pressupóe: a) possuir urna inteligencia infinita 
(onisciente, divina, criadora) ou b), como para Popper378

, afirmar o sistema 
atual como "o melhor possível" (o acesso a realidade [I] e razáo hegemó
nica sáo a mesma coisa), urna utopia futura diversa do sistema vigente (o 
novo acesso a realidade [II] já náo seria identico a razáo do sistema 
dominante) é impossível; por isso, é sempre o "mal". Ao invés, a partir das 
vítimas, a "referencia" a realidade da razáo hegemónica (I) já náo se 
identifica coma nova "referencia" a realidade futura da razáo critica (11). 
Nessa distancia entre os "acessos" a realidade a partir do presente domi
nador ou a partir do futuro possível das vítimas, surge o "espa~o" que 
permite a razáo crítica tomar-se cética do exercício funcional da razáo 
dominadora. Será necessário, no entanto, saber distinguir entre: a) o 
ceticismo da razáo como tal, que se deve refutar visando a consistencia do 
discurso ético; b) o ceticismo anticrítico a servi~o do cínico379 (que nega a 
racionalidade ético-crítica; ceticismo antiutópico conservador); e c) o ceti
cismo crítico diante de um consenso que se tomou inválido aos olhos das 
vítimas que causa. Neste sentido, o critério que enunciamos é um critério 
de falseamento, de invalida~áo, e até um juízo sobre a "ineficácia" da razáo 
instrumental dominante, como adiante se verá (em c.2). 

Este seria o lugar arquitetónico para abordar a questáo da origem do 
dissenso e, claro, o novo consenso. Quando a vítima emite um "juízo de fato 
crítico" (em última instancia, um enunciado descritivo sobre a vida ou a 
morte da vítima) diante do sistema, irrompe inevitavelmente como dissenso 
um d iscurso, urna enuncia~áo, urna interpela~áo como "ato de falo" que se 
opóe a consensualidade da validade intersubjetiva da comunidade domi
nante. Em geral, esse dissenso náo é ouvido; é negado, excluído. Semente 
quando o dissenso se apóia na organiza~áo de urna comunidade de 
dissidentes (as vítimas), que lutam pelo re-conhecimento, que atacam a 
verdade e a validade do sistema em vista de sua impossibilidade de viver, 
por terem sido assimetricamente excluídas da discussáo daquilo que lhes 
toca, a partir de um poder objetivo que é impossível evitar, este dissenso 
crítico se toma público, e alcan~a -simetria como fruto de urna luto pela 
verdade. O dissenso tem entáo um lugar ético de enuncia~áo, e consiste 
na exterioridade, agora náo só re-conhecida, mas tarnbém respeitada 
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como real, que é gerada pelas novas comunidades de comunicac;áo 
consensuais (náo a dominante, mas outra, produto da transformac;áo que 
esse dissenso produziu criativamente). Este dissenso ético criador é origem 
de nova racionalidade, de novo discurso. É o dissenso <liante da náo-ver
dade e da náo-validade da dominac;áo, que constitui novo consenso 
verdadeiro e válido380. É na encruzilhada da problemática do dissenso e 
da afirmac;áo da "diferenc;a" crítica (a "dis-tinc;áo") que nasce o assim 
chamado pensamento pós-moderno 381 . Desde a nossa Para uma ética da 
libertm:;ao, de 1973382, chamamos a atenc;áo para a diversidade do 
ambito da "di-ferenc;a" (6ntica para um Heidegger ou Lévinas, e no 
horizonte da "identidade-diferenc;a" hegeliana) dentro da totalidade, e 
da "dis-tinc;ao"383 como o outro, a alteridade na exterioridade - agora a 
vítima. Por isso, antes de Lyotard, falamos de urna "filosofia pós-moder
na"384, mas já entáo com outro sentido. Quando Rudolf Pannwitz usa o 
termo "pós-moderno" em 1917, construindo urna nova palavra na tradi
c;áo inicial nie~zscheana385, inaugurava um neologismo que teria longa 
história386. A Etica da Libertac;áo toca sem cessar aspectos do pensar 
pós-moderno, mas nunca pode identificar-se com ele, pois acredita que a 
pós-modernidade continua prisioneira da modernidade por lhe faltar urna 
referencia extradiscursiva crítica (as vítirnas, também da globalizac;áo da 
modernidade e da pós-modernidade como dominac;áo). 

b.2. O aspecto positivo do princípio 

[330] A exigencia do "anúncio" (Freire) deve agora incluir a obrigac;áo 
das vítimas de imaginar, recorrendo a razáo estratégica, instrumental e 
teórica, os momentos procedimentais ou morais que tem de ser transforma
dos. Deve-se exercer a consensualidade na invenc;áo e na análise das 
alternativas formais, democráticas, em cujas estruturas práticas se alcan
c;ará nova validade (a partir das mesmas instituic;óes participativas simé
tricas dos organismos que lutam pelo re-conhecirnento). O princípio de 
validade crítica anti-hegemonica obriga a exercer urna procedimentalida
de democrático-crítica. N áo se podem aceitar vanguardismos clarividentes 
antidemocráticos387. Isto permite o surgimento de movimentos sociais, 
organismos da sociedade civil autonomos e partidos políticos críticos. Urna 
filosofia de tais "movirnentos sociais" supóe tudo aquilo que conquistamos 
at , 388 C d d " . t " 't · f t e agora . a a um esses movunen os en 1cos se re ere a um aspee o 
material negado, a urna dimensáo formal intersubjetiva excluída, amo
mentos onde a "eficácia" da reproduc;áo do sistema impede a produc;áo e 
a reproduc;áo da vida de cada sujeito ético, subjetividade monológica 
articulada a subjetividade histórico-social de tais "movimentos" emergen
tes. Voltaremos no próximo capítulo ao tema. 

Este princípio formal critico pode e deve ser fundamentado. Como em 
todos os casos anteriores, argumentar-se-á diante de um oponente especí-
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fico. Agora teremos que nos defrontar comos "dogmáticos". a) O dogmá
tico conservador no poder tende a auto-interpretar-se como "o detentor da 
verdade e dos valores eternos", que devem ser defendidos contra os 
destruidores da "tradic;áo". Trata-se, na realidade, de um "tradicionalismo" 
ou "fundamentalismo" antitradicional. b) O dogmático "vanguardista" de 
movimentos sociais ou partidos políticos esquerdistas antidemocráticos, 
que julgam também ser "denos da verdade" estratégica, náo-ideológica, 
ilustrada, diante das massas ingenuas, espontaneístas ou ignorantes (o 
blanquismo ou o leninismo, por ex.). Diante dos diversos tipos de "dogma
tismo", a estratégia argumentativa é semelhante. Nenhuma verdade para 
um sujeito cognoscente finito é definitiva (pois a realidade pode ser atua
lizada ou abordada de mui diversas maneiras; nunca se esgota nem se 
"entrega" de urna vez por todas ao conhecimento finito), de modo que algo 
que alguém ontem enunciava como verdadeiro, hoje pode ser falso. É 
necessário tomar a verificá-lo e corroborá-lo por confronto argumentati
vo389. Da mesma maneira, o novamente concedido como verdadeiro pode 
ter ontem obtido validade intersubjetiva, validade que é preciso tomar a 
ratificar diante de objec;óes, novidades, novas circunstancias. O "questio
namento" da verdade e da validade de um enunciado náo quer dizer 
relativismo, mas exige sempre inovar argumentos. É debalendo, enfrentan
do objec;óes, criticando, que a argumentac;áo é aprofundada, aperfeic;oa
da, inovada ou refutada. O dogmático se contradiz performativamente 
quando pretende afirmar a náo-temporalidade (e, por isso, a futilidade de 
urna nova defesa) da verdade ou da validade de um enunciado. A náo 
necessidade de voltar a reconsiderar um argumento ou de refutar o que se 
lhe opóe (com pretensáo de falsear ou invalidar o enunciado tradicional) 
indica a perda do sentido histórico de toda verdade, a fossilizac;áo de urna 
perspectiva que pode ter sido superada há muito tempo, e a incapacidade 
de distinguir entre urna verdade (que se refere a realidade) e a posterior 
validade intersubjetiva (que é preciso conquistar racionalmente em cada 
comunidade consensual). O dogmático acredita que, urna vez alcanc;ada 
a verdade, a validade consensual decorre por si só. Ou, ao contrário, o 
válido é o tradicional para a comunidade vigente e é, portante, verdadeiro 
para toda outra comunidade estranha e, por isso, náo se deve por em 
"dúvida" essa pretensa validade e verdade, defendendo-as com novos 
argumentos, nem se deve pretender alcanc;ar nova validade (inovando 
racionalmente a argumentac;áo para alcanc;ar renovada aceitabilidade 
intersubjetiva diante da própria e alheia comunidade dessa pretensa 
verdade). O dogmático tradicionalista (ou fundamentalista) acredita que 
a verdade é una, eterna, e por isso dispensa nova argumentac;áo para 
alcanc;ar atualizada validade. Seu irracionalismo consiste em desconhecer 
a necessidade sempre renovada de atualizar a "referencia" verdadeira a 
realidade (que é histórica) e a aceitabilidade da validade. É preciso correr 
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de novo o risco de provar e poder ser refutado; só deste modo se pode 
permanecer na verdade. O dogmático vanguardista acredita que, porque 
o grupo profissional e heróico entrega sua vida até a morte, alcarn;a por 
isso de modo privilegiado a verdade, e que a validade realizada na 
comunidade de vanguarda é um prelúdio suficiente de universalidade e 
que só se necessita de tempo para transmiti-la id€mtica a todas as massas 
náo-esclarecidas. Seu irracionalismo contraditório consiste em ignorar a 
possibilidade de um novo acesso a verdade na perspectiva das próprias 
vítimas (quando o "perito" crítico ou o cientista "partem" da experiencia e 
da sabedoria prática dessa mesma vítima para alcanc;ar a verdade) e, por 
outra parte, que a dialética da validade da comunidade das vítimas (no 
comec;o ingenua) se alimenta da crítica científica dos peritos que, partici
pando das lutas das vítimas, fazem com que elas se transformem em 
esclarecidas. Este "esclarecimento" da base é o novo ponto de partida 
(como em espiral crescente) de novos desenvolvimentos. A comunidade 
crítico-militante - como veremos no próximo capítulo - náo é "dona da 
verdade" a partir da mera "comunidade de vanguarda", mas tem acesso 
a realidade na contínua articulac;áo com a comunidade crítico-organizada 
mais ampla das vítimas. A comunidade de peritos sem a comunidade 
crítica das vítimas está de certa maneira "vazia"; a comunidade de vítimas 
sem comunidade crítica de peritos sofre de algum tipo de "cegueira" na 
"explicac;áo" da sua negatividade. Náo deve jamais a esquerda propor-se 
um "centralismo democrático" (urna contradictio terminorum), mas urna 
democracia participativa crítico-comunitária. 

c. Iniciais tarefas discursivas da comunidade crítica 

[331) Se tudo isso for assim, o exercício comunitário da razáo crítico
discursiva terá duas tarefas prioritárias: a) a crítica científica da eticidade 
vigente (seja norma, ato, instituic;áo ou sistema), como o momento negativo 
ou de razáo crítica des-construtiva390 (recordando que há também des-cons
truc;áo náo-crítica, como o simples desandar, desarmar ou de-struir do 
discurso para descobrir o" sentido", mas náo para" criticar" a náo-verdade, 
a náo-validade, a náo-eficácia éticas do vigente) . É o momento da "c.rítica" 
científica de Freud, de Freire ou de Marx. E b) a pro-jec;áo criativa, por meio 
da razó:o crítica utópico-construtiva (que se deve distinguir da mera razáo 
utópica, porque todo sistema vigente pressupóe sempre urna construc;áo 
utópica, como por exemplo a "igualdade, liberdade, fratemidade" da 
Revoluc;áo burguesa, ou o "mercado que tende ao equilíbrio" de Hayek), 
que é a func;áo crítica em seu momento positivo 391

, que antecipa expressa
mente aquilo que há anos chamamos, de maneira precisa, "pro-jeto de 
libertac;áo"392

• E o "anúncio" de Freire ou a "utopia" da esperanc;a de Emst 
Bloch. Vejamos resumidamente estas duas tarefas. 
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c. l. Juízo explicativo negativo 

[332] Em primeiro lugar, a razáo estratégica ou instrumental subsumida 
no exercício da razáo ética e formal crítica adota também urna posic;áo 
crítica, ajuizando as mediac;óes no horizonte daquilo que poderíamos 
denominar a "factibilidade negativa", ernitindo um "juízo sobre a ineficá
cia" do sistema ou de suas mediac;óes que dáo origem a vítimas; e, por 
isso, procura desenvolver "argumentativamente" urna "explicac;áo" cientí
fica das "causas"393 da alienac;áo das vítimas, as quais se articulou orga
nicamente (é parte do problema "teoria-práxis" a partir de um horizonte 
crítico) . O aspecto negativo do principio, o dever da "denúncia", entáo, 
incluí a obrigac;áo da análise racional-crítica, explícita, científica, explica
tiva das "causas" ou "fundamento" da vitimac;áo. Seria a exigencia e o 
pressuposto ético da ciencia394 humana ou social crítica - ou de urna nova 
"ética do científico". 

Para demonstrar materialmente o que é que impede a vítima viver, é 
necessário um desenvolvimento científico específico. Assim Marx efe
tuou, articulado a classe operária britanica, um programa de investiga
c;áo científica crítica. Pela categoría de mais-valia - tantas vezes men
cionada, e válida no presente - consegue urna explicm:;áo da causa da 
pobreza do trabalhador no capitalismo industrial395

• Aqui se deveria 
abordar, pormenorizadamente, a articulac;áo entre a consciencia ético
crítica das próprias vítimas (das "trade unions" inglesas, por exemplo) 
e a do intelectual "interpelado" pelos atingidos excluídos. O momento 
teórico da co-solidariedade do cientista (que é perito, no comec;o, sornen
te em ciencias humanas ou sociais funcionais, standard) se orienta, 
desde o momento que adota re-sponsavelmente o interesse do outro, 
desde o aparecimento interpelante em seu mundo cotidiano da vítima, 
na experiencia que denominamos "proximidade" ou "face-a-face", para 
a definic;áo de um novo "programa de investigac;áo científica" (para 
usarmos urna expressáo de Lakatos). O cientista se impóe a si mesmo 
teoricamente, por re-sponsabilidade ética diante da vítima que tomou
a-seu-cuidado, levar a cabo urna explicac;áo das causas da negativida
de do alienado 396

, e produz assim inovadoramente ciencia humana_ ou 
social crítica, efetuando o que chamaremos de o "terceiro critério de 
demarcac;áo". Com efeito, se o primeiro critério de demarcac;áo (a partir 
de Frege ou Carnap, até Popper, Kuhn, Feyerabend ou Lakatos) distingue 
entre o que é ciencia e o que náo é; se o segundo critério (a partir de 
Dilthey, Gadamer, von Wright ou Apel, em toda a discussáo sobre 
"compreensáo-explicac;áo [understanding-explanation] ") estabelece 
uma diferenc;a entre ciencias naturais e ciencias humanas ou sociais; o 
terceiro critério de demarcac;áo - assim como o estamos definindo397 

-

faz urna distinc;áo entre as ciencias humanas ou sociais "internas" a 
reproduc;áo funcional auto-referente do sistema (económico, político, de 
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genero etc.) e as ciencias humanas (a psicanálise, por exemplo) ou sociais 
(a crítica da economia política de Marx) "críticas". O "terceiro" critério de 
demarcm;áo supóe o situar-se realmente "ao lado" das vítimas - com todo 
o risco que isto acarreta. É todo o tema que voltaremos a abordar, mas no 
horizonte prático da "transformm;áo", no § 6.3, modificando agora o seu 
sentido tradicional. 

Esquema 5.2: TRES CRITÉRIOS DE DEMARCAc;Ao 

a) Primeiro _____r- náo ciencia 
critério -------i__ 

ciencia -e ciencia 
b) Segundo da natureza 

crité rio ciencia humana 
ou social ciencia humana 

1, c ) Tei:-ce!ro i-- ou social funcional 
cnténo -------i___ ciencia humana 

ou social c ritica 

li O que se deverá precisar mais adiante - bem pormenorizadamente 

11 

- é o "componente" ético como constitutivo originário das ciencias 
humanas ou sociais críticas398

• Freud se viu abrigado a por-se no lugar 
do reprimido; ele necessita de construir categorias éticas (como a de 
"Super-ego") e exigir a posic;áo "participativa" do analista mesmo quan
do se "disparam" contra ele fobias , pulsóes reprimidas, projec;oes do 
analisando. É necessário saber "manejó-las" eticamente. Freire, por seu 
lado, constituí categorias como "educac;áo bancária", momento alienan
te do educando popular. Marx constrói igualmente categorías como por 
exemplo "trabalho nao-pago" ou mais-valia, éticas por excelencia399

• "A 
partir da" perspectiva ético-situada (histórico-socialmente), carpo a car
po a la Michel Foucault, como refém substitutivo da própria vítima no 
sistema, o cientista pode "formular" criativamente um "programa crítico 
de investigac;áo científica". A opc;áo ética ou a re-sponsabilidade pelo 
outro é a condic;áo a-partir-de-onde tem origem a investigac;áo; é a fonte 
ou o momento pré-originário: "Se fóssemos animais, poderíamos natu
ralmente voltar as costas aos sofrimentos da humanidade para nos 

t , • 1 u400 ocuparmos sornen e coma nossa propna pe e . 

A ciencia humana ou social crítica se integra, articulada ou organicamen
te, a reflexáo prática da própria comunidade de comunicac;ao das vítimas, 
permitindo o surgimento de urna consciencia critico-cotidiana ilustrada 401

• 
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Esquema 5.3: ARTICULA<;AO ORGÁNICA COMO ESPIRAL ASCENDENTE 
DO MILITANTE-PERITO 

~---b------~ 
t 
' a 

r-r--7 ------i---+------.. 

L--b:~_j l 
k 

Comentários ao esquema: a. A comunidade de vítimas crítica, embora ingenua quanto as 
causas de sua negatividade, interpela o perito. b. O perito efetua urn programa inovador 
de investigm;áo científica, para explicar a causa da negatividade da vítima. c. O perito 
entrega o resultado a comunidade de vítimas. d. A comunidade perde um pouco da sua 

ingenuidade e se torna "ilustrada", mas náo se limita ao estudo do tema, e sim faz o 
tema amadurecer e o critica. e. A comunidade de vítimas devolve o tema criticado, 

modificado. f. O perito modifica o seu programa para adaptá-lo melhor e realizar novas 
investigm;:óes, etc. 

Efetua-se, assim, um "diagnóstico científico das patologias do Estado", 
. . H C h 402 como ex1g1a ermann o en . 

c.2. A "utopia possível" 

[333] Urna segunda tarefa, fundada na obrigagáo criada a partir da 
intersubjetividade crítica das vítimas, é realizada pela razáo crítico-instru
mental e pela razáo estratégica subsumidas dentro do horizonte ético-ma
terial e formal-moral crítico. Trata-se do ambito da "factibilidade an
tecipatória", como construgáo formulada, explícita, da utopia possível 
como programa de agáo. Aqui nos encontramos no aspecto positivo do 
princípio403

• A comunidade, a intersubjetividade crítica das vítimas comec;a 
a imaginar a utopia404

• É urna imaginagáo transcendental ao sistema: se o 
"atual" náo permite que se viva, é preciso imaginar um "mundo onde seja 
possível viver". A "esperanc;a" como motivagáo (instinto de vida, do prazer, 
o dionisíaco de Nietzsche, corrigido como "desejo metafísico" de Lévinas, 
etc.) <liante do futuro possível. É a "utopía" possível. Deve-se entáo explicitar 
um projeto; posteriormente um programa pormenorizado, urna utopía 
alternativa que ilumine o caminho. 

Aquele que tenta transformar urna ordem dada, conhecendo as causas 
da negatividade das vítimas, deve (momento deontológico) saber imaginar 
e formular as possíveis alternativas. Nisto consistiría urna Crítica da razáo 
utópica405 propriamente dita (que é fundamentada no Princípio Esperanc;a 
de Bloch), criticando e propendo alternativas. As alternativas positivas 
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surgem a partir da negatividade, como a estátua de gesso (positividade) 
se plasma como molde (negatividade); a partir da náo-factibilidade (da 
vida da vítima) da aparente "eficácia" do sistema, descobre-se agora a 
sua náo-eficiencia, a partir do que se poderia chamar de o critério crítico
formal de ineficácia. Assim o capital "valoriza o valor",-acumula um lucro 
sempre maior, mas os excluídos do sistema se "desrealizam", empobre
cem, passam a ser a maioria miserável. Hoje, 9 de agosto de 1996, a CGT 
argentina lanc;;a urna greve geral por "Páo e Trabalho". Na dura repressáo 
dos anos 70-80 se pedia pela "Paz" - na "guerra suja" -; hoje se pede pela 
simples reproduc;;áo da vida: comida e emprego. A reproduc;;áo formal 
auto-referente do sistema (na sua positividade) contradiz a possibilidade 
da reproduc;;áo da vida de cada su jeito humano (sua negatividade). Pagar 
a dívida é um dever moral; que morram os sujeitos éticos ou que vivam 
está fora das cogitac;;óes e exigencias da ética capitalista da globalizac;;áo 
(do Banco Mundial ou do Fundo Monetário Internacional, por exemplo). A 
utopía e o projeto possível de libertac;;áo formulam explícitamente um 
"conteúdo" positivo grac;,:as a intervenc;;áo da razáo instrumental crítica406

, 

pelo desenvolvimento da inversáo da negatividade (a "fome" da vítima 
antecipa utopicamente o futuro" alimento" na transformac;;áo do sistema de 
produzir e distribuir "alimentos" da sociedade dominadora, e náo como 
regresso nostálgico ao passado). 

[334] A utopía e o projeto possível, racional, com a colaborac;;áo da 
ciencia e da técnica, fruto da discursividade democrático-intersubjetiva, 
náo é entáo: a) a utopía impossível do anarquista, b) nem tampouco a 
utopía do sistema vigente, c) nem urna idéia meramente reguladora e 
transcendental (como a comunidade de comunicac;;áo ideal da Ética do 
Discurso). É urna utopía que passou pela prova da factibilidade a partir do 
horizonte das exigencias ético-materiais e moral-formais. Neste último 
aspecto, a utopía, da mesma forma que as alternativas ero todos os níveis, 
deve ser alcanc;;ada mediante consensualidade da comunidade crítica no 
descobrimento das alternativas concretas factíveis, com o uso de técnicas, 
ciencias, peritos críticos etc., para que as alternativas ética e moralmente 
sejam "possíveis" empíricamente. Aplica-se aqui o principio crítico ético de 
factibilidade transformadora. A utopía se faz projeto possível e, posterior
mente, programa empírico. 

Seria igualmente necessário abordar aqui a dimensáo de6ntica do 
nível afetivo, motivacional do principio de vida que move o discurso 
intersubjetivo pelo entusiasmo da esperanc;;a, pela pulsáo alterativa de 
criac;;áo do novo (o "desenvolvimento" e náo só a "reproduc;;áo" da vida do 
sujeito humano), como cumprimento da re-sponsabilidade pela vida das 
vítimas: sujeitos históricos coro programas ilustrados e motivados na Juta 
pelo re-conhecimento. O tema foi exposto, em parte, por Bloch. 
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d. Realizm;áo ou "aplicac;áo" da utopia e o projeto possível (factibilidade 
efetiva) 

[335] Tendo-se providenciado para a comunidade de comunicm;:áo das 
vítimas um diagnóstico de sua alienm;:áo e possuindo urna visao positiva 
da sua utopía e projeto possível, é necessário dar o último passo, o da 
factibilidade real a posteriori, como aplicagao ou realizagáo (tema do 
próximo capítulo, o capítulo 6). 

Como nos casos anteriores, a aplicagáo corre por conta da factibilidade 
operativa, neste caso é a factibilidade crítica da práxis de libertm;áo, pela 
primeira vez em sentido estrito, onde aparecern propriamente como sujeito os 
"sujeitos históricos" comunitórios crítico-criativos (que aparecem em certas 
conjunturas e desaparecem depois que cumpriram a sua fungáo concreta em 
urna época da história, para darem lugar a outros movimentos críticos 
emergentes). Náo se trata de sujeitos "metafísicos" eternos: sáo sujeitos que 
emergem "historicamente" nos diagramas do poder, como veremos. 

NOTAS 

l. Observe-se a presenc;a da "re-sponsabilidade" de que tanto falamos, aqui enwiciada negati
vamente. 

2. A "substitui<;:éio" de que !ala Lévinas. 

3. A "pulsao de alteridade" nao duvida em enfrentar a dore p6r em questéio a própria felicidade 
e a autoconservac;ao reprodutiva. 

4. Nível pedagógico intersubjetivo, ético, da vida para salvar a vida do outro. 

5. É o juízo negativo do sistema (momento 4 do esquema 4.3), que exprime a negac;ao da vítima 
e, nesta, a negac;ao ética do sistema. 

6. ""Lula" é práxis de libertac;ao: Juta pelo re-conhecimento, mas também lula como "práxis 
transformadora". 

7. Aquí apresenta o surgirnento de um ··sujeito sócio-histórico", como veremos no capítulo 6 e em 
obras futuras. Sua "confianc;a" apóia-se nesse "sujeito" libertador, e em ninguém mais. 

8. Nao é s6 mera teoría, como as outras. É urna teoria próiica, articulada a uma práxis, e que 
surgiu dessa práxi.s. É urna teoría de libertac;ao no seu sentido integral, tal como procuramos descrever 
nesta Ética. 

9. Testemunho do Premio Nobel da Paz, 1992, Rigoberta Menchú, na obra narrativa elaborada por 
Elizabeth Burgos: Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (Menchú, 1985, p. 270). 

ID. Isto já traria a baila a questao da reprodu<;:éio e do desenvolvimento da vida real dos 
argumentantes, o que suporia tudo o que se expós no capitulo 1, e que a Ética do Discurso nao descobriu 
como um principio ético material urúversal; para ela sáo pressupostos ou condi<;:áo meramente 
ontológicos, e náo éticos (o Leib a priori). 

11 . Isto é, o pai tinha poder sobre o/a filho/a, porém náo se percebia que a máe do/a filho/a era 
aletada (implicada) por ser "mae" e , por isso, tinha também um direito que nao clava na vista, pois o 
sujeito afetado ··mae'· era invisivel enquanto sujeito de direitos. 

12. Cf. minha comunica<;:áo "A razáo do outro. A interpelac;ao como ato-de-fa la", em: Fornet-Be
tancourt, 1992, p. 106s: ''A exterioridade e a comunidade ideal de comunicac;ao" (também em: Dussel, 
1993c, p. 42-48). 
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13. Ontologicamente, o que se explicou nos capítulos 1-3 parecería ser o pressuposto de todo 
o crítico. Todavía, como descobrem claramente Marx (para a questáo da mais-valia) ou Lévinas (no 
que tange ó responsabilidade pelo outro), o momento crítico (capítulos 4-6 desta Ética) se acha na 
base, na origem, como pré-sub-posto do sistema futuro (sistema II do esquema 4.3). Esse sistema 
futuro é na realidad e todo sistema presente (criado no passado pela pulsáo alterativa e pela razáo 
crítico-libertadora). De serte que a realidade presente (exceto a primeira, que <leve ter hipotetica
mente existido há milhóes de anos, na noite da história, com os núticos Gilgamesh ou Adó:o e Eva 
e, por isso, nó:o tem existencia empírica) leve sempre originariamente a re-sponsabilidade de 
alguém pelas vítimas do sistema passado, pulsáo alterativa e razáo crítica (material, formal e de 
factibilidade) que deram existencia ó ordem institucional presente. O capítulo 4 descreve a origem 
de todas as ordens sociais existentes. 

14. Reconhecer no "escravo" um sujeito ético, encoberto na escravatura como o nao-sujeito ético 
e portante como excluído-nó:o-afetado (para ser "afetado" é necessário ser antes re-conhecido como 
"sujeito ético") é o "ponto de partida radical" de toda argumentm;ao possível como antigo escravo, 
novo outro agora re-conhecido como "participante". Hegel certamente se ocupou coma intersubje
tividade, e até como escravo. Cf. Williams, R., 1992 (que estuda a questáo a partir de Fichte, p . 
27-71; e cronologicamente em todo Hegel, p . 73s) e Honneth, 1992 (que também incluí Marx, p. 230s). 
Mas nern Hegel nern seus comentadores descobrem o "re-conhecirnento" da vítima como "re-spon
sabilidade pelo outro" anterior a toda decisó:o, como "ponto de partida" crítico a partir da exterio
ridade do sistema dominador. A vítima torna autoconsciencia crítica a partir da sua negatividade 
material (em primeiro lugar a partir da vulnerabilidade da "sensibilidade" corno dar) e nao a partir 
da consciencia do dominador. O "re-conhecimento do outro" como outro que o sistema de direitos 
vigentes é a questó:o radical. 

15. Seós limitac;:óes de aplica<;ó:o "direta" se acrescenta a restric;:áo de que toda aplicac;:ao é 
"parcial" e "aproximativa", e que nao se podem realizar em situac;:óes de assimetria anormais de 
nó:o-<lireito, de guerras, revoluc;:óes, de diferenc;:as sociais intoleráveis, será possível descobrir que, por 
último, concreta e realmente nunca se podern aplicar. A isso denominamos "inaplicabilidade (Nichtan
wendbarkeit)" desta moral formal. Se a simetria exigida para a aplicac;:ao do principio moral básico é 
reconhecida como inexistente, como se alcanc;:ará a simetria a partir de urna situac;:ó:o de assimetria 
ondeé inaplicável o principio? Esta situac;:ao de inaplicabilidade é superada ern parte na solu<;áo que 
oferecernos neste capítulo 5: a reconstituic;:áo simétrica das vítimas assimétricas na intersubjetividade 
crítica. Creía que esta contribuic;:áo mostra a importancia de urna Ética da Libertac;:ao. 

16. "Direito natural e razao prática" ern Wellmer, 1991, p. 29. O próprio Apel reconhece que "nas 
condic;:óes finitas, o principio do desenvolvímento da moral nunca (niemals) pode alcanc;:ar - enquanto 
principio de urna aplicac;:ao histórica responsável da ética - a realidade moral, pasto que nao se pode 
obter urn comec;:o novo racional de todos os homens na base da validade ideal do principio discursivo" 
(Apel, 1988, p. 465). 

17. Simetria finita e em referencia a assirnetria que vem a ser "consciente" para a razáo crítica. 
lsto nao evita que ocorram outras assirnetrias. O rnineiro boliviano luto contra o patrao, cria simetría 
no sindicato, e de voila a casa domina a mulher, Dornitila: "Embora dando pouco salário [ao rnineiro], 
a mulher tem que fazer muito mais coisas no lar. E é um servic;:o gratuito que estamos fazendo para o 
patráo, afina!, nao é?" (Viezzer, 1971, p . 35). 

18. Scannone, 1990, p. 88-90. 

19. lbid., p . ! ! Is. 

20. !bid., p. 23s. Parte-se das obras de Rodolfo Kusch, entre as quais quera destacar El pensamiento 
indígena americano (Kusch, 1970), onde se pode apreciar rnelhor o seu método filosófico-antropológico 
que merecería urn trabalho específico, porque junto com intuic;:óes que se devem levar em canta 
insinuam-se outras como esta: "Nós em urna situac;:áo assirn invocamos a razao e ela nos leva a bomba 
hidráulica. O velho indio o que invoca? Certamente nao será a razáo" (p. 44). Nao há entáo diferen
ciac;:áo de tipos de racionalidade; a "razao" é urna razáo instrumental, urbana, de classe média, 
européia. Nunca se alude ao capitalismo. Cf. nesta linha a obra de Carlos Cullen, Reflexiones sobre 
América (Cullen, 1986). A obra de Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México 

illoro, 1950), viria a calhar, embora nunca adote a perspectiva do próprio indígena (e apesar de partir 
tle urna descric;:ao sartreana do outro, lirnitac;:ao superada depois por Lévinas). Aqui, "o indígena 
_contará só] como principio oculto do meu eu" (p. 225s), do eu do mestic;:o. 

21. Scannone, 1990, p. 17. 
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22. Náo queremos descartar a validade da tentativa, sempre necessária, de afirmar a sabedoria 
popular ameríndia e popular posterior. Nisto ternos trabalhado muitos anos, desde a nossa obra de 
1969: El catolicismo popular en Argentina, t. 4: Antropológico (co-autor com Giro R. Lafón), Bonurn, 
Buenos Aires, p. 193-242, e em 1970: El catolicismo popular en Argentina, t. 5: Histórico, Bonurn, Buenos 
Aires, 236 p. Além disso, já naquela época tínhamos escrito "Hipótesis para el estudio de Latinoamérica 
en la historia unive rsal" (Dussel. 1966), cujas teses centrais apareceram em: "Cultura, cultura popular 
latinoamericana y cultura nacional", em Cuyo (Mendoza) 4 (1968), p . 7-40). Em 1970 publicamos 
"Hipótesis para e l estudio de la cultura latinoamericana", em América Latina y conciencia cristiana, 
IPLA, Quito, p. 63-79. 

23. Cf. Habermas, 1991, p . 90s, e 176-185. Scannone teve que esquecer a questáo da liberta~áo 
(embora pretenda superá-la), porque se "instala" na eticidade popular como eminencia (eminentia), 
esquecendo as opressóes, aliena~óes e exclusoes sofridas pelas vítimas. 

24. Menchú, 1985. A palavra consciencia, no portugues, significa em alemao ambiguamente 
"Bewusstsein" e "Gewissen". O neologismo brasileiro "conscientiza~ao", igualmente, é o "processo do 
devír" de urna consciencia teórica de descobrimento (Bewusstsein) e consciencia ética de responsabi
lidade (Gewissen), mas em urn processo de nível crítico. É um neologismo que semanticamente nos 
manifesta exatamente a "tomada-de-consciencia" (Bewusstsein-Gewissen werden) a partir do afeta
do-oprímido e /ou excluído concomitante ao próprio processo de liberta~ao. Cf. a posi~ao de Paulo Freire 
no próximo§ 5.2 [296s]. 

25. Menchú, 1985, p. 143. 

26. Os momentos 3 e 5 do esquema 4.3 se articulam rapidamente. O protesto contra o sistema 
("esses ricos") é o momento 4. 

27. O momento 3 do esquema 4.3. 

28. Observe-se a extrema precisao <leste realismo crítico: a verdade é a realidade: "aqui está 
a realidade". O contrário é "a falsidade". Cf. o que dissemos no§ 2.5 [148s] e nos§§ 3.1 e 3.2 sobre 
este tema. 

29. Mesmo na miséria e na dor, o re-conhecer e o assumir a "re-sponsabilidade-pelo-outro" 
acrescenta dor a dor. Além de fome, inseguran~a, nomadismo, vem também a perseguí~áo, o ser urna 
"refém" que se oferece como "substituta" ante os militares (diplomados nas Escolas Militares norte
americanas) pela dor dos seus. É urna "messias" para Benjamín, Rosenzweig ou Lévinas. 

30. Passa-se da consciencia "ingenua" a pergunta de urna consciencia crítico-teórica pela 
"aplica~ao" das "causas"; é a primeira instancia e no nível do horizonte do militante (que náo é 
explícitamente científico, filosófico, de peritos etc.). 

31. Cf. a dupla pergunta: a opressao (explora~áo) e a exclusao (rejei~áo). 

32. A "participa~ao" negada. 

33. Seria necessário perguntar isso a Locke, Kant, Hegel... Habermas. 

34. Menchú, 1985, p. 148. 

35. Desde a morte do irmáozinho de dois anos (quando Rigoberta está com oito), cujo corpinho 
fica apodrecendo numa fazenda de café porque náo tem dinheiro para enterrá-lo, até a morte de sua 
melhor amiguínha, envenenada por urna fumiga~ao aérea sobre a fazenda dos patróes; quando 
queimam vívo seu pai na Embaixada; quando !he torturam a mae, <liante dela, até morrer; quando 
ainda torturam até a morte seu irmáo .. . Leia-se esse testemunho para ter <liante dos olhos urna narrativa 
real e atual do "ponto de partida" da Ética da Liberta~ao! O horror da realidade real produzido na pele 
da periferia do mundo pelo capitalismo tardio no seu horizonte dependente! 

36. Como Scannone nao indica a domina~áo ou exclusao (a negatividade) que pesa sobre a 
cultura popular, nao pode tampouco apontar a liberta~ao necessária (momento dialético de supera
~ao). É o que se ve, pois ele critica diversos "projetos" (Scannone, 1990, p. 150-164), mas nao atina com 
propor nenhurn projeto de liberta~ao da situa~ao atual. Há resistencia, nao porém liberta~ao. Da 
mesma forma que Leopoldo Zea (d. Zea, 1978) culmina com urn "projeto assuntivo" (dos mesti~os), mas 
sem projeto popular de liberta~áo. 

37. O jogo de palavras em espanhol, proposto por Scannone, é sugestivo: "nos-otros" (nós-outros). 
O "nosotros"(= nós) é urna comunidade onde cada urn é "outro" para todos os outros: "nós", todos, 
"outros" para cada urn. 
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38. Estou me referindo ao fato de ter perdido o "poder" (político), sua capacidade de autogestao 
económica e sua tradi<;:ao cultural como hegemónica. No caso do pavo náuatle do império asteca, já 
nao existe o "calmecac" (escala dos tlamatinime) em articula<;:ao viva com o altepetl (o "pavo"). Cf. 
minha obra 1492: El encubrimiento del Otro, conferencia n. 6 (Dussel, 1993). 

39. Indígenas também "mayas" como Rigoberta Menchú. 

40. Já citado de La Jornada, 22/02/94, p . 8. 

41. Quanto a mim, desde os meus estudos na Fran<;:a em 1961. até a formula<;:óo da Filosofia da 
Liberta<;:ao, pelo fim da década de 60 ou come<;:o da de 70, pratiquei ativamente a "hermenéutica da 
cultura latino-americana". Expressei a descri<;:ao dessa evolu<;:ao em meu artigo: "Hermenéutica y 
Liberación. Diálogo con Paul Ricoeur", cujo § 2 tem como título: "Hacia una simbólica latinoamericana", 
em Dussel, 1993c, p. 138s (inchúdo na tradu<;:ao inglesa de 1996). Por isso apontava que me parecía 
que Scannone recaía no momento hermenéutico. Eu havia partido dele (em rrúnhas conferencias em 
Villa Devoto, em 1968, onde estiveram presentes Lucio Gera e Rodríguez M., que imediatamente 
come<;:aram a usar a categoría "cultura" para analisar a realidade nacional) e mais tarde o chamei de 
"culturalismo", por náo descobrir a dialética dominador-dominado nos problemas simbólicos, ontoló
gico-culturais. O "núcleo ético-rrútico" era ideológica e ingenuamente afirmativo de um mundo preten
samente autónomo, que náo podia se afirmar em si mesmo, sem ao mesmo tempo descobrir claramente 
o princípio de sua própria nega<;:áo. Mas, além disso, a esséncia da cultura é o trabalho (d. meu artigo 
"Cultura latinoamericana y filosofía de la liberación. Cultura popular revolucionaria más allá del 
populismo y del dogmatismo", em Latinoamérica. Anuario de Estudios Latinoamericanos [México] 1 7 
(1985), p. 77-127, que é urna resposta crítica as simplifica<;:6es de Horacio Cerutti sobre a questáo, e 
que publicarei em Nove Ensaios sobre a Cultura, Paulinas, Sao Paulo 1996). Nisto Marx e Freud sáo 
essenciais - sua nao releitura crítica pode ter as piares conseqüéncias, náo só em Scannone ou Cerutti, 
mas igualmente no formalismo da Ética do Discurso. 

42. Este é exatamente o momento da "subsun<;:óo" de Rigoberta no "sistema" capitalista: incorpo
ra<;:áo da quase-exterioridade de urna etnia indígena auto-suficiente, para ser agora parte funcional 
do sistema auto-referente e autopoiético. Este é o problema náo resolvido em obras como a de Rodolfo 
Kusch, América Profunda (na edi<;:áo Hachette, Buenos Aires 1962), obra de fato antecipatória em sua 
época de modo relevante. No capítulo "Os objetos", p. 112s, quase toca o problema: "O mercado e o 
ser acham-se íntimamente ligados. Se talvez o mercader desaparecesse, desaparecería a dinamica e 
a expansáo de urna cultura baseada na ansia de ser alguém ... Talvez fosse necessário tornar a 
substituir o caminho exterior da cidade por outro que seja interior e conquistar assim urna forma mais 
sábia de vida" (p. 123). O mal a superar é a civiliza<;:áo urbana: é necessárío regressar ao telúrico. Um 
pouco Gandhi, urn pouco o Heidegger da F1oresta Negra, urn pouco Nietzsche pós-moderno avant la 
lettre? Enfim, um Rodolfo Kusch a partir de urna experiencia antropológica amerindia, forte, respeitável, 
sugestiva ... ambígua. 

43. Observem-se as "negatividades": "náo" tive infóncia ... "nao" ... "náo" ... "Náo tíve nada" Que 
espantosa conclusáo que clama justi<;:a perante o tribuncil das consciencias críticas de todo o mundo, 
ante os olhos metafóricos de Osiris! 

44. Considere-se em profundidade a radonalidade ética origináría da líder indígena quanto ao 
"relacionar" os momentos assimétricos do sistema/opressáo-exterioridade, que faltam a Apel (porque 
só se situa no mundo hegemonico, epistemológico, académico ... formal) ou a Scannone (por ter 
esquecido o momento relacional da opressáo interna material ou a exterioridade como excluida). 

45. Considere-se que náo podia por "ordem" em suas idéias e náo podia "expressá-las" aos outros. 
Era urna "tomada-de-consciencia" inevitavelmente monológica. 

46. Este é um momento fundamental (momento 5 do esquema 4.3), do "face-a-face" da comunidade 
na exterioridadE; do sistema. Constitui<;:áo da simetría dos excluídos. Quisemos expressar esta intui<;:áo 
em nossa obra Etica comunitária (Dussel, 1986) propendo que o outro, as vítimas, os pobres constituem 
comunidades empíricas fara do sist~ma, onde experimentam eticamente rela<;:óes humanas simétricas 
que !hes sáo negadas no sistema. E a partir desta "experiencia empírica", a partir desta como utopía 
(ouk-topos: o que náo-tem-lugar no sistema) que a "razáo critico-discursiva" come<;:a o seu trabalho, 
agora como razáo critica. 

47. Aqui principia o surgimento de urn "sujeito histórico", como veremos. 

48. Esta "experiencia" é mais profunda que a "experiencia" da consciencia (Erfahrun'il des 
Bewusstseins) da Introdu<;:áo da FenomenologiadoEspírito de Hegel (d. Hegel, 1971, t. 3, p. 80). E urna 
"experiencia" do surgimento de urn "novo-objeto" para a consciencia, mas a partir da exterioridade 
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crítica, sendo o primeiro objeto que se apresenta a "totalidade do sistema auto-referente dominante" 
como opressor, negador da vida, excludente da vitima que toma consciencia. É a "experiencia" de ver 
surgir um "novo mundo": o mundo futuro a partir da exterioridade do mundo vigente presente negado. 
É a "experiencia" da "conscientiza~áo" como processo que se inicia criadora, críticamente. 

49. De novo, a racionalic~ade crítico-ética generaliza (universaliza) a situa~áo empirica particular 
e tira conclusóes universais. E razáo de universaliza~áo futura. 

50. Era um "desprezo". 

51. Menchú, 1985, p. 144. 

52. Estamos explicitamente no momento 5 do esquema 4.3, mas com clara inicia~áo do momento 
7, pois se tiram conclusóes teóricas sobre "a origem estrutural da vitima~áo das vitimas". Come~a a se 
exercer urna racionalidade crítico-teórica que busca as "razóes" da negatividade. Agora necessitará 
articular-se aos "intelectuais orgó:nicos" para conseguir maior clareza explicativa. Mas já enveredou 
pelo caminho crítico-racional universal exigido. Nada mais longe de um irracionalismo folclorista ou 
pós-modemo. Exige princípios, razóes, causas estruturais da nega~áo da vida, exclusáo da argumen
ta~áo, ineficácia da factibilidade. Agora é a mútua interpela~áo das vítirnas que tomam consciencia 
crítico-comunitária: a simetría dos situados em posi~áo assimétrica (solu~áo da aporía da Ética do 
Discurso: Como efetuar urna discussáo, se há sempre assimetria? Pondo os excluídos-vítirnas para 
discutir em urna comunidade crítica dos próprios oprimidos!) . 

53. Este é o tema do estranho e profundo livro de Lévinas, em que descreve fenomenologicamente, 
a maneira de urna quase-inten~áo, o "para-o-outro (pour autrui)" da subjetividade, que se toma patente 
em situa~óes como as do perseguido no sistema, pelo outro, como o refém nas máos da totalidade. 

54. Interessante é o fato de Lévinas insistir na "nudez", na vulnerabilidade e sensibilidade da pele 
(p. 94s), da corporalidade: "O dizer significa esta passividade: no dizer esta passividade significa, 
toma-se significativa; exposi~áo na resposta a ... , estar na questáo antes de toda interroga~áo, antes 
de todo problema, sem roupa, sem nada para se proteger, nudez .. . Estar nua por soba pele, até a ferida 
que leva a morte ... vulnerabilidade" (p. 63). Igualmente Marx: o "trabalho vivo" <liante do capital, ao 
se vender, oferece a "sua irnediata camalidade (Leiblichkeit)": é um "despojamento total esta nudez 
de toda objetividade, esta existencia puramente subjetiva do trabalho. O trabalho como pobreza 
absoluta" (texto já citado dos Grundrisse, ed. casi., t. 1, p. 236; ed. alemá, p. 203). Em O Capital, Marx 
volta a metáfora levinasiana da pele, agora como o couro do "cordeiro inocente" levado ao matadouro 
ou a tosquia: "como aquele que levou ao mercado o próprio couro e só espera urna coisa: que o peguero 
para curti-lo" (O Capital (1873], I, fim do cap. 4). O "trabalho vivo" oferece "como mercadoria a própria 
for~a de trabalho, aquela que só existe na camalidade viva Uebendigen Leiblichkeit) que lhe é inerente" 
(ibid.; Marx, 1975, MEGAII, t. 6, p . 184: ed. casi., t. l/ 1, p. 205). 

55. Lévinas, 1974, p. 203. No firn das contas, a "racionalidade" da razáo, já o dissemos, é a 
"astúcia" da vida. A "razáo" é a inteligencia do saber produzir, reproduzir, desenvolver a vida humana, 
que se "des-bloqueia" como "servi~o-trabalho" ('abodah em hebraico) em favor da vítima. "Saber" 
ajudar a vítima contra o sistema é a inteligencia prática do egipcio Moisés, de Washington, de Hidalgo ... 
de Rigoberta Menchú. É o máximo de inteligencia possível: é razáo criadora, isto é, crítico-libertadora. 
O inventor dentista participa te9ricamente dessa razáo. 

56. Cf. a categoría "proximidade" na minha Filosofía de la Liberación, 2.1 (Dussel, 1977). 

57. K.-0. Apel, "Necessidade, dificuldade e possibilidade de urna fundamenta~áo filosófica da 
ética .. . ", emApel, 1986, p. 161. 

58. Em face do outro como igual, exerce-se a razáo ético-originária; perante o outro como outro, 
exerce-se a razáo ético-pré-originária. Esta segunda é ainda mais critica que a primeira. Sáo os níveis 
l.b e 6.b dos esquemas 3. 7 (198] e 4.2 (208] . 

59. Keamey, 1984, p. 65-66. Cf., sobre Lévinas, a obra de Critchley, 1992, e Gibbs, 1992. É 
interessante observar que esses autores (como os franceses e alemáes que escrevem sobre Lévinas 
recentemente) náo indicam em absoluto a "recep~áo" de Lévinas na periferia mundial, na Filosofía 
da Liberta~áo, desde o fim da década de 60 (muito antes do descobrimento de Lévinas que agora 
se efetua no "centro"). 

60. No caso da comunidade de comunica~áo ideal universal (Habermas) ou transcendental (Apel), 
sendo modelos regulativos de irnpossibilidade (cf. Hinkelammert, 1984), náo pode haver afetados 
excluídos. A Ética da Liberta~áo usa também modelos críticos (como o de Marx por ex.) e parte de urna 
complexidade maior do real. 
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61. Cf. Para una ética de la liberación latinoamericana (Dussel, 1973, t. 2, p. 52s): § 24. "La 
conciencia ética como oir la voz del Otro"; filosofía de la Liberación, 2.6.2 (Dussel, 1977). Distinguimos 
entre "consciencia moral" que aplica (anwendet) os principios e a "consciencia ética" que se abre, 
como exercício da "razáo ética originária" (pré-discursiva) ao outro como outro, no "encentro" do 
· 1ace-a-face". 

62. Momentos 1-5 do esquema 4.3. 

63. Esta "re-sponsabilidade" a priori, no seu primeiro momento, é a do outro <liante dos outros 
mernbros da comunidade de oprimidos-exchúdos e, nurn segundo momento, aqueta estabelecida entre 
o que aceita e assurne no sistema a "interpelm;:áo" (momento 6 do esquema 4.3): o tomar sobre si o 
outro como sujeito ético; e, em terceiro lugar, a "re-sponsabilidade a posteriori, indicada por Hans Jonas 
ou Apel: o assumir os efeitos dos "acordes". 

64. "Clareza" hermeneutica, política, ética, da comunidade simétrica das vítimas excluídas: 
-uustrac;:áo". 

65. Menchú, 1985, p. 147. 

66. Os momentos 3-4 do esquema 4.3 indicam que o outro "está" negado, dominado, excluído: 
náo-é-participante, ernbora esteja afetado. 

67. Este "pro-jeto" náo é urn "modelo de irnpossibilidade" (como a "competi<;:áo" perfeita de F. 
Hayek ou a "comunidade de comunicac;:ó:o ideal" de Habennas). É porém urna alternativa possível, urn 
¡:,rojeto ético-estratégico histórico onde se antecípa contrafacticamente a "nova" comunidade de 
comunicac;:ó:o onde os nao-participantes seró:o participantes. Mas é preciso ter na devida conta que é 
urna "nova" comunidade e nó:o simplesmente a "introjec;:ó:o" dos excluídos na "mesma" comunidade 
hegemónica anterior. Ver mais sobre o tema no capítulo 6. 

68. Cf. a análise pragmática que efetuamos <leste "ato-de-fala" no meu artigo: "La interpelación 
del Otro", em Dussel, 1993c, p. 33-65. 

69. Trata-se daquiloque se exp6e narrativa ou metaforicamente na construc;:ó:o pedagógico-teórica 
do relato mítico de Moisés ("filho do Faraó": urn dominador hegemónico intra-sistemico), que escuta o 
grito do escravo no Egito. Este relato está construído com categorías racionais altamente criticas - nó:o 
se trata de mera descric;:ó:o histórica oú mítico-religiosa-. Cf. Gottwald, 1981 . Aoque parece, os apiru 
-eram urn grupo de escravos nas montanhas da Palestina, que lutaram para se libertarem da dominac;:ó:o 
iilisteu-indo-européia, egípcio-canaanita, na época do reino de El-Amarna, como dissemos. Este fato 
bstórico deu lugar a urna reflexó:o que construiu urn "paradigma" racional crítico ético-político-econó
mico de grande coerencia na históría da hurnanidade, muito superior neste aspecto ao proposto pela 
cultura helenica (cf. o que se disse no§ 0.1 e tarnbém Walzer, 1979). O helenocentrismo das histórias 
da ética e da filosofía é sumamente negativo nesta questó:o, e funda o eurocentrismo da interpretac;:ó:o 
-omó:ntico-alemó: do fim do século XVIlI ( cf. Berna!, 1991, t. 1 s), como referimos a cima. 

70. Momento 7 do esquema 4.3. 

71. Sobre a "psicología evolutiva" e a pedagogía social, cf. Schrarnl, 1977. 

72. É interessante observar que Habermas (Habermas, 1983), em vez de "conscíencía ética 
(Gewissen)", usa o termo "consciencia teórico-moral (Moralbewusstsein)". Tem entó:o urna "tonalidade" 
cognitivista, e nó:o propriamente ética, que o ingles de Kohlberg nó:o pode dar (Moral Judgement; 
Kohlberg, 1987). Quanto a consciencia ou "juízo moral", cf. Piaget, 1932; e tarnbém Bruner, 1984: 
"Concepciones de la infancia: Freud, Piaget y Vygotsky" (p. 31s); Hersch, 1988; Peters, 1984. 

73 . Exemplo próprio da sua época, sentiu-se obrigado a demonstrar, especialmente e como 
protótipo de conhecimento, a capacidade de desenvolvimento lógico-formal e matemático na 
crianc;:a (cf. Piaget, 1978, § 21); indicando por exemplo que na crianc;:a antes da competencia 
lingüística há semente "inteligencia técnico-prática" como um defeito (o uso de instrumentos [o 
técnico-prático] nó:o é o mesmo que a relac;:ó:o entre sujeilos [o ético-prático]; cf. Dussel, 1984); el. 
Bühler, 1965. Trata-se, é claro, do tipo mais abstrato de inteligencia (isto é, menos complexo, e que 
sup6e todo o horizonte do conhecimento ético-prático, sobre o qua! sobrenada , e a partir de onde 
surge e se mantém alimentado continuamente). 

74. Cf. Piaget, 1978, p. 17-23. Devemos dizer que para Piaget, afina!, a inteligencia é "razáo 
instrumental", ernbora integre o momento lingüístico, nó:o porém claramente o momento intersubjetivo 
ou comunitário. Cf. tarnbém Piaget, 1990, p. 123s. 

75. Cf. todo o tema na pedagógica, Dussel, 1973, § 49-53 (t. 3, p. 132-198). 
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76. Para Edelman (Edelman, 1992; cf. igualmente acima [62-63)) o processo de codificac;áo, 
categorizac;áo perceptual primeiro, que é diferente em cada indivíduo, e se efetua por polimórficos tipos 
de critérios classificatórios (op. cit., p. 234s), contra o "objetivismo" dos cognitivistas (como por ex. 
Searle, Putnam, Lakoff etc.) (p. 229), mas também de um Frege, Camap, Russell (" ... nos quais triunfa 
a análise humana do mecanismo do raciocinar como lógica", p. 232), tradic;áo em que é preciso 
inscrever entáo Piaget. 

77. Cf. Piaget, 1937. 

78. Nos estádios 1 e 2, haveria um "adualismo", sem consciencia do "eu". Buscam-se estímulos 
agradáveis e procura-se evitar os desagradáveis. Nos está dios 3 e 4, apresentam-se inquietudes antes 
desconhecidas, com processos de diferenciac;áo. Nos estádios 5 e 6, há relac;oes "objetais", como 
transferencia da libido a partir do "eu" narcisista, onde Piaget se apóia em Fre,ud. 

79. Paulo Freire indica que Jogo utilizou os trabalhos de Piaget sobre o "juízo moral" (Freire, 1993, 
p. 23: "Baseando-me em um excelente estudo de Piaget sobre o código moral da crianc;a [Piaget, 1932], 
sua representac;áo mental do castigo, a proporc;áo entre a provável causa do castigo e este, falei 
longamente do tema, citando o próprio Piaget e defendendo urna relac;áo dialógica, amorosa ... "). 

80. Aqui Piaget se refere a Camap, Tarski etc. 

81. Cf. Piaget, 1977, p . 19s; e 1969, p . 18s. 

82. Tratar-se-ia, questáo náo exposta por Piaget, da "segunda crise do complexo de Édipo", onde 
o pai é substituído agora pelas diversas autoridades, a sociedade, o estado, as instituíc;oes. 

83. Cf. Piaget, 1932; e Hersch, 1977. 

84. Cf. Bovet, 1912. 

85. Cf. Kohlberg, 1981 e 1987. 

86. Paradoxalmente, Piaget pode ter recuperado como biólogo urna ética material (cf. Piaget, 
1969), pois nos !ala inclusive de "vida e verdade": ''.Alguém nos dirá que esta necessidade de um órgáo 
diferenciado náo tem sentido, posto que o próprio do conhecimento é alcanc;ar a verdade, ao passo 
que o próprio da vida é, apenas, tentar continuar vivendo" (p. 331). Piaget náo pode relacionar (por 
seus pressupostos "objetivistas", diria Edelman) a "pretensáo de verdade" como critério universal de 
toda "verdade" que é a própria "vída" (cf. o já ditoem [61], [98s]. [146s], [165s] e o§ 3.2 [168-174]. Piaget 
é um biólogo (material) com urna teoría do conhecimento formalista kantiana. 

87. Cf. de modo especial Habermas, 1983, p . 42s; tr. esp., p . 46s; p . 127s; tr. esp., p. 135s. 

88. Mostra Todorov que esse mecanismo de "exclusáo" continua funcionando na modernidade (cf. 
Todorov, 1989). Como foi possível a modernidade até o século XIX náo reconhecer a "humanidade", 
com direitos iguais (mesmo depois da "Declarac;áo dos Direitos Humanos" pela Revoluc;áo Francesa 
burguesa), dos inocentes camponeses africanos vendidos como mercadoria, como escravos, na 
América (em que um Washington náo tinha escrupulos em comprá-los e explorá-los) por ingleses, 
franceses, portugueses "modernos"? 

89. Cf. Selman, 1981. 

90. Resumidas no Quadro 7 (Habermas, 1983, p . 176-177; Ir. esp., p . 194-195, onde integra as 
achegas da Ética do Discurso. 

91. Recorde-se o que foi dilo no § 0.1 [6]. 

92. Agradec;o a Rita Vergara o material que me trouxe para este tema, esperando ver logo 
publicada a sua tese doutoral sobre Educación de niños indígenas en México (Universidad Peda
gógica, México). 

93. Seria interessante, mas isso nos levaría longe demais, considerar o "critica! thinking" norte
americano (por ex., os trabalhos de S. Toulmin). O "crítico", nestes casos, é puramente teórico, 
argumentativo, como dissemos. Trata-se de educar o estudante na "competencia" de saber dar razoes, 
criar argumentos novos e necessários. Certamente, é urna atitude "criativa" e "crítica", mas que náo 
chega ao nível ético-social, das estruturas históricas onde se encontram os argumentantes, e muito 
menos ético-crítica (ou seja, quando se descobrem as cumplicidades coma dominac;áo e as exigencias 
de solidaríedade comas vítimas). O "critica! thinking" se a cha no nível da razáo teórico-argumentativa 
(nem sequer discursiva) (nível 2 do esquema 2.4), e no melhor dos casos retórica. A "crítica-ética" a 
qua! nos estamos referindo usa o "pensamento crítico", mas integrado ao exercício de urna razáo 
ético-prática (material) e discursiva (pragmático-argumentativa) a partir da razáo ético-crítica que é 
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negativa, material e histórica (como definimos no capítulo 4). Da mesma maneira, embora altamente 
inovativa e necessária, a "filosofía para crian1,as" (cf. por ex. Lipman, 1992) náo se propóe ainda wna 
!arela educativa ético-critica de wn Paulo Freire. 

94. Cf. Feuerstein, 1990 e 1991. 

95. Feuerslein, 1990, p. 7. 

96. !bid., p . 11. 

97. !bid., p . 12. 

98. !bid., p. 16. 

99. Estímulo, Organismo, Resposta. 

100. MLE, em ingles: Mediated Learning Experience. 

101. Cf. Feuerstein, 1991. p. 7s. 

102. Nasce, como Piagel e alguns membros da Escola de Frankfurt, em 1896. Cf. Vygotsky, 1979 e 
1985; além de Wertsch, 1988 e Siguán, 1987. 

103. Observe-se que, sendo a gera1,áo de Vygotsky um grupo de cien listas com certa hegemonía 
oficial apoiada por Moscou (embora depois da sua morte tenha caído em desgra1,a até 1956), em um 
momento pós-revolucionário, a forma1,áo de wna consciencia crítica anti-hegemónica náo interessa
va primordialmente, e sirn a consciencia construtiva. E, nisto, assemelha-se a Piagel e a Feuerslein 
(um no "centro" e o outro no "perüérico" Israel. estabilizado e sem horizonte "revolucionário" ern wn 
futuro próximo), mas se afasia de Freire, que está inevitavelrnente vivendo um processo pré-lransfor
rnativo, pois a situa1,áo brasileira é insustentável, intolerável (embora ninguém possa, hoje, conside
ró-la "pré"-revolucionária na América Latina do final do século XX. nos anos 60 tinha wna fisionomía 
que parecia se-lo). 

104. Cf. Luria, 1976. 

105. "El concepto de conciencia en Vygolsky y el origen de la psicología histórico-cultural", em 
Siguán, 1987, p . 130. 

106. Cf. os comentários de Piagel a obra de Vygotsky (ern Vygotsky, 1985, p . 199-215). Piaget (p. 
199) indica um fato que nós filósofos da "periferia" estarnos acosturnados a sofrer: "Só pode ser corn 
pena que um autor [do "centro"] descobre, vinle e cinco anos depois de sua publica1,áo [na maioria 
dos casos náo se descobre nunca] , o trabalho de wn colega desaparecido durante esse tempo, 
·sobretudo quando se leva em conla que continha tantos ponlos de interesse irnediato para ele que 
podiam ter sido discutidos pessoalrnenle e ern pormenor". Por isso K.-0. Apel, com senso de responsa
bilidade e solidariedade, se antecipou a esse tipo de lamenta1,óes que, espero, cornecem a ser no futuro 
menos freqüentes pela "mundializa1,áo" efetiva da filosofía. M.M. Bakhtin é outro intelectual (da mesma 
gera1,áo de Vygotsky) que saiu dessa época de sombra e oculta1,áo do pensar "periférico". 

107. Cf. Wertsch, 1988, p . 36s. 

108. Vygotsky, 1979, p. 30. 

109. "Ontogeneticarnente, a rela1,áo entre o desenvolvimento do pensarnento e o da linguagem é 
muito mais intricada e obscura ... " (Vygotsky, 1985, p. 68s). 

110. Questáo tratada na obra citada de Vygolsky, 1985. 

111. Cf., ern minha filosofía de la liberación, os momentos "semiótico" (4.2) e "poiético" instrumen-
tal (4.3) (Dussel, 1977). 

112. Vygotsky, 1985, p. 48. 

113. Riviere, 1985, p. 131. 

114. Cf. Wertsch, 1988, p . 50s. 

115. Sobre Paulo Freire, d. Torres, 1992. Agrade(,O a Sonia Araújo-Olivera pelo apoio na bibliografía. 

116. Aqui seria necessário comparó-lo cornos pragmatistas norte-americanos. Enquanto estes 
afirrnarn, corn razáo, que se alcan1,a a verdade no processo comunitário de veri-fica1,áo, Freire indica 
que o processo de educa1,áo critica se realiza exclusivamente quando o oprimido efetua a sua 
aprendizagem no próprio processo de libert-a1,ao prática como transforma1,áo da sua realidade. Náo 
é, corno nos pragmatistas, urn processo intelectual apenas (ernbora também), mas um processo integral 
da práxis crítica. 
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117. Náo é tampouco como no caso da Comwúdade Justa de Cambridge (cf. Hersch, 1979, p. 
174-181, é o exemplo de urna es cola primária como comwtidade), já que Freire parte de urna autentica 
comunidade real popular existente. 

118. Freire, 1992, p. 103. 

119. Ibid., p. 79. Considere-se que para Freira náo é "científica" urna análise quando falta a 
"criticidade ética", como veremos. 

120. Ibid., p. 80. 

121. Ibid. 

122. Freire publicou, em 1963, urn artigo intitulado: "Conscientizai;:ao e alfabetizai;:ao: urna nova 
visao do processo", em Revista de Estudos Universitários (Recife) 4, p. 5-23. 

123. Cf. Vieira Pinto, 1961. 

124. "Concientizarpara liberar", em Contacto (México) 8 (1971), p. 42; citamos de Torres, 1992, p. 107. 

125. Comparando-os comos dez momentos do esquema 4.3. 

126. Momento 1 do esquema 4.3. 

127. Noi;:áo-chave no seu vocabulário. 

128. Torres, 1992, p. 108. 

129. Cf. Capítulo l. 

130. Cf. ''A sociedade brasileira em transi9áo", em Freire, 1980, p. 39s. 

131. Cf. Freire, 1994, p. 29-56 (ed. port.). 

132. Referindo-se a Lucien Go!dman !ala da "consciencia máxima possível" (''Acción cultural 
liberadora" [1969], em Torres, 1983, p. 22). 

133. Freire, 1992, p. 84-85. 

134. Momento 3 do esquema 4.3. 

135. Cf. Piaget, 1985. 

136. É toda a ordem do "mundo" heideggeriano, do "sistema" luhmanniano, do "mundo da vida 
cotidiana (Lebenswelt)" habermasiano, a "totalidade" levinasiana, a consciencia fetichizada no 
horizonte do "capital" de Marx, onde se situam sem superá-la Piaget, Kohlberg, Vygotsky e Feuerstein. 

137. É urna Gegebenheit critica a partir das vítimas, que analisamos no capítulo 4. 

138. Torres, 1992, p. 111. 

139. "Educai;:áo que !he pusesse a disposii;:ao meios com os quais fosse capaz de superar a 
captac;ao mágica ou ingenua de sua realidade, por urna dorninantemente critica" (Freire, 1980, p. 106). 

140. Cf. Freire, 1980, p. 59. 

141. Torres, 1992, p. 109. 

142. Este é o primeiro tema sempre repetido do Freire jovem (cf. Freire, 1980, 1978b, 1980b, etc.). A 
"liberdade" em Freire náo é urn ponto de partida, mas é urna meta difícil que deve superar obstáculos, 
"bloqueios" afetivos imensos, tradicionais, introjetados pelo castigo e a dorninac;ao, pela tortura 
suportada pelo povo oprimido. Estes temas pulsionais, embora tendo rela9áo com Freud, ele nunca os 
aprofundou suficientemente. 

143. Freire, 1994, p. 23 (ed. port.). 

144. !bid., p. 24. 

145. Momento 6 do esquema 4.3. 

146. Freire, 1978, p. 16. 

147. lbid., p. 17. 

148. Freire, 1992, p. 85-86. Escrevíamos em "La pedagógica latinoamericana", em 1973: "O futuro 
mestre libertador é conduzido pela mao, cego e fraco, pelas trevas do mundo novo (o outro é urna 
realidade), por seu filho, pela juventude, pelo povo. Só a coniiani;:a na sua palavra o guia e o preserva 
do erro, do errar [ora do carninho que o leva ao outro ... A voz do outro é ex-igencia, peremptório 
chamado a urn trabalho libertador" (Dussel, 1993, § 53; t. 3, p. 190). 
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149. "Conscientizac;áo e libertac;áo" (1973), em Torres, 1983, p. 86. 

150. "A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe interdisciplinar este universo 
temático recolhido na investigac;áo, devolve-lo como problema, náo como dissertac;áo, aos homens de 
quem recebeu" (Freire, 1994, p. 102 [ed. port.]). 

151. Momento 3 do esquema já citado. 

152. Seria, exatamente, urna explicac;áo de urna Teoría Crítica. Como veremos, aqui a intervenc;ao 
do "intelectual" ou educador é irnprescindível. Caso contrário, cair-se-ia no "espontaneísmo" que, 
todavia, se opóe ao "vanguardismo". 

153. Freire, 1980, p . 61. ''A consciencia crítica é a representm,áo das coisas e dos fatos como se 
dáo na existencia empírica. Nas suas correlac;óes causais e circunstanciais" (ibid ., p . 105). O contrário 
é a "consciencia mágica" que entendeos fatos por causalidade mítica. 

154. Freire, 1994, II, p . 58 (ed. port.). 

155. Freire, 1979, p. 48. 

156. Momento 5 do citado esquema. 

157. Torres, 1992, p. 111. 

158. !bid., p. 112. 

159. Expressáo de Marx nos Grundrisse. 

160. É todo o tema que estamos tratando neste capítulo 5. 

161. Momento 5 do esquema 4.3, como tomada de consciencia mútua, com participm,áo dos 
interpelados (o pedagogo da consciencia ético-crítica inicia o momento 6). 

162. É a indicac;áo do momento procedimental formal-moral intersubjetivo que ganha validade 
anti-hegemónica, em relac;áo com os conteúdos materiais éticos das vítirnas que passaram a ser 
sujeitos da sua própria libertac;áo. 

163. Habermas, 1983, p. 132; tr. esp .. p . 143. 

164. !bid., p. 197; tr. esp .. p. 216. 

165. Freire, 1994, III, p . 77 (ed. port.). 

166. !bid., p. 78. 

167. !bid., p. 79. 

168. !bid. 

169. !bid. Cf. sobre o diálogo em Freire, 1979, p. 67s: ''A organizac;áo reflexiva do pensamento". 

170. Momento 7 do esquema 4.3. 

171. Momento 8. 

172. !bid., p. 112-114 (ed. esp.). 

173. Nós a expusemos longamente nos diversos parágrafos do capítulo 4. Assim Marx exerceu em 
O Capital urna "denúncia" (científica) do sistema capitalista. 

174. Freire, 1994, p. 94 (ed. port.). 

175. Momentos 9 e 10 do mencionado esquema. 

176. "Educac;áo para urn despertar da consciencia" (1973), em Torres, 1983, p. 43. 

177. Cf. Freire, 1977. 

178. Freire, 1994, p. 171 (ed. port.). 

179. lnteressa-nos particularmente definir o estatuto epistemológico das ciencias sociais críticas. 
Vamos deter-nos nas questóes de epistemología que nos perrnitam definir exatamente o "lugar" desta 
problemática: o uso das ciencias humanas ou sociais em máos de comunidades de vítirnas (feministas, 
ecologistas, anti-racistas, pedagogía libertadora, economía crítica de classes dominadas ou países 
periféricos, etc.). 

180. Cf. em von Wright, 1987, cap. 2: "Causalidade e explicac;áo causal" (p. 57s). 

181 . Que incluí momentos indutivos, sabendo que esta induc;áo passa de casos particulares para 
urna generalizac;áo hipotética, por abduc;áo, diria Peirce. 
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182. Daremos a "paradigma" um significado amplo, tanto teórico como prático, já que pode indicar 
desde a ciencia (também ciencia humana ou social), urna teoria, conjunto de teorias, programa de 
pesquisa científica ou até urna formac;ao ideológica (por ex. quando se fala de "paradigma" capitalista, 
neoliberal ou socialista, que se encontram por sua parte em diversos níveis de abstrac;ao). 

183. Cf. Popper, 1968; Hempel, 1979; Nagel, 1978; e outros autores que mencionaremos em seguida. 
Considere-se a posic;ao ambigua de Habermas, "Teoría analítica da ciencia e dialética", em Adorno, 
1969 (trad. esp., p. 147s). 

184. Popper, 1968, § 85 (p. 278; tr. esp., p. 259). No entanto, "a ciencia tero um valor que excede o 
da mera sobrevivencia biológica" - e nisto estamos de acorde, já que a reproduc;ao da vida de cada 
sujeito ético nao é só biológica, mas também cultural, estética etc. -, "embora nao possa alcanc;ar nem 
a verdade nem a probabilidade, o esforc;ar-se pelo conhecimento e a busca da verdade continuam 
constitu.indo os motivos mais fortes da pesquisa científica" (ibid.). Resta definir, a partir da posic;ao de 
Popper, qua! seria o critério nessa "busca da verdade", que situamos como urna mediac;áo para a 
reproduc;ao da vida de cada sujeito ético, como mostramos nos§§ 1.1 e 1.5. 

185. lbid ., cap. 3; p. 59; tr. esp., p. 57. 

186. lbid ., § 22 (p. 86; tr. esp., p. 83). 

187. Ibid . 

188. As ciencias humanas ou sociais críticas sao, para Popper. impossíveis, pois a "sociedade 
aberta" se opóe como a realidade a utopici, que é a impossibilidade e a regressáo, como iremos ver 
em sua teoría da "engenharia social". 

189. Pode-se ver urna critica a posic;áo popperiana em Hinkelammert, 1984 (cap. 5: "A metodología 
de Popper", p. 157s), coro relac;ao a economía neoliberal de Hayek. No mesmo sentido a excelente nota 
de Gómez, 1995. 

190. Cf. Kuhn, 1962. 

191. !bid., VIII, p. 128-129. 

192. Ibid ., p. 11-12. É evidente que a "comunidade científica·· náo é só um momento "externo·· ou 
sociológico, mas, coro K.-0. Apel, <levemos entende-lo como um pressuposto jo sempre dado nao só da 
ciencia, mas da própria linguagem ordinária. 

193. !bid., p. 13. 

194. É interessante que nao se pensa nas vítímas, mas sobretudo nos grupos dominantes 
insatisfeitos. 

195. !bid., IX, p. 149. 

196. Trata-se do momento 7 do esquema 4.3, quando o cientista articula-se ("compromete"-se, 
"milita") coro comunidades de vi timas que "tomaram consciencia critica"; consciencia ético-critica que 
origina o desenvolvimento do discurso científico-social crítico. Nao se trata de uma "ciencia matemática 
proletária"; trata-se de urna ciencia social a partir do interior de urna crise histórica. A "pedagogía 
bancária" de Freire é um conceito pedagógico negativo crítico, a partir de "dentro" da práxis de 
libertac;ao dos oprimidos no nordeste do Brasil, em seu inicio. 

197. Cf. Feyerabend, 1987 e 1992. 

198. Cf. o capítulo I O: "Putnam on lncommensurability", em Feyerabend, 1989, p. 265s, onde penso 
que seria conveniente volt ar ao conceito de "analogía": nem univocidade redutivista nem equivocidade 
incomensurabilista, mas "semelhanc;a (similitudo)" na "distinc;ao (distinctio)" . Cf. rninha obra, Dussel, 
1973, § 36: "El método analéctico y la filosofía latinoamericana"; l. 2, p. 156s. 

199. Cf. ibid., cap. l. p. 73s. 

200. Feyerabend cita Mach: "A operac;ao psicológica pela qua! obtemos novas explicac;óes e que 
muitas vezes, embora de modo incorreto, se denominou induc;áo. nao é um processo simples, mas 
bastante complexo. Nao é um processo lógico, embora os processos lógicos possam interpolar-se como 
vínculos intermediários e auxiliares. A abstrac;áo e a imaginac;áo desempenham um papel importante 
na descoberta de novas conhecimentos. O fato de o método nos ajudar muito pouco nestas questóes 
explica o ar misterioso (das Mysterióse) que, de acordo coro Whewell, caracteriza a descoberta indutiva. 
O dentista busca urna idéia esclarecedora. No inicio, náo conhece nema idéia nema forma como se 
pode encontrar. Mas uma vez que se !he revelou o propósito e o carninho, o dentista a principio se 
surpreende coro suas descobertas, igual a urna pessoa que, tendo-se perdido na mata, de súbito, 
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deixando de lado a mata fechada, consegue ver um amplo panorama e contempla tudo claramente 
arrumado a sua frente. O método pode impor ordem e melhorar os resultados unicamente depois 
que a coisa principal foi encontrada" (cit. em ibid., cap. 7, p . 200). Einstein está de acorde com esse 
tipo de reflexáo. 

201. lhid., cap. 4, p. 129s. 

202. lhid ., cap. 5, p . 155s. 

203. É particularmente interessante, para compreender a posic;áo de Feyerabend, ler cuidadosa
mente o cap. 9 da obra citada ("Galileo and the Tyrannyof Truth", p. 24 7s), em que recorre a urn horizonte 
matizado e complexo. Mostra que a maioria dos cientistas de nossos dias estaria mais de acorde com 
Bellarrnino do que com Copémico e Galileu. 

204. Cf., mais adiante, o esquema 5.1. 

205. Lakatos. 1989, p. 13. Sobre esses quatro níveis, cf. emibid., p. 65-72 (o caso de Bohr exemplifica 
a posic:;áo de Lakatos, p . 72s). 

206. Cf. Lakatos, 1993, p. 13s. 

207. Lakatos, 1989, p. 144. 

208. !bid., p. 49. 

209. "Nao há falseamento sem a emergencia de urna teoria melhor" (ibid., p. 50). "Naturalmente, 
se o falseamento depende da emergencia de teorias rnelhores, da invenc;ao de teorias que antecipem 
fatos noves, entao o falseamento nao é simplesmente urna relac;ao entre urna teoria e a base empírica, 
mas urna relac;ao múltipla entre teorias rivais .. . Pode-se dizer entáo que o falseamento tem caráler 
histórico" (ibid., p. 51). Jsto tero algurna importancia para o nosso argumento, dado que programas de 
investigac:;ao (em ciencias humanas ou sociais) funcionais a urn cerio sistema podem coexistir com 
programas criticos. 

210. lhid., p. 65. 

211. Na Franc:;a se Jala de "sciences de l'homme" (cf. por ex. Merleau-Ponty, 1964, onde estuda a 
questao a partir de Husserl. especialmente a psicologia, a lingilistica e a história), e até de "ciencias 
empíricas do homem (sciences empiriques de l'homme)" (por ex. Strasser, 1967, p . 253s). Para urn 
panorama frances, cf. Canguilhem, 1968, e Bachelard, 1972 e 1949. Trata-se muito mais de urna corrente 
na linha da "compreensao" (comprendre, Verstehen, understanding) por fundamentac:;ao, e nao da 
:·explicac;ao" (explanation, Erkldren) por deduc;áo anglo-saxá. 

212. Cf. Gómez, 1995, p. 116s. Isso poria Popper ero contradic:;ao com toda a sua metodologia nas 
ciencias naturais. 

213. Cf. Von Wright, 1987: "Aexplicac;:ao teleológica de uma ac;ao vem normalmente precedida de 
urn ato de compreensao de algum ítem dado de conduta" (cap. 4, p. 157). 

214. Cf. Apel, 1984, especialmente: "A complementaridade da explicac;ao causal e da compreen
sáo hermeneutica nas ciencias sociais" (p. 203s). Antes havia tocado o tema, em oútros ensaios. como 
os dois artigos de A transformac;:ao da filosofia: urn sobre "O desenvolvimento da filosofia analítica da 
linguagem e o problema das Ciencias do Espirito" ( 1964). em Apel, 1973, t. 2, p. 28s; Ir. esp., p . 27s; e o 
outro sobre "A corounidade de comunicac;ao como pressuposto transcendental das ciencias sociais" 
(1971) (ibid., p. 220s; tr. esp., p. 209s). 

215. Cf. Gadamer, 1960, na II parte: "Expansao da questáo da verdade a compreensao (Verstehen) 
nas ciencias do espirito" (11. 6; tr. esp. 1977, p. 225s), onde se aborda a problemática da hermeneutica, 
a interpretac:;ao e a "compreensao", de Schleiermacher a Heidegger: "A linguagem é o meio universal 
em que se realiza a própria compreensáo. A forma de realizac;áo da compreensáo é a interpretac:;áo" 
(IJI, 12; tr. esp ., p. 467). 

216. Cf. um trabalho que causou repercussáo: Winch, 1958 e 1994. 

217. Momento 6a do esquema 4.3. 

218. Cf. o que se disse no§ 4.4. 

219. Strasser, 1967, fala da "disparition du spectateur désintéressé" (p. 163s). Mas dizemos 
"duplamente", pois se urn espectador que procura "compreender" deve "entrar" no mundo da vida do 
ator participando (desaparecer sua cotidianidade "anterior"), deve agora por seu turno "sair" da sua 
cotidianidade do "mundo dominante" ou "hegemónico", para efetuar urna nova aprendizagem no 
mundo das próprias vítimas. Trata-se de um "comprornisso" (engagement , diria Sartre) que sobrepóe 
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(duplicando) ao "interesse por compreender" o outro, no próprio ou alheio sistema (a la Wtnch: intern;:ó:o 
científico-compreensiva de participm;ó:o) o de "explicar-compreendendo" o outro em sua opressao, 
vitima,;ó:o, negatividade material (intem;:ó:o ético-crítica que dá origem a urn novo discurso científico
social crítico). 

220. Esta questó:o, já a levantávamos em nossa obra: Dussel, 1973, t. 2, cap. 6, quanto a 
"interpreta,;ó:o" da interpelai;:ó:o do outro ("Estou com fome, me ajuda!"), que exigía como pressuposto 
"ingressar" no mundo prático do outro: Como se pode "interpretar'º urna interpela,;ó:o, se o mundo a 
partir do qua! é lan,;ada essa interpela,;ó:o meé in-compreensível? A aprendizagem do mundo do outro 
é o a-priori da "interpreta,;áo" do seu grito de "socorro" (cf. von Wright, 1987, cap. 3, 8: p. 137s). É toda 
a questáo da "Jnterpela,;áo como ato-de-falo" (Dussel, 1993c, p . 35s [ed. ingl. 1996, p . 2ls]). 

221. Parecería que Marx, antecipando-se urn século e IJ?,eio, quer referir-se a "posii;áo originária" 
de um Rawls ou a ··comurúdade de comunica,;cro ideal" da Etica do Discurso. 

222. Manuscritos de 1844, 1, xix: Marx, 1956, t. 1 EB, p. 510-511; tr. esp., p . 104-105. 

223. Trata-se, no esquema 5.1, do "novo horizonte objetual" ou ambito de "fatos" ou novos objetos 
observáveis (antes inexistentes para o Paradigma 1). 

224. Abordamos o tema em nossa comunica,;ó:o ''Historia y praxis" (em Dussel, 1983b, p. 309-329); 
também em "La razón del otro: la exterioridad y la comurúdad de comurúcación" (em Dussel, 1993c, p . 
42s; trad. ingl. 1996, p. 28s ("! propose this new explanation (or comprehension) X forthe state of affaires 
Z, not yet explained (or compreended or not yet observed"]; e em Fornet-Betancourt, 1992, p. 106s); e 
em "La interpelación del pobre desde la intención liberadora" (em Fornet-Betancourt, 1990, trad. al., p. 
85s [esquema na p. 89]; em especial, p . 95s [esquema na p . 100]. Em nossa obra Para una ética de la 
liberación latinoamericana, § 37 (Dussel, 1973, t. 2, p. 174s), situávamos esta problemática na questó:o 
da "dedu,;áo da totalidade e a práxis libertadora", dado que a própria totalidade (agora Sistema I 
como Paradigma I) podio ser criticada ("deduzida" a partir do Sistema U-Paradigma II como "falsa", 
"injusta"; agora poderíamos acrescentar: "in-válida"): "Quem pensa o mundo, aphysis, como o único, 
implícitamente aceita a totalidade mas náo a descobre como tal, como totalidad e. Para poder pensá-la 
como categoría, é necessário criticá-la a partir do outro, a partir da alteridade" (último op. cit., p. 175). 

225. Habermas, 1968, p. 39; tr. esp., p. 36. Com razó:o escrevia Heidegger: "O conhecimento 
(Erkennen) é urn modo de ser do ser-aí (Dasein) fundado (fundierter) no ser no mundo" (Heidegger, 
1963, p. 62). Quanto a Husserl, destacava: "O mundo como mundo da vida cotidiana (Lebenswelt) tem 
já pré-cientificamente (vorwissenschaftlich) a mesma estrutura que as ciencias objetivas ... Nosso corpo 
cotidiano (lebensweltich) e confiável é urn corpo real, o próprio corpo, embora náo no mesmo sentido 
que o corpo da física" (Husserl, 1962, p . 142). 

226. Marx, Thesen über Feuerbach, § 8 (Marx, 1956, t. 3, p . 7). 

227. Ci EN I, 1, 1094 a 1-2. 

228. "Nao se pode aceitar que a razao prática esteja subordinada a especulativa e inverter assim 
a ordem, porque em última instancia todo interesse Unteresse) é prático, e até o da razao especulativa 
é só condicionado, e urúcamente no usoprático está completo" (KpV, A 219; em Kant, 1968, t. 6, p. 252). 
Quanto a nós, ternos razoes de "conteúdo" (materiais), como por exemplo que a razao especulativa 
(científica, p. ex.) é urna media,;áo para a reprodu,;áo e o desenvolvimento da vida de cada sujeito ético 
em comurúdade. 

229. Habermas, 1968, p. 242; tr. esp., p. 199. 

230. lbid. Posteriormente, Habermas perde este sentido "material" da ética e busca refúgio no rúvel 
"formal" procedimental. Nao soube articular urna "ética material" (que pensou ser particular) com urna 
"moral formal" (a única afirmada por Habermas como urúversal) . Já mostramos ao longo de toda esta 
Ética a sua falácia reducionista. Nesse tempo explicava corretamente que: "Seria entender mal os 
interesses diretivos do conhecimento, se ficassem reduzidos a mera fun,;áo de reprodu,;áo da vida 
social: nao pode ficar esta suficientemente caracterizada sem recorrer as condi,;óes culturais da 
reprodu,;áo, a urn processo de forma,;ao que implica já o conhecimento em ambas as formas" (ibid., 
p . 243; tr. esp., p. 200). Dito desse modo, aceitamos completamente a reflexáo de Habermas; mas 
infelizmente náo percebeu que era necessária urna formula,;áo mais forte (p. ex., "a reprodu,;ao da 
vida de cada sujeito ético ... ") para poder contar com urn principio ético universal, que transcende e 
constituí por dentro toda cultura. 

231. Husserl, 1950, § 128, p . 315. 

232. Indicada com a flecha a do esquema 5.1, a seguir. 
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233. Habermas, op. cit., p. 260; tr. esp., p. 213. 

234. [bid., p. 261; tr. esp., p. 214. 

235. Marcuse, 1964, § 8 (cito da trad. esp., 1968, p. 234). 

236. Cf. o tema "Dialéctica de toda filosofía con la práxis" (especialmente o esquema da p. 27) 
em nosso artigo: "Praxis y filosofía", em Dussel, 1983b, onde analisamos a questáo muito mais 
pormenorizadamente. 

237. Somos tentados a !alar de "os novos mandarins" de Noam Chomsky (Chomsky, 1969). 

238. Marx, 1975, MEGA II, t. 3, 2, p. 333; trad. esp., FCE, t. 1, p. 33. Cf. Dussel, 1988, p . 110s. 

239. Marx, 1974, p. 450; tr. esp., t. 2, p. 46. Cf. Dussel, 1985, §§ 13.3-13.4, p . 258s. 

240. Momento 6a do esquema 4.3. 

241. Momento 6b. 

242. Falando de Steuart cliz que se trata de "a expressáo racional (Jationelle) do sistema monetárío 
mercantil" (Manuscritos 61-63, cit., p. 337; tr. esp., t. 1, p. 36). 

243. Momento 7 do esquema 4.3. 

244. Marx, 1974, p. 452; tr. esp., t. 2, p . 48 . Cf. mínha obra Dussel, 1990, capítulos 9 e 10, onde 
exponho urna descrí,;:áo da epistemología de Marx, respondendo as exigencias filosóficas atuais, sem 
distorcer sem embargo o discurso histórico de Marx. 

245. Manuscritos de 61-63, em Marx, 1975, MEGA II, t. 3, 1, p. 381; tr. esp., t. 1, p. 80. Os Cadernos 
VI-XV dos citados Manuscritos sáo a mal chamada IV Parte de O Capital, isto é, as Teorías da mais-valia 
que, na realidade, sáo parte deles. 

246. Quando escreve: ''.Antes dos fisiocratas a mais-valia (Mehrwerth) - o profit sob a forma de 
lucro - era explicada pura e simplesmente com base no intercambio, pela venda da mercadoría por 
um pre,;:o acima do seu valor" (ibid., p. 333; tr. esp., t. 1, p. 34). Desenvolví pacientemente o longo camínho 
crítico de Marx (cf. Dussel, 1990, p. 109-230). A refuta,;:áo passo a passo !he permite concluir que a 
economía política capitalista desembocou em urna conclusáo irracional: ''Aterra se transforma assim 
em fonte de renda; o capital, em fonte de lucro; e o trabalho, em fonte de salárío .. . É um tipo de fic,;:áo 
sem fantasía, urna religiáo do vulgar" (ibid. , p. 1450; tr. esp., t. 3, p. 403). Se para Smith (o antigo 
paradigma refutado e subsumido), o trabalho vivo era a única fonte de valor (e a renda, o lucro e o 
salário séio tres tipos de aparecimento do valor no mercado). tudo agora se "inverteu" e passou a ser 
''irracional": "Terra-renda, capital-interesse séio express6es irracionais (Erde-Rente, Kapital-Zins sind 
irrationale Ausdrücke)": ibid., p . 1515, tr. esp., p . 459. Quanto a Marx. articulado praticamente a 
comunidade das vitimas, os trabalhadores explorados e empobrecidos, está interessado em explicar 
cientificamente (no sentido lakatosiano) a causa dessa negatividade. A economía política da comuni
dade científica dos capitalistas (ou articulados ao capital) comete "contracli,;:óes" e falsos desenvolvi
mentos, néio observando "fatos" (como a mais-valia) e "explicando" ad hoc outros (como o lucro). 

247. Tratando-se de urna economía "funcional", o "interesse" desta ciencia económica é que o 
capitalismo "funcione", cres,;:a e supere as suas crises, se desenvolva. 

248. Penso que a "Teoría crítica" foi um projeto muito importante (na medida em que recordou, na 
Europa, a necessidade do "crítico" na produ,;:éio teórica em geral), mas ambíguo, pois néio distinguiu 
claramente entre (a) ciencias humanas ou sociais e (b) filosofias funcionais ao sistema vigente (teorías 
tradicionais), em primeiro lugar; e, em segundo lugar, entre estas e (c) as ciencias humanas ou sociais 
e (d) filosofias críticas. Na minha interpreta,;:éio, a "teoria" deve ser claramente especificada: urnas séio 
as ciencias humanas ou sociais e as filosofías funcionais, e outras as ciencias sociais e as filosofías 
críticas. Desta maneira, néio se lenta fazer urna amálgama no final de contas indiscemível e equívoca: 
urna quase-ciencia quase-filosófica como "Teoria crítica". A crítica de Habermas (Habermas, 1981, no 
fim dos tomos 1 e 2), a partir da razéio discursiva (com rela,;:éio ao paradigma da consciencia ainda 
vigente na I Escola de Frankfurt), é em parte válida, mas a sua "teoría reconstrutiva" perdeu o sentido 
crítico (por ter perdido "negatividade" e "materialidade": d. o que se disse no§ 2.4) e epistemológico 
claro (no sentido das ciencias humanas e sociais e da filosofía críticas). · 

249. 1974, p . 31. E distingue claramente entre as ciencias sociais críticas e as funcionais: "Com 
algumas exce,;:óes bem recentes, os pensum, cursos e investiga,;:oes de centros universitáríos em países 
avan,;:ados (e até na URSS) refletem em boa parte esta oríenta,;:éio estática, onde a ordem e a 
funcionalidade constituem as normas supremas" (ibid., p. 27). 
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250. Smith descobria por exemplo um "novo" fato-objeto (02 do esquema 5.1): o mercado como 
lugar de realizm;;ao do público-politico e do econ6mico, e onde se obtinha a "harmonía" por meio de 
m;;oes náo-intencionais (e segundo o ponto de vista de um obsetvador transcendental imparcial na 
consciencia particular, e grar;as a Providencia divina de um neo-estoicismo redefinido) entre o egoísmo 
de cada cidadao-produtor de mercadorias e o interesse nacional. Este "novo" paradigma teórico, 
ético-econ6mico, substituiu a antiga ordem baseada em "virtudes", individuais e "conscientes", e onde 
o egoísmo era considerado um mal, deixando a economía de mercado sem ética alguma e cujo 
cumprimento era considerado como efeito de um cinismo hipócrita. Ero necessário, portanto, um "novo" 
paradigma ético-económico que foi formulado emA teoría dos sentimentos morcris (Smith, 1976). Cf. a 
excelente tese de mestrado de Gutiérrez (Germán), 1996. 

251. Neste momento "negativo", quando as vitimas nao conseguem ainda libertar-se, pareceria 
talvez que o programa de investigar;ao científica (por exemplo, o de Marx) é "recessivo" por trazer 
muitas "novidades" científicas. Náo se deve porém esquecer que essa criticidad e me.ramente negativa 
(como se indica na categoría de "mais-valia", que pouco serve a qualquer sistema económico para seu 
"funcionamento" construtivo) fundamenta a interpretar;áo (a compreensao e a explicac;ao) da realidade 
a "consciencia crítica" dos oprimidos no momento do próprio processo de libertac;áo. Esta ciencia 
económica crítica dá "razoes" aos oprimidos e, assim, "desmonta" (negativamente) a ciencia econó
mica hegem6nica. Em momentos como os atuais, quando o neoliberalismo faz sentir o seu rigor aos 
povos da periferia capitalista, na África, Ásia e América Latina, o marxismo, por exemplo, continua 
sendo uma "reserva" crítico-cienillica progressiva para a consciencia ético-política das viti.mas empo
brecidas. Pode-se também avaliar a sua "cientificidade" pelo poder "heurístico", "compreensivo" ou 
"explicativo" das causas da pobreza infligida ás vitimas, ignorada pelas ciencias económicas hege
mónicas e funcionais ao capitalismo "c€mtrico". Trata-se de um programa de investigar;áo científica 
que realiza urna func;:áo crítica insubstituivel, referéncia criativa mesmo para a ciencia econ6mica 
dominante, especialmente na atual crise de criatividade teórica interna de muitos paradigmas que só 
podem dar explicm;oes ad hoc diante do desastre ecológico ou diante da miséria crescente de boa 
parte da humanidade atual. 

252. Momento 7 do esquema 4.3. 

253. Momento 8. 

254. A burguesía moderna precisou, como vemos, de mais de 150 anos para alcaru;ar o seu 
primeiro triunfo político pelo controle de um Estado nacional, se consideramos os "comuneros" 
espanhóis que lutavam por seus "fueros" como a primeira revolur;áo burguesa derrotada na moderni
dade. Da mesma forma, a revoluc;:ao russa de 1917, que foi a primeira revoluc;áo socialista, derrotada 
em 1989. Mas o socialismo continua na China, no Vietná e em Cuba, e ainda é referencia de 
"racionalizac;:áo" econ6mica, a fim de se poder definir os limites ético-económicos do mercado global 
excludente. 

255. Na Uniáo Soviética, náo foram os poucos operarios e os menos numerosos camponeses com 
consciencia critica que realizaram a revoluc;:áo de outubro de 1917, mas os "bolcheviques" que, com 
oportunismo e decisáo politica, sendo minoría, tomaram o poder "em nome" ("representac;:áo" suma
mente ambigua) do "proletariado". O modo leninista (cf. mais adiante o§ 6.1) de articular a relac;áo 
intersubjetiva "partido-massa" (que nunca foi capaz de integrar a consensualidade democrática a 
partir de urn burocratismo, talvez inevitável mas tragicamente instalado) determinará em boa parte o 
destino posterior da maior revolu9áo do século XX - diante da qua!, certamente, a revolu9áo chinesa 
pode competir neste momento pela primazia, dada a sua persistencia, 

256. Antes do século XV, a "centralidade" intercultural se situou, primeiro, entre o Egito e a Mesopo
tfunia; depois, entre o Mediterraneo Oriental e a Mesopotamia helenística; em terceiro lugar, no Oriente 
Médio islamico em tomo de Bagdá ou Samarkanda (d. o que se exp6s na Introduc;áo, §§ 0.1-0.7 desta 
Ética). O "paradigma cultural" que dominava essas regioes "centrais" era considerado por suas regioes 
"periféricas" como o mais moderno. A Idade Média Latina considerava o mundo muc;ulrnano como mais 
moderno. Mas antes do século XV (ou da instalar;áo do primeiro Sistema-Mundo), tanto as regioes 
"centrais" da China como da Índia ou da Mesopotarnia ou da Regido Mediterránea até o Renascimento 
(só a partir do século VIII na Europa continental latino-germanica, as "cidades"), e também da Mesoamé
rica (por exemplo, México-Tenochtitlan) e a regiáo inca (por ex. Cusco) na Amerindia, eram consideradas 
como aquelas que "manipulavam (managed)" a inforrnar;O:o mais desenvolvida, e por isso linh= a func;:áo 
de serem as modernidades regionais (náo "mundial") respectivas. 

257. Cf. na escola francesa a obra de Sa!omon, 1974, que descreve corno os dentistas colaboram 
com a Revo!U1;;ao Francesa (entre eles Condorcet é o mais conhecido, e condenado como outros por 
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essa mesma Revoluc,áo), "onde se ve a idéia de progresso inspirar uma relac,áo nova entre a ciencia 
e o poder político" (p. 27) e que, além disso, "foram sempre [conh.ecimentos] de caráter militar" (p. 31 ). 

258. Habermas, 1985, cap. 9. 

259. Foucault, 1975. p. 251. Cf. a ótima biografía de Eribion, 1989. Voltaremos no capítulo 6 a 
abordar Foucault. 

260. Eribion, op. cit ., p . 228. De modo especial, p. 286s. 

261. Faz-nos pensar na "verdade" da ordem dominante como a náo-verdade das vítirnas, cuja 
verdade futura será igualmente náo-verdade um dia ... ritmo hlstórico da verdade progressiva ... como 
a respirac,éi:o do ser vívo. 

262. Lévinas, 1974, p . 231. 

263. Habermas, 1981b, p. 142. 

264. O momento 7 do nosso esquema 4.3. 

265. Momento 8. 

266. Desejamos ressaltar que se trata do "conteúdo" material em posic,éi:o "positiva" (construtiva) 
e nao "negativa" (como é próprio da critica desconstrutiva, como vimos). 

267. Escreveremos no futuro, como dissemos, uma obra sobre Frentes de libertac,áo. 

268. Náo esquece, entéi:o, o momento racional e mesmo científico construtivo. como se verá. 

269. Imaginac,éi:o criadora diurna, prospectiva; náo recessiva, freudiano-noturna. anamnética (que 
opera só por recordac,óes). 

270. Há entáo uma subsum;áo da "cultura" - tem que haver - mas náo é o momento fundamental . 

271. Bloch, 1970. p. 166; tr. esp., t.!, p. 135-136. E acrescenta: "Foi o marxismo que, pela primeira 
vez, descobriu científicamente este tópos, e o descobriu no trcmsito do socialismo da utopía para a 
ciencia" (ibid. , p. 166; tr. esp., t. l. p. 136). O adjetivo "docta" da "spes" quer indicar a constituic,éi:o 
racional-<:ientifica doconteúdo positivo possível futuro , e nos sentimos tentados a aplicar neste contexto 
a expresséi:o de Marx (sobre o consumo): "o fundamento, tendencial, ideal interno (den idealen, 
innerlichen treibenden Grund)" (Marx, 1974, p . 12; t. I, p . 13). Quanto a essa "pulséi:o (Trieb)" . Bloch a 
extraía de urna cuidadosa releitura de Marx, e era tarnbém a modificac,éi:o radical da ontológica Sorge 
("preocupac,áo" ou "cuidado" de Heidegger); a intentio afetiva ou apetitiva medieval. 

272. Tudo aquilo que se disse na Primeira Parte , especialmente no capítulo I , deveria ser levado 
em conta: eis aqui toda a questéi:o de urna "ética material". É interessante que Cunico (Cunico, 1988, 
p. 237) a conceba em sentido redutivo (refere-se a Scheler, ó ética das vírtudes, da vida boa), e indique, 
também redutivamente, que Bloch se refere aos "modelos-ideais <Leitbilder)" e ó "tábua de valores 
(Leittafeln) " (p. 238), e se equivoque quando indica que a ética de Bloch é "un'etica della perlezione in 
senso storico-dinamico" (p. 239). Com efeito, náo percebe todos os momentos "materiais" aos quais já 
nos referimos e aos que nos referiremos de irnediato. 

273. Tanto Lukács como Bloch cairéi:o em parte "prisioneiros" de um conceito ontológico de 
"totalidade" que néi:o os deixará por exemplo descobrir por completo o momento pós-ontológico ou da 
alteridade meta-fisica (também como exterioridade) de um Lévinas. Bloch náo se encontra certamente 
dentro do mundo vigente, capitalista, o Sistema I (do esquema 4.3), pois tema distancia do "otimismo 
militante", junto as vítimas, em um metafórico "dentro" dele como oprimidos, tendendo na esperanc,a 
para o Sistema II (o projeto de libertac,éi:o: PL do esquema 4.3). 

274. Bloch. 1977, p. 11. Em Bloch, 1988, p. 2, lemos: "Ninguém vive por querer viver. A partir do 
momento em que está vivo, deve viver". 

275. Em aleméi:o "regen" significa mover-se, mexer-se, fazer-se sentir, mas igualmente "nascer". 

276. Bloch, 1959, § 1-2, p. 21; tr. esp., t.!, p. 3. Este "saber esperar" ontogenético perpassa a vída 
de cada um, da irúóncia até a idade provecta (p. 21-45; tr. esp., p. 3-25). 

277. Ibid., p. 47s; tr. esp., p. 27s. 

278. Ibid., § 9, p. 49; tr. esp., p. 29. 

279. Recorde-se a "negatividade material" de Horkheirner e Adorno (cf. o§ 4.2.). 

280. Esta "fome" é a doLlvro dos Mortos do Egito até Marx e esta Ética da Libertac,áo: negatividad e 
de conteúdo da corporalidade humana. 
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281. As do Sistema 1 do esquema 4.3, dentro da "totalidade" do sistema dominante que produz 
estruturalmente a "fome". 

282. Este verdndern é o de Marx na sua Tese 11, e o momento exigido por Freire como '1ugar" da 
aprenclizagem da "conscientizac;óo": é práxis transformativa das condic;óes que produzem a vítima. 
Sóo os momentos 9-10 do esquema 4.3. Cf. o§ 6.3. 

283. É o "negotividode" do crítica (momento 4 do esquema 4.3). 

284. Que é o "bem" da Ética 1 (Ética hmdamental) do sistema vigente (a do esquema 4.3), da 
"totolidade" levinasiana, do "capital" de Marx. 

285. É a "positividade" do desejar (pulsional), do imaginar (imagina<;éio criadora) e do formular 
(anolitica científica e politica realista da razao instrumental e estratégica subswnidas a partir do razao 
ética da vida e do moral consensual), tema em que Bloch usará, para expó-lo, toda a sua vida teórica. 

286. É a "dor" como irrupc;ao da consciéncia ética crítica: Rigoberta Menchú (§ 4.1). 

287. O "interesse·· revolucionário é a Sorge de Heidegger, náo porém de um ser-no-mW1do, mas 
de um "ser-vítima-do-mundo", vitima dominada ou excluida do mWldo, que "lende" a algo que se 
encentra para além do ser-do-mundo. Cf. o tema amplamente analisado em minha obra Dussel, 1973: 
"§ 30. Bondade moral da práxis libertadora" (t. 2, p. 97s; as p. 99-102 críticávamos Bloch por ter ficado 
um tanto limitado na "totalidade··, como já o indicamos). Esse "interesse" pouco tema ver como 
"interesse emancipatório" quase-teórico de Habermas, que náo é critico ético, negativo e materialmen
te, por seu formalismo exclusivamente lingüístico, embora discursivo e intersubjetiva. 

288. Momento da razéio crítica em seu momento utópico (contra o utopismo anarquista, e contra 
o antiutopismo conservador de Popper). 

289. Esta "explosáo" é a "negatividade" desconstrutiva da práxis de libertac;áo em seu momento 
negativo (momento 9 do esquema 4.3); a "transforma<;ao" conseqüente a '"denúncia" <liante da qua! o 
oprimido tem "medo", como expóe Paulo Freire. 

290. É o conatus de Spinoza. É o momento "reprodutivo" do principio ético; a pulsao de reproduc;áo 
feliz da vida (visto nos § 4.3-4.4) que Lévina.s critica e supera grac;as ao "désir métaphysique (desejo 
metafísico)"; o instinto de vida dionisíaco nao porém narcisista. Cf. a complexidade da questáo nas 
teses da Tese 17 do Apendice 1, no final. 

291 . Já indicamos, ao descrever o principio ético, que há um dever de "reproduc;ao", mas também 
de "desenvolvimento" da vida de cada sujeito ético em comunidade. A vítirna náo pode nem sequer 
"reproduzir" a própria vida, mas no cumprimento do dever de sua própria reprodw;:ao produz na história 
um "desenvolvirnento" - é o "progresso qualitativo" - para fazer participantes as vítimas hoje excluidas 
no sistema. O intento de urna simples reproduc;ao da vida da vítirna é urna expansao explosiva do 
sistema presente: o desenvolvimento futuro. 

292. Bloch, 1959, § 13; p. 84; tr. esp., t. 1, p . 61. 

293. Cf. Dussel, 1973, t. 1, cap. 1-2. 

294. É um momento da consciencia racional diurna. 

295. lbid., p. 83-84; tr. esp., p . 61. 

296. Para Bloch, como também para Lukács, dissemos, significa um momento futuro novo da 
Totalidade; isto é, a ontología clialética nao deixava que compreendessem a radical novidade do 
projeto de libertac;áo (que parte da vítirna, parcialmente exterior a própria ontología, enquanto 
alterídade excluida: ruptura, entáo; e, em parte, incluida como oprimida e, por isso, o pro-jeto futuro 
tem certa continuidade histórica). 

297. CL o elite no§ 1.4 [98]. 

298. Bloch, 1959, § 10; p. 49-50; tr. esp., p . 29-30. 

299. !bid., -p. 50; Ir. esp. , p . 30. Os clássicos dividiam as "paixOes" em (a) concupisdveis (no 
presente) ou (b) irascíveis (e <liante do futuro árduo). As primeiras (a), perante o bem (a.!) presente 
(amor ou alegria), ausente (desejo); <liante do mal (a.2) presente (ódio ou tristeza), ausente (horror). As 
segundas (b), <liante do bem árduo futuro (b. l), que se pode alcanc;ar (esperam;:a), que náo se pode 
alcam;ar (desespero); <liante do mal árduo futuro (b.2), que se pode alcanc;ar (audácia), que nao se 
pode (temor). Escrevíamos em 1973: "A terceira posic;áo meta-física ou virtude originária do face-a-face 
é viver hoje antecipadamente a alegria da libertac;áo do Outro, do miserável. A esperanc;a <liante da 
utopía real transforma a meta-temporalidade ontológica em historicidade meta-física ou escatológica. 
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É a superm,áo da "antecipm,áo (Vorlaufen)" heideggeriana, como o modo de pré-viver a morte. Ao 
contrário, a esperanc,a é antecipac,áo da posic,áo-limite, mas náo já ontológica e sim meta-física, e náo 
diante da negatividade ontológica (o náo-ser como morte), mas meta-física (o além do ser como o logos 
da Totalidade; o outro, negatividade primeira). A esperanc,a náo é espera da realizac,áo do pro-jeto da 
totalidade. Náo. A esperanc,a é virtude meta-física ou ética, alterativa, pois espera a libertac,áo ... " 
(Dussel, 1973. "§ 31. O Ethos da libertac,áo": t. 2, p. 118). 

300. Ibid. , p. 50-51; tr. esp., p . 30-31. 

30 l. Ibid ., § 11 ; p. 52; tr. esp., p . 32. 

302. Infelizmente, Bloch náo distinguiu claramente entre "material" como conteúdo e como 
realidade física. Sentiu-se, por isso, forc,ado, para fundamentar urna razáo utópica material, a desen
volver urna ontología da matéria física (como Lukács), e assim perdeu tempo e desviou-se do assunto. 
O "materialismo" prático ou histórico (ético) se estriba no conteúdo da corporeidade viva-cultural do 
ser humano em comunidade. Cf. sobre a ontología fisicalista desnecessária um amplo desenvolvimento 
emBloch, 1972 e 1963. 

303. Bloch, op. cit. , p. 55s; tr. esp., p .. 35s. 

304. !bid.,§ 13. 

305. Ibid., p. 72; tr. esp., p . 50. Segundo Bloch, os freudianos - e também os éticos contempora
neos, acrescentaria eu - colocam diante dos seus consultórios ou gabinetes um cartaz com estes 
dizeres: "Aqui náo se tratam problemas economicos ou sociais" (ibid., p. 72; tr. esp., p . 51 ). A mesma 
coisa dizem os psicopedagogos diante de Freire; e os filósofos "bem-pensantes" diante da f'ilosofia 
e da Ética da Libertac,áo. 

306. Ibid. 

307. Ibid. , p. 85; tr. esp. , p. 62. 

308. Ibid., § 14; p . 86; tr. esp., p . 63-64. 

309. Ibid., § 15; p. 138; tr. esp. , t. 1, p. 110-111. 

310. Ibid ., p. 161s; tr. esp., p . 131s. 

31 l. Cf. a tentativa de Hinkelammert, 1984. 

312. Bloch analisa a "func,áo utópica" como "atividade consciente sabida"; contra aquilo que náo 
deveria ser; e com relac,áo ao interesse, a ideología (consciencia falsa) , os arquétipos culturais, os 
ideais, os símbolos e alegorías. Magníficas reflexóes que nos levariam muito longe. Finalizando, e 
referindo-se aos símbolos, escreve: "As enteléquias que se desenvolvem no mundo sáo outras tantas 
alegorías e símbolos vivos, objetivamente dados. Esta chave existe, portanto, também na realidade, 
náo só nas denominac,óes alegóricas e simbólicas dessa realidade; e existem precisamente estas 
chaves reais porque o processo universal é, ele mesmo, urna func,áo utópica, cuja substancia é o 
objetivamente possível. A func,áo utópica do planejamento e da mudanc,a humanos conscientes 
representa aqui apenas o posto mais avanc,ado, mais ativo, da func,áo auroral que tem lugar no mundo" 
(ibid. , p . 202-203; tr. esp., p. 168). 

313. Ibid., § 17; p . 236; tr. esp., p . 198. 

314. "Possibilidade real é apenas a expressáo lógica, por um lado, para a condicionalidade 
material suficiente e , pelo outro, para a abertura material (inesgotabilidade do seio da matéria)" (ibid. , 
p. 236; tr. esp., p . 198). Como há causas perturbadoras durante a realizac,áo (momento 9 e JO do citado 
esquema 4.3), será necessário modificar o processo na caminhada. 

315. Aspecto analítico científico (momento 7 do citado esquema) , mas também discursivo racional 
científico da argumentac,áo na criac,áo das alternativas futuras. 

316. Ibid., § 17; p . 239; tr. esp. , p . 201. 

31 7. A própria economía é , em última instancia, um momento da reproduc,áo e do desenvolvimento 
da vida de cada sujeito humano em comunidade. 

318. Esta "intenc,áo" (ou "interesse") náo pode ser sustentada por Apel ou Habermas, visto náo 
conseguirem situar-se trans-ontologicamente, de maneira material (pelo "conteúdo") e negativamente 
do ponto de vista das vítimas perante o sistema. ALebenswelt como ó:mbito discursivo é ambigua: pode 
dar-se no sistema dominador ou na comunidade das vítimas. Os dois frankfurtianos náo possuem 
categorías para definir critérios de diferenc,a entre as situac,óes apontadas. O "interesse libertador" de 
culturas periféricas (ou de nac,óes do capitalismo dependente) se opóe ao "interesse emancipatório" 
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da comunidade moderna centro-européia (ou norte-americana) pós-convencional dominante, se este 
último náo alcarn,a o estádio propriamente ético-crítico. 

319. O "desencantamento (Entzauberung)" de que fala aqui Bloch nao é o de Weber. Weber está 
"desencantado" e "desencanta" toda a "espera~a" das vítimas. Bloch e as vítimas estao "desencan
tados" como sistema opressor, nao porém coma ··utopía possivel". 

320. lbid., p. 241 ; tr. esp., p . 202. 

321. Cf. o que se disse no capítulo 3, especialmente na posic;ao de Hinkelammert. § 3.4. 

322. Como Bloch nao tem explicitamente consciencia do momento analético ou da exterioridade, 
nao pode comparar a "factibilidade" (técnica, económica etc.) ou "eficiencia" do sistema com a 
"factibilidade libertadora" que abre a esperanc;a das vítimas como horizonte para o ultimum novum. 
O ontologismo hegeliano (como em Lukács) priva Bloch de urna clareza maior. Por isso se refere 
demasiadamente a dynamis de Aristóteles, que nao pode de forma alguma vislumbrar a dynamis 
contra o sistema escravísta usada pelos escravos, como Espártaco: a "possibilidade" das vítimas é 
urna "impossibilidade" para o sistema dominador, e significa a própria "destruic;ao" do "ser" domina
dor: para o dominador enquanto dominador é o "mal absoluto". 

323. Sistema 1 do esquema 4.3. cujo pro-jeto ontológico (a do esquema 1.1) é o vigente (no sistema A). 

324. O momento b do esquema 1.1, do sistema futuro: B. 

325. !bid. , § 18; p. 258; tr. esp., p. 217. 

326. !bid., p. 259s; Ir. esp .. p . 219s. 

327. lbid., p. 261 ; tr. esp. , p . 220. Bloch nao é irraciona!ista. Fala-nos aqui do componente cognitivo 
tanto da crítica como da formulac;ao da utopía possível. 

328. lbid. , p. 285; tr. esp., p. 240. 

329. !bid.,§ 19; p. 288s; tr. esp., p. 243s. Em Marx, 1956. t. 2, p. Is; tr. esp. 1970, p. 665s. 

330. lbid., p . 311 ; tr. esp., p . 263. 

331. !bid., p. 31 l; tr. esp., p . 262-264. Cf. Verdad. 

332. Cf. o § 3.2. 

333. lbid., § 22; p. 391; tr. esp., p. 334. 

334. !bid., § 23s; p . 395s; Ir. esp., p . 337s. 

335. Grundrisse einer besseren Welt, § 33s; p. 521s; tr. esp., t. 2, p. 7s. 

336. Trata-se de "explicar" (também científico-criticamente) aquilo que causa a dor. 

337. !bid., § 33; p . 523; tr. esp., l. 2, p . 11. 

338. Na realidade se deveria falar da "falácia humeana", que soa assim: "Do ser vivo auto-res
ponsável nao se deduz formalmente o dever-ser humano como reprodu1,ao-desenvolvimento de suas 
vidas". Definindo como impossível esta "passagem", sem perceber que se pode efetuar por fundarnen
tac;ao material da razao prértica, impossibilita-se ao mesmo tempo a racionalidade forte da fundamen
tac;ao como exigencia ética da vítima do "dever-viver" que funda no "nao-poder-aceitar", por ser 
irracional, o "nao-poder-viver". A proposta humeana será "usada" pelo nascente capitalismo escocés 
e ingles em plena hegemonía mundial. Ao que "é" escravo (ou assalariado) se impede o poder 
fundarnentarurn "dever-ser" livre. No sonho diurno de Bloch, o escravo sonha "ser-já-livre" (antecipa1,áo 
que mobiliza a práxis na esperanc;a), que se origina negativamente no "nao-poder-viver'' do escravo. 

339. Aquí devía ter dito: "pela referencia ao principio universal da vida, do qua! a economia é o 
momento reprodutivo e de desenvolvimento como conditio sine qua todo o resto é impossível". 

340. !bid.,§ 36; p. 725; tr. esp., p. 191. 

341. !bid., § 35s; p. 526s; Ir. esp., p. 14s. 

342. Que, embora tente explicitamente superar o "eurocentrismo", quase nao o consegue. Cf. 
posteriormente, desde os gregos (e com urna visao negativa dos egipcios típica de urna interpreta1,áo 
alema indo-européia que o próprio Bloch nao poderia criticar), urn percurso por algurnas posic;oes fora 
da Europa (op. cit.,§ 53; p. 1417s; tr. esp., t. 3, p . 31 ls). Aqui expóe de forma positiva urna reinterpreta1,áo 
do fato de Moisés (p. 1450s; Ir. esp., t. 3, p. 341s), que permitirá depois o surgimento de urna teología 
da esperanc;a na própria Tübingen de Bloch, na pessoa de Jürgen Moltmann, nao sem influencia na 
futura teol.ogia da libertac;áo latino-americana: "Um povo escravízado: eis aqui a misé ria que ensina 
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a orar. E neste momento aparece urn fundador que principia matando urn representante da tiranía: o 
sofrimento e arebeldia está o aquí nas orí.gens e constituemjuntos a fé em um caminho para a liberdade" 
(Bloch, 1959, § 53; p . 1453; tr. esp .. t. 3, p. 344). No entanto, Bloch faz de Moisés urn "super-fundador" 
quase sem antecedentes; falta-lhe algo de sentido histórico, por náo ver que Moisés é impossível sem 
o terreno fecundo das "eticidades" egipcias e mesopotamicas, que já continham em seu seio elementos 
críticos que se conservam atuais até o dia de hoje. Por usar esse tipo de recursos teóricos fui criticado 
(el. Cerutti, 1983, e Schutte, 1993) como fideísta ou "teólogo" - pretendendo efetuar urn discurso 
estritamente filosófico - náo percebendo meus críticos a estrutura libertadora de mitos religiosos 
pré-filosóficos, que Bloch soube indicar contra toda urna tradic;áo jacobina burguesa. Escreve Bloch: 
"ODeus Spes se acha, portanto, já prefigurado em Moisés" (Bloch, 1959, p. 1458; tr. esp., p. 349); "aquilo 
que na boa-nova de Moisés recebe o nome de faraó, Egito, reino de Edom [Sistema Ido esquema 4.3] 
é o seu pólo negativo; do mesmo modo que Canaá [Sistema ID é o pólo positivo" (ibid., p. 1464; tr. esp. , 
p. 353). Cf. meuartigo: "O paradigma do éxodo na Teología da Libertac;ao", emConcilium 209 (1987/1), 
p. 86-99. Talvez se possa dizer que toda a obra de Bloch foi urn "ruminar" (come a vaca de Nietzsche) 
o éxodo dos escravos no Egito. Zaratustra deve ter conhecido Moisés - ter-lhe-ia sido muíto útil - mas 
o indo-europeísmo da Academia germanica lho impediu. Cf. ainda Bloch, 1970, p. 19s. 

343. lbid., § 37; p. 729s; tr. esp., p. 196s. 

344. lbid .. § 38s; p. 767s; tr. esp .. p. 229s. 

345. lbid., § 43s; p . 1089s; tr. esp., t. 3, p. 7s. 

346. Até aquí chega Putnam, no final de nosso § 3.2. 

347. Bloch, 1959, § 54; p. 1567; tr. esp., t. 3, p. 447. 

348. !bid., § 54; p. 1551; tr. esp., t. 3, p. 432. 

349. Aristóteles ("O bem [agathón] é o que todos apetecem [ephiesthai]": EN 1, 1, 1094 a 3) e Tomás 
de Aquino pensavam que o apetite e o bem sáo correlativos: a pessoa "apetece" o "bem" [bonuml". 
Hoje nao se pode aceitar mais esta formulac;ao. 

350. Bloch náo conseguíu perceber este aspecto. por basear-se apenas em um paradigma da 
consciencia e nao em um paradigma lingüístíco-intersubjetivo. Em política trata-se da necessária 
mediac;áo intersubjetiva da democracia também na formulac;áo do projeto utópico factível futuro. 

351. Bloch ve a "possibilidade" ontológica do bem futuro utópico, mas náo elabora a "factibilidad e 
ética desse bempresente; falha que é censurada por Habermas em nome da ciencia (embora fosse 
preciso fazé-lo também em nome da tecnología e da razáo instrumental e estratégica). 

352. Isto leva Apela tentar por urna "ética complementar" (urna "Ética da Responsabilidade"?) 
conseguir a simetría "por outros meios" -como diría Karl Clausewitz. Urna "Ética da Responsabilidade" 
náo crítica acaba sendo cínica, como a de Max Weber (el. Hínkelammert, 1994). A Ética da Llbertac;áo 
náo necessita dessa complementaridade. 

353. Isto já se indicava a Apel em nosso primeiro encontro de Friburgo em 1989 (cf. Dussel, 1990b, 
esquema. p. 69 [noorig. esp. de 1992, esquema 3, p. 71]). O nível3.b(da "comunidade" decomunicac;áo 
histórico-possível) é o da comunidade crítica das vítimas (dos que estáo na "exterioridade" do sistema 
hegemonico vigente: nivel 2.b). O que ali era urna "intuíc;áo" se tomou agora urna clara distin<;áo 
categorial. 

354. Cf. adiante § 6,2. 

355. Cf. o esquema 3. 7 [198] para todas as referencias que efetuaremos a seguir. Neste caso, é o 
momento l .a. 

356. Momento 1 do esquema 4.4 [25 l]. 

357. Momento 1.b do esquema 3. 7. 

358. O sujeito ético possui urna dignidade suprema no "ciclo" da reproduc;áo da vida no planeta 
Terra. Como dizia Kant, a pessoa náo é um meio; indo além de Kant, porém, náo é tampouco um fim, 
e sim um sujeito ético que ''póe" [e ''iulga"J os fins. Todos os seres vivos tém, por seu tumo, urna dignidade 
diferenciada ou valor, na medida em que se aproximam ou se afastam da produc;áo, reproduc;áo e 
desenvolvimento da vida humana, referencia última (por sua realidade [complexidade cerebral] e 
eticidade [autoconsciéncia responsável]) da vida como tal. Isto náo é antropocentrismo, mas o saber 
situar o ser humano por sua complexidade no ponto central do "ciclo da vida". 

359. Momento 2 do esquema 3. 7. 
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360. Momentos 3-5 do esquema 3. 7. 

361. Um ruvel é o da responsabilidade pelos efeitos (a la Max Weber ou lonas, 1982) - óntico a 
posteriori -e outro, muito diferente, o da "re-sponsabilidade" pela própria vítima anterior a organiza,;áo 
da nova ordem - "re-sponsabilidade trans-ontológica a priori segundo Lévinas. Quando o efeito ou a 
conseqüencia náo-intencional náo é um mero "objeto", mas a alienm;áo ou negatividade em outro 
sujeito ético, aquele que toma consciencia da "conseqüencia·· causada no outro por seu ato toma-se 
crítico. Náo é assim apenas nem meramente responsérvel pelo efeito (dado que, se é urna conseqüéncia 
"náo-intencionar·. náo poderá a partir do sistema vigente descobrir a sua própria responsabilidade 
que deve ser intencional). A "'re-sponsabilidade" critica pelo oulro como vítima é o "'ocaso do próprio 
sistema como totalidade (sistema que é responsável. por seu tumo, pela negatividade ou aliena,;áo da 
vítima) em crise"; a mera responsabilidade weberiana pelas conseqüencias é o assumir, "no" sistema 
de fins e valores vigentes (que náo se póem em crise, e sim se couoboram como tradi,;áo), o mérito ou 
o castigo correspondente ao ato efetuado. 

362. Cf. agora o esquema 4.2 [208], momento 6.a. 

363. A partir do ambito "'positivo" da digrudade da vida do sujeito humano. 

364. Cf. o esquema 4.4 [251], momento 2. A ordem pulsional inovadora se co-constitui coma razáo 
crítica (momento 4 deste esquema 4.4). 

365. É o momento 6.b do esquema 4.2. Lévinas fala, a qui, de urna razáo ética pré-originária ("une 
raison pré-originelle": Lévinas, 1974, p. 212), e é compreensível. porque se situa antes e por debaixo 
(pré-) da mesma razáo ético-originaria (momento 1.b do esquema 3. 7). 

366. Esta "!uta pelo reconhecimento" do outro como outro náo aparece claramente em Hegel nem 
em Honneth, 1992. 

367. Momento 7 do esquema 4.2. 

368. Recorde-se o momento 5 do esquema 4.3 (209]. 

369. Cf. o tema em § 2.5 [149-152] e§ 3.1 -3.2 [168-178]. 

370. Por ex. d. nos esquemas 4.3 [209] e 5.1 [310] aquilo que denominávamos o "sistema!" (a 
realidade a que se tem acesso a partir do vigente). 

371. O "esquema II"' - ou futuro - dos citados esquemas 4.3 e 5.1 . 

372. O "paradigma 11"', crítico, do esquema 5.1 [310]. 

373. É a Comunidade crítica do momento 5 do esquema 4.3 que atua como '"sujeitosócío-histórico"' 
da práxis de liberta,;áo {d. § 6.2) . 

374. Faz muito tempo que distinguimos entre a "'consciencia ética" ou crítica, que "'ouve o grito do 
pobre", e a mera "'consciencia moral", que aplica os principios morais do sistema vigente. Cf, Dussel, 
1973, § 24; t. 2, p . 52s. 

375. Cf. os§§ 4.1 -4.4 [213sl. 

376. Cf. Lévinas, 1974, p . 210s. De modo especial. quando escreve: "O ceticismo que perpassa a 
racionalidade ou a lógica do saber é o negar-se a sincronizar a afirma,;áo implícita contida no dizer e 
a negaqáo desta afirma,;áo enunciada no dita" {p. 213). "O dito" se expressa no sistema hegem6ruco, 
"O Dizer"' é a interpelaqáo do outro, da vítima, como exterioridade, que diacronicamente, a partir do 
futuro, para o sistema que se toma de hegemónico em dominador e de legitimo em ilegitimo, pela 
presem;a contraditória e negativa das vítimas, do pobre, da mulher objeto-sexual etc., mostra a 
nao-coincidencia { a) da "'verdade"' da .. razáo dominadora como passado" { em "referencia" a realidad e, 
a qua! se tem acesso a partir do sistema dominante []]), com {b) a da "'razáo critica como presente"' 
("re ferencia"' a realidade a que se tem acesso a partir da exterioridade [ll]). Aquele que mora no mundo 
novo. na perspectiva das vitimas, descobre no vos objetos náo observáveis segundo o antigo paradigma 
{para !alar como Thomas Kuhn). Por isso se mostra célico diante dos momentos passados da razáo que 
come,;am a ser falseados. O ceticismo sempre de novo marca presen,;a quando há radicais mudan,;as 
históricas. É o ceticismo da razáo crítica ética que descobre a náo-verdade da ordem dominante. Por 
isso, náo aceita essa "'verdade"' ou a "ratio"' de domina,;áo. Náo se acha tudo isto ambiguamente em 
Nietzsche ou nos pós-modemos? A Ética da Libertm,áo pode mostrar a náo-verdade e a irracionalidade 
da ordem hegemónica, a partir da verdade crítica e da nova racionalidade das vílimas. Esta é a 
diferen,;a diante dos assim chamados pós-modemos que, de certo modo, "jogam lora a crian,;a" com 
a água do banho. 

498 



377. Prefácio da füosofia do Direito (Hegel, 1971, t. 7, p. 24): "Was vernünftig ist. das ist wirklich; 
und was wirklich ist. das ist vernünftig". 

378. CL Popper, 1967. 

379. Da mesma maneira, soba ditadura militar na Argentina ou sob outros regimes de dominac;áo 
na América Latina, muitos filósofos pretenderam mostrar, com argumentos redutivos (inspirados muitas 
vezes na análise filosófica), a néio-validade de toda filosofía crítica !atino-americana, desde a psica
nálise até o marxismo e a Filosofia da Libertac;ao. 

380. Cf. Dussel, 1990b, p. 89 (o esquema sobre a passagem de uma situac;ao 1 de argumentac;áo 
para a situac;ao 2) (ed. esp. , p. 100). 

381. Cf. entre outrosBauman, 1994; Critchley, 1992; Dews, 1987; Lyotard, 1979; Ross, 1988; Vattimo, 
1985 e 1988; Welsch, 1993 e 1993b; Habermas, 1985; et alii 

382. Cf. Dussel. 1973, t. 1: "§ 14. O outro como di-ferenc;a na totalidade" (p. 103s); "§ 15. O outro 
como di-ferenc;a interna da identidade moderna" (p. 108s); "§ 16. O outro como o outro escatologica
mente dis-tinto" (p. 118s). Além disso, em Dussel, 1977, em 2.4.3, 2.4.4, 2.5.3, 3.2.7, 4.1.8 etc. Era já todo 
um debate com Derrida e Deleuze dos anos 70. 

383. Ofelia Schutte (Schutte, 1993) insiste em que neguei a "diferenc;a" - no sentido feminista do 
"genero", tal como o exprime por exemplo Benhabib, 1987 ou 1992- náo captando a diversidade do nosso 
vocabulário: negamos com efeito a "diferenc;a" como o oufTo (neutro, coisificado) na identidade; afumamos 
porém redondamente a "dis-tinc;áo" como o curro (alguém, sujeito ético) na exterioridade, na alteridade 
como outro. Confundir esta precisáo significa náo se ter dado o trabalho de ler nossa obra. 

384. Cf. Dussel, 1977, fim do prólogo. 

385. Cf. Welsch, 1993, p. 12-13. 

386. Abordaremos em parte esta problemática mais adiante, no § 6.2; remetemos entáo a esse 
parágrafo para estudar o "Jugar da enunciac;ao" do discurso crítico: a vítirna como sujeito histórico 
dis-tinto, novo, emergente. 

387. Cf. § 6.1. 

388. Cf. § 6.2. 

389. Recorde-se o que se disse no§ 1.4 [99] e nos§§ 2.5, 4.1 e 4.2. 

390. É, como posic;éio negativa, o momento 7 do esquema 4.3. 

391 . Momento 8 do esquema 4.2. 

392. É urn "pro-jeto (Entwurf)" ontológico, mas, como se desdobra mais além (na exterioridade) do 
sistema vigente, afirmando aquilo que é negativo na vítima (ao defirúr como parte do pro-jeto "o 
alimento" a partir da "fome", etc.). Muitas vezes o chamamos de trans-ontológico: é o PL: projeto de 
libertac;éio, do esquema 4.3 (209]. Cf. Dussel. 1973, §§ 22-25; t. 2, p. 34s; e cf. ainda Dussel. 1977, 3.1 .9. 

393. Ou "compreenséio" dialética do "fundamento" da negatividade; ou ainda urna "interpretac;ao" 
hermeneutica crítica (como a Simbólica do mal, de Paul Ricoeur, 1963). 

394. As "ciencias" formais (se sao ciencia) ou de conteúdos ("naturais") podem propor-se intencio
nalmente certos "objetivos" em seu "programa de investigac;ao" que tem relac;áo mediata (nao porém 
"externa", pois sao "meios" para "fins") comas necessidades nao satisfeitas das vítirnas. E é por isso 
que urna "matemática proletária" náo tem sentido em sua sigrúficac;ao imediata (conteúdo proposicio
nal direto), mas poder-se-ia compreender em sua ambigua formulac;áo urna intenc;ao mais profunda 
(indireta) . Quando urn matemático se propóe resolver matematicamente certas equac;óes que sáo as 
mediac;óes formais necessárias, por exemplo, para o desenvolvimento de urna técnica específica para 
camponeses pobres na África, que necessita por seu turno que se desenvolvam novos capítulos 
cientüicos abstratos, pode-se falar de urna escolha "ética" desse "objetivo" (motivada pelas necessi
dades das vítirnas), que modificou ou até inovou o seu antigo "programa". É isto que analisava com 
razéio Osear Varsavsky na sua obra Ciencia, política y cientificismo (Varsavsky, 1971 ). O "cientificismo" 
consiste naquela atitude prática do dentista que ignora (e mesmo nega explicitamente) a inevitável 
vinculac;áo prático-concreta do seu "programa de investigac;ao" com um "mundo da vida" (ou "forma 
de vida", como diria o segundo Wittgenstein), com urna tecnologia, com um sistema económico e politico 
real. Negar, esquecer ou ser cego para essa "vinculm;ao" é o momento peiverso por excelencia da 
"consciencia ética nao-crítica" (como pretexto de náo-valorativa ou neutra) do dentista - duplamente 
culpado, como ser humano e como dentista. 
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395. Cf. § 4.1. 

396. Ou ainda o estudo da impossibilidade do sistema in the long ron <liante do fato do número 
"intolerável" das suas vítimas. 

397. Já dissemos alguma coisa no anterior§ 5.3 (302-315]. Além disso, el. Dussel, 1996b, § 4: "Será 
possível a crítica ética? Os tres critérios de demarcm,áo". 

398. É algo mais que o simples "compromisso" que um antropólogo efetua participativamente para 
poder "compreender" henneneuticamente as motivac,6es concretas do agente "observado" (observa
c,áo participativa). CI. Wmch, 1994. 

399. Cf. minha obra (Dussel, 1990: "El capital es una ética", p. 429s). 

400. Carta do dia 30 de abril de 1867, já citada, no ano em que aparecería O Capital/!, e a cujo 
programa de investigac,áo está se relerindo (Marx, 1956, t. 30, p. 542). 

401. No primeiro momento é a consciencia crítica ingenua da própria comurúdade das vítimas (el. 
o§ 5.1); em um segundo momento, a comurúdade científica co-solidária produz ciencia humana ou 
social crítica como re-sponsabilidade ética para com a vítima; em um terceiro momento, comurútaria
rnente, as vítimas, e las mesmas, assumem o resultado científico-crítico na sua Juta pelo reconhecirnento: 
é consciencia prática crítica ilustrada (el. § 6.1 ). 

402. Cohen, 1972, p. 21. 

403. Momento 8 do esquema 4.3. 

404. Havía igualmente tres momentos: a) a esperanc,a ingenua utópica do militante; b) a 
participac,áo da comunidade de dentistas responsáveis; e c) a esperanc,a militante ilustrada de que 
!ala Bloch. 

405. CI. Hinkelammert, 1984. 

406. A crítica ó razáo instrumental, feita pela prirneira Escala de Frankfurt, náo resgatou a 
necessidade de urna razáo crítica instrumental, momento do processo construtivo da práxis de 
libertac,áo: tanto na formulac,áo factível de urna utopia, como na construc,áo real da nova etapa 
histórica. Talvez porque náo tenha podido ser responsável por urna efetiva libertac,áo nem antes da 
guerra, nem durante ela, nem depois dela. 
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Capítulo 6 
O PRINCÍPIO-LIBERTA<;ÁO 

[336] Esta é urna ética da vida, ética crítica a partir das vítimas. Agora 
estudaremos o desenvolvimento criativo e libertador estratégico desta vida. 
Sao as vítimas, quando irrompem na história, que criam o novo. Sempre 
foi assim. Nao pode ser de outra maneira. Neste último capítulo, transic;ao 
para outras obras, Frentes de libertm;áo, nos acossam temas demais, os 
quais já nao podemos expor coma extensao desejada. Tomaremos, entao, 
um atalho, transversalmente, através de algumas "questóes" - só algumas 
das possíveis -, deixando o resto para o futuro. 

Antes de mais nada, queremos perguntar: Falar de "libertac;ao" depois da 
queda do muro de Berlim em novernbro de 1989, do desmernbramento da 
Uniao Soviética, do colapso do socialismo real na Europa do Leste, ou da 
derrota do sandinismo? Tentar lutar pela libertac;ao em tempos do triunfo do 
dogmatismo neoliberal, do capitalismo transnacional em processo de globa
lizac;ao? Voltar aos temas de 1903 ou de 1968, tao distantes para muitos e 
anteriores a crise definitiva - para alguns - do marxismo, ou ignorados por 
filosofías como a ética do discurso, a filosofía política liberal ou o neoprag
matismo, sem falar da meta-ética analítica da linguagem ou as do "fim da 
história" a la Francis Fukuyama?1 Tomando todos estes aspectos em conside
rac;ao, achamos, todavia, que problemas aparentemente anacrónicos, "fora 
da moda", "superados" para a Europa, Estados Unidos ou Japao, nao o sao 
tanto para as vítimas no mundo periférico, na África, Ásia, América Latina ou 
na Europa do Leste; para os homeless, marginalizados e empobrecidos dos 
países centrais; para ecologistas e feministas. Desejamos honestamente levar 
em canta certas objec;óes e, por isso, iniciaremos nossas reflexóes - ernbora 
voltemos a elas em obras próximas - a partir de um autor critico dos 
esquerdismos, e do que um biógrafo escreve: "Ele desejava ir contra a 
corren te, opor-se claramente as posic;óes dominantes da moda"2

, "pour épater 
la gauche", acrescentaria eu, numa Franc;a cheia de althusserianismo maoís
ta a partir de 1968: trata-se de Michel Foucault. Interessa-nos porque nos 
situará no nível da razao estratégica e instrumental. 

[337] De fato, Michel Foucault trabalhou primeiro no nível histórico
epistemológico das rupturas (a la G. Bachelard e G. Canguilhem) com 
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vistas as regras do discurso, dos enunciados, do "arquivo", enfim, das 
"palavras (mots)" 3• Contudo, no final de A arqueologia do saber se deixa 
ver urna transic;ao: 

O discurso, em sua determinaqao mais profunda, nao seria urna pega
da? ... E, ao falar, nao conjuro a minha marte, mas a estabelec;o, ou 
melhor, anulo toda interioridade nesse exterior que é tao indiferente a 
minha vida e tao neutro que nao estabelece diferenc;a alguma entre 
minha vida e minha marte? ... O discurso nao é a vida: seu tempo nao é 
o vosso; nele nao vos reconciliareis coma morte. 

Nao se encentra aqui a "cripto-normativa"4 de todo o pensamento de 
Foucault? Acho que, de fato, em suas obras da segunda época5

, o tema da 
"vida" paira sempre como referencia normativa última6

: 

O que se reivindica e serve de objetivo é a vida; a vida, muito mais que 
o direito, é que está em jogo agora nas lutos políticas, inclusive se estas 
sao formuladas através das afirmac;óes de direito. O direito a vida, ao 
carpo, a saúde, a felicidade, a satisfaqao de todas as necessidades ... esse 
direito tao incompreensível para o sistema jurídico clássico7

• 

Agora falará do "biopoder", da "biopolítica", da" gestao da vida" como 
o próprio das relrn;óes de forc;a na qual consiste o poder, por último, o poder 
do Estado como direito de matar. Por isso, escreve: 

Já nao se espera mais o imperador dos pobres nem o reino dos últimos 
dias ... ; o que se reivindica e serve de objetivo é a vida, entendida como 
necessidades fundamentais, essencia concreta do homem, cumprimento 
de suas virtualidades, plenitude do possível. Pouco importa se se trata 
de urna utopia; ternos aí um processo de luta muito real; a vida como 
objeto político foi, em certo sentido, tomada ao pé da letra e voltada contra 
o sistema que pretendía controlá-la. Portanto, a vida, muito mais que o 
direito, tomou-se entao a aposta das lutas políticas ... O direito a vida, ao 
carpo, a saúde, a felicidade, a satisfm;ao das necessidades8

• 

Isto significa que Foucault "passa" da ordem formal da linguagem (o 
formalismo reducionista de sua primeira época que agora critica) para a 
ordem material (o nível de produc;ao, reproduc;ao e desenvolvimento da 
vida corporal humana de cada sujeito ético). Mas, contra o marxismo 
padrao ou o althusseriano, dogmáticos no tocante a proposta de urna 
"infra-estrutura" economicista - que nao é a posic;ó:o de Marx, e nem sequer 
de Engels, para quem a "última instancia" é a "produc;áo e reprodu~ó:o da 
vida imediata"9

, como já vimos-, Foucault levanta-se retoricamente em 
posic;áo extrema - negando o economicismo, o sujeito moderno "metafísi
co", a história exclusivamente globalizante, etc. 10 

- para redefinir um 
horizonte material "intermédio". 

[338] Situar-se-á no nível "micro" dos subsistemas11
, a microfísica, entre 

a) a macrofísica do Estado, estrato preferido do marxismo ou na exposic;áo 
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- por exigencias metódicas - desta Ética da libertac;áo 12
, que se ocupam 

com categorias abstratas13
, e b) o nível propriamente individual que se 

toma mais presente na terceira etapa da vida de Foucault14
. Mas, e é o que 

mais nos interessa aquí, descobre urna ordem mais radical que a do 
discurso: o nível material da ética, tal como a ternos definido. A ordem do 
poder, das "relm;:óes de fori;as", dos "corpos", dos "prazeres" é material. 

Esquema 6.1: ORDENS FUNDAMENTAIS NA MICROFÍSICA DO PODER 

Fo rc;a 1 

l. O rdem d os "Arquivos". do sa ber d isc ip linar. 
dos c6digos, d a s categona s fo rmais, d o discurso, 
d o enunciado (formal), o "regulame nto", o visíve l. 

1 
relac;áo a s simélnca _____ Forc;as 2, 3, n 

m""ª'jáa) 

II. Ordem dos "Diagra ma s", d o poder, do 
p ré-discurso, das cate gonas efetivas (material), 
como próticas, o s "aparelhos" . 

O "poder" é urna "relai;áo de fori;as". As "fori;as" consistem em ai;óes 
em tensáo sobre outras ai;óes, que se auto-sustentam na "gestáo da vida"15

: 

Poder-se-ia dizer que o velho direito de fazer morrer ou deixar viver foi 
substituído pelo poder de fazer viver e de rechac;ar a morte .. . o cuidado 
posto em se esquivar da morte está ligado menos a urna nova angústia 
que a tomaría insuportável para nossas sociedades do que ao fato de 
que os procedimentos de poder náo deixaram de se afastar dela .. . Agora 
é na vida e ao longo de seu desenvolvimento que o poder estabelece a 

f rt , 1· ·t 16 sua orc;a; a mo e e seu 1rru e . 

Há como que um "mapa" de relai;óes assimétricas de fori;a, onde o 
exercício do poder envolve os múltiplos extremos (fori;as 1, 2, n), e, 
embora urna possa ser "espontanea" e as outras "receptivas", todas 
estáo constituindo um "diagrama de poder": assim, no genero, em situa
i;áo familiar, o feminino é ambiguamente cúmplice das disseminadas 
formas do poder, impossível sem sua colaborm;áo, já imerso nas relai;óes 
múltiplas e difusas do genero (náo só "dual" para Foucault), a partir de 
onde o saber disciplinar, que "ve" e "fala", já constituiu o feminino num 
"lugar" determinado. Foucault mostra a articulai;áo entre este "saber 
disciplinar" - no hospital, prisáo, escola, lar, quartel, tribunais, administra
i;áo, fábrica, etc. - que prepara os "corpos" para o desempenho de suas 
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"fum;:óes" na dispersa e plural distribuic;:áo do poder no "campo" da 
microfísica dos subsistemas institucionais. 

[339] No entanto, se prestarmos atenc;:áo, veremos que Foucault analisa 
muito especialmente subsistemas ou instituic;:óes de "exclusáo" do ou
tro17(onde vemos um tipo esfumado de "vítima"), de por "fora" (do poder, 
das forc;:as), na "exterioridade" (dovisível18, do saber) da sociedade a partir 
de urna defini<;:áo prévia, pressuposta na ordem do saber disciplinar 
correspondente: como enfermo, demente, assassino ... o que permite por um 
"limite" (o horizonte da totalidade, <liria Lévinas) e "separar" e "proteger" 
a sociedade "vigilante" do "vigiado" e negado: 

A disciplina póe em exercício um poder relacional que se sustenta a si 
mesmo por seus próprios mecanismos e que, <liante da clareza de sua 
evidencia, substitui o jogo interrompido do olhar calculador. Grac;as aos 
mecanismos da vigilancia, a física do poder, o domínio sobre o corpo, 
efetua-se segundo as leis da ática e da mecanica, segundo todo um jogo 
de espac;os, de linhas, de sombras, de redes, de graus, e sem recorrer, 
em princípio pelo menos,ªº excesso, O: forc;a e a violencia 19

. 

De qualquer maneira, estamos sempre situados dentro de um "para
digma da consciencia" que náo superou o solipsismo, embora o situe na 
estrutura relacional do poder (por sua característica "quiasmática"20), a 
partir de um tomeio lingüístico a la francesa, mas ainda náo pragmático 
(náo havendo tomado consciencia da problemática da validade intersub
jetiva), com referencia explícita ao nível material (que falta a ética do 
discurso) sobo controle de urna razáo estratégica. A microfísica encontra
se, entáo, dentro de um "campo estratégico" de forc;:as sem sujeitos - como 
exigía a epistemología do momento - a partir das relac;:óes de poder que 
incita, induz, facilita, amplia, limita, dificulta e disciplina. 

Por enquanto quisemos lembrar o que foi <lito para situar o rúvel prático 
de factibilidad e estratégico - que é o próprio do Foucault da "segunda 
época" -, questáo que desejamos tratar no cap. 6. 

De fato, a razáo estratégica, que é igualmente subsumida pela razáo 
libertadora21 , situa-se neste rúvel da microfísica do poder. A Ética da 
libertac;áo tem muito a aprender de Foucault em sua análise dentro do 
horizonte da factibilidade crítico-prática de subsistemas ou de "instituic;:óes" 
históricas22

• Por isso, e náo abandonando tampouco a micro física do poder, 
a razáo estratégica, que maneja as relac;:óes de poder, fica delimitada no 
quadro da possibilidade material (de conteúdo) da produc;:áo, reproduc;:áo 
e desenvolvimento da vida humana: 
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Aparece, pois, a possibilidade da explorac;áo e da dominac;áo. Abarcar 
e concentrar os meios materiais de vida é destruir as possibilidades de 
vida do outro, já que o que se concentra e se tira náo sáo simples riquezas, 
mas meios de vida ... A dominac;áo toma possível a explorm;áo e esta dá 



materialidade a dominm;áo ... Nenhuma dominac;áo pode ser definitiva 
sem o manejo da distribuic;áo dos meios materiais da vida23

. 

Agora podemos passar do nível da razó:o material e da formal (dos 
capítulos anteriores) para o da factibilidade do horizonte da vida: para a 
factibilidade crítico-prática, para a m;ó:o crítica estratégico-prática (aprá
xis crítica ou de libertm;ó:o). Trm;amos o horizonte que compreendia as 
ciencias sociais e filosofía críticas (a teoría). Agora <levemos integrar os 
princípios éticos com essa ciencia e filosofía, 6:mbito que é muito mais 
extenso que urna mera "teoría". Falar de relac;ó:o entre "teoría e práxis" é 
urna simplificm;ó:o ambígua. 

Entre os variados temas possíveis de serem expostos neste capítulo, e 
a maneira de indicac;ó:o, ocupar-nos-emos com quatro "questóes" para 
tematizar através delas a mais ampla e urgente "questó:o da libertac;ó:o". 

Esquema 6.2: ALGUMAS FOR<;AS E SUJEITOS NAS COMPLEXAS RELA<;óES DO PODER 
NA ORGANIZA<;AO DA COMUNIDADE CRÍTICA 

---- ------Sistema II 
istema 

1 

enon a e 
(To talidade) 
s Ext · ºd d 

As vítimas (Alteridade) 
(oprimidas) 1 1 (excltúdas ) 

C o munidade crítica 

-e-- -- 11 

c~--
Intelectuais 1 
organicos a 

t 1 ¡e B A 
1 1--9--tt--f--
l;i --d ¡_j 

-t 

Exterioridade 
- ------ --Sistema II 

Comentários ao esquema: A: as vítimas em geral (os movimentos sociais, partidos 
políticos, a etnia, a classe, o "povo", a "massa", etc.); B: organizm;áo como comunidade 

crítica (instancia ou "sujeito histórico" chave da ética da libertac;áo); C: comunidade 
crítica de "referencia" (militantes, políticos profissionais, expertos, dentistas, filósofos, 

etc.); a: relac;áo centralizante (de "cima para baixo"); b: relac;áo participativa (de "baixo 
para cima"; c: relac;áo reformista (tendencia a se integrar ao Sistema I) ; d : relac;áo 
anarquista (radicalismo revolucionário na passagem imediata para o Sistema II); 

e : repressao por parte do sistema (contra a comunidade crítica); f-g: articulac;á o mútua 
entre A, B e C. Comparar este esquema como Esquema 4.3 [209) . 
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§ 6.1. A "questáo da organiza(iáo": da vanguarda a participa(iáo 
simétrica. Teoria e práxis? 

[340] A "razáo libertadora"24
, que se exerce propriamente como síntese 

final da ac;;áo crítico-desconstrutiva, primeiro, e, depois, construtiva por 
transformac;;ao de normas, atos, subsistemas, instituic;;oes ou de sistemas 
completos de eticidade, tem como componente imediato próprio de seu 
exercício a razao estratégico-crítica, que ndo é a razáo instrumental, mas 
a razao de medim;óes a nível prático (técnico). A razáo estratégica visa, 
certamente, o "exito" como "fim"; mas, em último termo e porque agora é 
razao crítica, trata-se de um fim que é "mediac;;áo" da vida humana, 
especialmente neste caso das vítimas, quando há participac;;áo simétrica 
dos afetados. O "exito" da razao estratégico-crítica já náo é o do "meio-fim" 
formal do sistema vigente (por exemplo, a "valorizm;;áo do valor" no 
capitalismo), mas o pleno desenvolvimento da própria vida de todos 
(especialmente das vítimas, como dissemos). A raza o estratégico-crítica em 
seu exercício último ou concreto realiza a aqao transformadora, partindo 
do exercício dos princípios críticos da razáo prático-material e discursivo
formal, das teorias científicas críticas, dos projetos alternativos formulados, 
do uso da razáo instrumental técnico-crítica, na realidade empírica, tendo 
em con ta os "diagramas" das "relac;;óes de poder" - para falar como 
Foucault, mas, em nosso caso, incluindo também a macrofísica do poder. 
É o momento25 no qual a práxis efetua, desde o horizonte da factibilidade 
ético-prática, concreta e crítica, tudo o que foi analisado até agora nesta 
Ética. 

Vejamos, em primeiro lugar, a questáo estratégica do sujeito das 
transformac;;óes e a articulac;;ao do "intelectual" com este sujeito histórico. 

a. A auto-emancipaqao do proletariado: Marx 

[341] Contra a opiniáo de muitos, Marx evoluiu na maneira de definir a 
"intervenc;;áo" do intelectual na práxis de transformac;;áo histórica, de maneira 
clara e em plena juventude. De fato, a partir de Hegel, Marx pensa que a 
filosofia é como a "forma" que <leve ser exercida sobre a "matéria", primeiro 
em política, pouco a pouco também a nível economico. Em suas cartas a Ruge, 
Marx vai mostrando a necessidade de a filosofia mudar seu interlocutor, que 
deveria ser a "humanidade sofredora"26

, já que a burguesia liberal nao tem 
suficiente forc;;a histórica. De qualquer maneira, a "humanidade sofredora" é 
passiva. Mesmo nos Manuscritos de 44 vemos ainda um Marx que coloca a 
teoria de maneira externa com respeito a verdade material, situm;áo que só 
mudará <liante da experiencia da insurreic;;áo dos tecelóes da Silésia27

, onde, 
aos olhos de Marx, o recém-descoberto proletariado surge como um sujeito 
social com consciencia própria28

• Marx escreve: 
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O primeiro dever de urna cabec;:a pensante e amiga da verdade, a vista 
da primeira explosáo da revolta operária silesiana, náo era colocar-se 
na atitude do mestre-escola diante de tal acontecimento, mas, ao invés, 
esforc;:ar-se por estudar seu caráter próprio e peculiar. Está claro que para 
isso se requería certa penetrac;:áo científica (wissenschaftliche Einsicht) 29 

e certo amor humano (Menschenliebe) 30
, ao passo que para o outro 

bastava e sobrava manejar urna fraseología murcha31
• 

32
• 

A insurreic;:áo da Silésia ensina a Marx que náo é urna rebeliáo só política, 
mas também social, pois, assim como "o ser humano é mais infinito que o 
cidadáo, a vida humana (menschliches LebenJ33 é mais infinita que a vida 
política"34

• Aquí já se ve todo um programa de filosofía política. E acrescenta: 

Urna revoluc;:áo social situa-se no ponto de vista do todo porque ... 
entranha um protesto do homem contra a vida desumanizada, porque 
parte do ponto de vista do indivíduo real, porque a esséncia comum 35 

contra cuja separac;:áo do indivíduo este reage é a verdadeira essencia 
comum humana36

. 

[342] Marx deixa de pensar que o filósofo é a forma, a atividade, o irúcio do 
processo e, mudando seu "ponto de partida", toma agora o próprio proletariado: 

Semente no socialismo um povo filosófico (philosophisches Volk) 
pode encontrar sua prática adequada e, portante, semente no pro
letariado pode encontrar o elemento ativo (téitiges Element) de sua 
libertac;:ao (Befreiung) 37

. . 

Coma denominac;:áo ambígua de "povo filosófico" Marx está pensando 
no sujeito da libertac;:áo "ilustrado", consciente, autoconsciente, autoliber
tador. Já náo é o" elemento passivo" de antes; agora é "ativo". EmA sagrada 
família Marx trata explicitamente o tema sob o título "O espírito e a 

u38 ·· 
massa : 

Alguns indivíduos predestinados se contrapóem, como espírito ativo, ao 
resto da humanidade, que é a massa carente de espírito, a matéria39

. A 
concepc;:áo hegeliana da história pressupóe um espírito absoluto, o qual 
se desenvolve de modo que a humanidade é apenas urna massa que, 
inconsciente ou conscientemente, lhe serve de suporte"4º. 

Para Marx, as massas, "o corac;:áo", o material, o concreto, o prático, 
tem agora prioridade. Chega, assim, a urna expressáo clássica: 

O proletariado pode e deve 41 libertar-se a si mesmo (sich selbst befreien). 
Mas náo pode libertar-se a si mesmo sem abolir suas próprias condic;:óes 
de vida42

. 

Isto nos permite, entáo, entender as Teses sobre Feuerbach. A dificulda
de de sua interpretac;:áo consiste em que se <leve pressupor tudo o que foi 
dito até este momento nesta Ética, quer dizer, os princípios material e crítico, 
no nível concreto da factibilidade estratégica das relac;:óes de poder. O 
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"materialismo" de Marx - contra o materialismo individual, cognitivista, 
estático e "funcional" de Feuerbach - é antropológico (da corporalidade 
viva), crítico ou negativo (a partir das vítimas), prático (enquanto se inte
ressa pela "transformac;;ao [Veranderung]" real das condic;;oes dessas víti
mas) e social (porque se ocupa com o sujeito imerso nas "relac;;oes 
sociais"43

). Está falando de urna" atividade humana (menschliche Tatigkeit )"44 

que a própria comunidade das vítimas (ou os articulados a elas) realiza: 

A coincidencia da transformm;áo das circunstancias com a da atividade 
humana ou autotransformac;:áo (Selbstveréinderung) só pode ser conce
bida racionalmente como práxis revolucionária (revolutionéire Praxis)45

. 

Neste nível muito preciso, que nao é o de um sujeito solipsista e 
meramente teórico, mas o dos su jeitos práticos ou estratégicos, em posic;;ao 
crítica, e para os quais sua própria práxis transformativa ante o sistema 
que os excluí e domina é a condic;;ao de possibilidade do enunciar um juízo 
crítico (verdade objetiva), deve ser lida a Tese 2: 

O problema de se poder atribuir ao pensamento humano urna verdade 
objetiva (gegenstéindliche Wahrheit) náo é um problema teórico 46

, mas 
um problema prático47

. É na prática que o homem deve demonstrar a 
verdade, quer dizer, a realidade 48 e o poder, a terrenalidade de seu 
pensamento 49

. 

Marx descobriu o "ponto de partida" de sua praXIs (a conmnidade 
crítica das vífünas50

, o proletariado em seu momento e em sua perspectiva 
específica), ao responder afirmativamente a interpelac;;áo ética das pró
prias vítimas, que se "autolibertam". EmA ideologia alemá Marx concebe 
essa "comunidade crítica" como um movimento histórico soba denomina
c;;ao genérica de "comunismo": 

O comunismo náo é um estado que deve ser implantado, um ideal ao 
qual se deve sujeitar a realidade. Nós chamamos de comunismo o 
movimento real (wirkliche Bewegung) que subsume o estado de coisas 
atual. As condic;:óes desse movimento se desprendem do pressuposto 
atualmente existente51

. 

[343] Mas no interior desse "movimento real" descobrem-se diversas 
organizac;;oes; e Marx fala pela primeira vez de um ambíguo "partido 
comunista", que, em sua origem, é algo como urna "corrente de opiniáo" 
dentro de alguns partidos operários52

, e especialmente contra o chamado 
"verdadeiro socialismo": 

De um lado, ternos pois o partido comunista frances, realmente existente, 
com sua literatura ... Os cartistas e os comunistas irlgleses, a NationalReform 
Association norte-americana e, em geral, os demais partidos da época53

. 

Essas organizac;;oes de opiniao dentro dos partidos políticos, como 
veremos, tinham sua "literatura", suas "idéias": "A existencia de pensamen-
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to revolucionário 54 numa determinada época pressupóe já a existencia de 
urna chave revolucionária"55

• Em París, e posteriormente em Bruxelas 
(desde 1846 no "Comite de correspondencia comunista"), Marx com
preendeu que a luta "estratégica" da práxis de libertm;áo (dentro do 
"diagrama" da macrofísica do poder), nao só no sistema hegem6nico, 
mas também no seio da comunidade das vítimas, e de suas múltiplas e 
contraditórias organizac;óes - com profundas diferern;as -, exigía clare
za tática (partindo, na organizm;áo, "de baixo"56

) e precisáo teórica. Os 
"comunistas", nesse momento, sáo grupos de opiniáo que sentem que a 
comunidade das vítimas (a classe operária, neste caso) se autoliberta no 
próprio processo da práxis transformativa (neste caso, revolucionária) do 
sistema hegem6nico (o capitalismo sob o poder da burguesía). Marx 
come<;a a descobrir que a "clareza tática" da razáo estratégico-transfor
madora ou crítica (revolucionária, para ele, nesse momento) exige urna 
precisáo "científica"57

, porque 

Os economistas querem58 que os operários permane<;am na sociedade 
tal como está constituída e tal como eles a descobrem e a referendam em 
seus manuais. Os socialistas querem59 que os operários deixem em paz 
a velha sociedade para poder entrar melhor na sociedade nova que lhes 
prepararam com tanta previsáo60

• . 

[344] Em 1847, o grupo de opiniáo internacional ("os comunistas") 
nascido da "Liga dos comunistas" ou dos "Fraternal Democrats", e dentro 
dos partidos operários europeus (cartistas e outras organiza<;óes inglesas 
e também francesas ou alemás) e norte-americanos, pede a Marx e seus 
amigos que redijam o Manifesto comunista - algo como urna declara<;áo 
para esses grupos de opiniáo dentro dos partidos operários, que respon
dem com clareza a posi<;óes críticas definidas61

• A estrutura estratégica do 
Manifesto desenvolve-se por círculos concentricos: (A) A comunidade das 
vítimas (o proletariado) é definida ante o sistema vigente (os burgueses) 62

. 

Trata-se de urna primeira aproxima<;áo a "explica<;áo" histórico-econ6mica 
das "causas" da negatividade material das vítimas e da contradi<;áo 
interna que toma "impossível" o sistema vigente: 

Assim, o desenvolvimento da grande indústria abala sob os pés da 
burguesía a própria base sobre a qual ela produz e se apropria dos 
produtos... Seu declínio e a vitó ria do proletariado sáo igualmente 
inevitáveis 63

. 

O segundo círculo concentrico é: (B) a posijáo dos comunistas no seio 
da comunidade das vítimas (o proletariado) 4

. Os comunistas sáo um 
"grupo de opiniáo" 65

. Aqui a "comunidade de comunica<;áo" científico-crí
tica faz defini<;óes teóricas para distinguir a "explica<;áo" do grupo dos 
comunistas da dos outros movimentos proletários em geral. Deve ser 
destacado que, como Marx náo tinha ainda descoberto em sua "explica-
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9ao" a existencia da "mais-valia", também nao podía dar razóes teóricas 
suficientemente radicais (hmdamentais, essenciais). Havia urna profunda 
ambigüidade na expressao. No terceiro círculo concentrico (C) os redatores 
"precisam" claramente as diferen9as teórico-estratégicas das diversas orga
niza96es dentro dos partidos operários: o socialismo reacionário (feudal, 
pequeno-burgues, "socialismo verdadeiro"), o socialismo conservador e o 
socialismo utópico66

• O Manifesto termina com algumas reflexóes sobre as 
rela96es dos "comunistas" com todos os partidos (também burgueses) de 
oposi9ao. Trata-se, entao, de um texto situado nurn nivel da razao estratégi
co-crítica, dentro do complexo "diagrama" da macrofísica do poder num 
momento europeu determinado e tendo em vista urna vítima específica: o 
assalariado do capitalismo centro-europeu na metade do século XIX. 

[345] Marx, tendo muito claro que a liberta9ao dos operários será fruto 
da autoliberta9a:o dos próprios operários, come9ará um longo caminho 
para ir definindo, no caminho, urna estratégia que nao se perca no 
emaranhado de posi96es ambíguas. O "socialismo de Estado" de Lasalle 
será um de seus maiores inirnigos67

• Por isso, no exílio de Londres, desde 
24 de agosto de 1849, dia em que cruza o Canal da Mancha em dire9ao da 
Inglaterra, embora nunca abandone a a9ao estratégica, come9ará urna 
etapa teórica, que só se compreende pelas exigencias ético-práticas de -
"explica9ao"68 científico-crítica das "causas" que produzem a miséria dos 
assalariados no capitalismo. A partir de sua "exp~riencia" estratégica (a 
partir de seu compromisso com a comunidade das vítimas, sabendo agora 
que elas mesmas se autolibertam, mas que é necessário ter urn "arquivo" -
diria Foucault-daro acerca dos pressupostos material-economicos do "dia
grama" do poder), Marx empreende redefinir com extrema precisao urn 
"programa de pesquisa científica" - para nos exprimir como Lakatos. Isto o 
levará a freqüentar diariamente a enorme biblioteca do Museu Britanico (a 
melhor em ciencia economica no mundo nesse momento) e desconstruir toda 
a ciencia economica standard existente para reconstruí-la a partir dos "inte
resses" das vítimas com as quais se importava: o proletariado europeu e 
norte-americano. Daí sairao as "Quatro reda96es de O capital"69

, ciencia 
social crítica, o come90 do desenvolvimento categorial de um "quadro teórico" 
para fazer pesquisas científicas de economia critica, e urna das referencias 
teóricas necessárias para as gera96es sociais futuras - até o sistema capita
lista se extinguir- e também como horizonte "explicativo" para poder enqua
drar orienta96es estratégicas dentro dos múltiplos "diagramas" macrofísicos 
e microfísicos do poder em níveis táticos. 

b. Espontaneidade e organizm;áo em Rosa Luxemburg 

(346] Quinze anos depois da morte de Marx aparece publicamente Rosa 
Luxemburg70

, brilhante intelectual judia polonesa, sumamente atual pela 
consciencia que tinha do poder que pesava sobre ela em tres de suas 

510 



dimensóes (por ser judia, por ser mulher71 e por ser polonesa; neste último 
aspecto, como membro de urna nac;ao dominada por outros países hege
mónicos - pela Rússia ou pela Europa Central -, porque a Polonia, desde 
o século XVI, foi periférica do capitalismo nascente72

). Sua vida de militante 
e cientista crítica comec;ou faz um século 73

, e desde seu início mostrou urna 
extrema coerencia, como o próprio Marx, entre dois pólos: a) os princípios 
do socialismo e as explicac;óes em ciencias sociais críticas (a "teoría"), b) 
suas análises e ac;óes estratégicas e táticas (a "prática"). Sua atitude para 
coma" questao nacional" na Polonia, que logo permitirá que aparec;a como 
conhecida e jovem dirigente ativa nos congressos da socialdemocracia da 
época, é urna estrita aplicac;ao prática de sua pesquisa teórico-crítica de 
sua tese de doutorado: a burguesía e a classe operária nao tinham nada 
a ganhar coma unidade da nac;ao polonesa - pelo menos nesse momento. 

Mas o genio de Luxemburg manifestou-se na intersecc;ao da práxis 
concreta estratégica e tática e os princípios (que devem ser distinguidos da 
teoría, embora Luxemburg nao o fac;a explícitamente). Criticando os opor
tunistas ou reformistas do partido socialdemocrata alemao, pergunta: O 
que os distingue dos revolucionários? E responde: 

A aversáo a teoria, e é evidente, já que nossa teoria, quer dizer, os 
princípios (Grundsatze) do socialismo científico impóem a nossa ativi
dade prática marcos estritos (!este Schranken), tanto em referencia 
aos fins (ZieJe) a alcarn;;ar, como aos meios de Juta (Kampfmittel) que 
se aplicam, e finalmente aos modos de Juta (Kampfweise). N aturalmen
te, os que buscam só os éxitos (ErfoJgeb.) ~ráticos logo desejam ter as 
máos livres, quer dizer, separar a práxis 4 da teoría, para agir inde
pendentemente dela75

. 

Como se pode observar, a "teoría" - que Luxemburg coloca entre aspas 
- é, em toda a sua complexidade, algo mais: por enquanto, um conjunto de 
"princípios" 76

. Estes "princípios" sao, exatamente e de maneira abstrata, 
os princípios já enunciados nesta Ética (quer dizer, l. o princípio de 
produc;ao, reproduc;ao e desenvolvimento da vida humana em comunidade 
de cada sujeito ético; 2. o princípio ético-formal da razao discursiva; 3. o 
princípio de factibilidade ética; 4. o princípio crítico-material; 5. o princípio 
formal intersubjetivo de validade crítica). Estes "princípios" - condic;óes de 
possibilidade ética da norma, ac;ao, subsistema, instituic;ao ou sistema de 
eticidade, e marcos que enquadram essas "possibilidades" - sao os que 
"impóem a nossa atividade prática limites estritos (!este Schranken)" - no 
texto de Luxenburg - de referencia. Quer dizer, nao se pode fazer "qualquer 
ac;ao" - nem usar qualquer meio, nem escolher qualquer fim, etc. - mas só 
podem ser decididos, fundamentados discursivamente, "aqueles" que se
jam "possíveis" (fundados ou aplicáveis) dentro do estreito limite dos 
referidos princípios 77

• De mane ira assombrosamente precisa - no nível da 
organizac;ao estratégica78 

-, Luxemburg dizque os "princípios" delimitam 
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e contem critérios de decisáo "tanto em referencia [a] aos fins (ZieJe) a 
alcanc;ar [b] como aos meios de Juta que se aplicam e, finalmente, [c] aos 
modos de Juta". Estes tres níveis da razáo estratégico-instrumental definem 
o horizonte das mediac;óes. Nossa grande intelectual política descreve 
claramente a maneira como a razao estratégica deve se articular com a 
razáo material, formal e crítica, constituindo-a como razéío estratégico-crí
tica, quer dizer, estritamente ética79

• Agora se pode entender que a razao 
prático-material e a formal-crítica "colocam" os fins da razáo estratégico
crítica; a partir deles des cobre meios (nó:o "qualquer" meio é possível, como 
tampouco "qualquer" fün), e utiliza métodos táticos para sua realizac;áo 
concreta que nao contradigam os princípios enunciados. Por isso também 
náo é possível "qualquer" método, já que todos eles ficam limitados dentro 
do "círculo" das possibilidades permitidas (ou devidas) pelos princípios 
anteriores já definidos. 

[34 7] Urna razao estratégico-critica nao é urna razao estratégica que 
simplesmente procura realizar os "fins" que astáticas ou as circunstancias 
impóem80. Esta seria a posic;ao de Max Weber, para quem os "fins" sao 
inevitaveJmente os de urna cultura dada, urna tradic;áo vigente, e como tal 
devem ser aceitos - posic;ao, por um lado, "conservadora" e, por outro, 
"irracional", já que nao pode dar razóes baseadas em princípios éticos a 
favor ou contra os meros valores ou fins existentes. A razao estratégico-cri
tica, pelo contrário, "nao temas maos livres" como os "que buscam só os 
éxitos (ErfoJgen) práticos" - nos diz Luxemburg. Procurar um "fim" e sua 
realizac;ao (só o "exito" da ac;ao) pode ser eficaz (e é o próprio de um 
triunfador), mas pode ser que nada tenha a ver com a ética e com a ética 
crítica (quer dizer, coma reproduc;ao da vida e a participac;áo simétrica de 
toda a humanidade). Se se trata de libertar as vítimas, o "exito" (sua 
libertac;ao efetiva) dependerá, evidentemente, do cumprimento de suas 
condic;óes de possibilidade e, por isso, nao se pode ter" as máos livres, quer 
dizer, separar a práxis da teoría, para agir independentemente dela" - do 
texto citado. Luxemburg incluí na "teoria" - como Lukács ou Habermas; 
<leste último, por exemplo, sua obra Teoría e práxis -: a) todos os princípios 
enunciados nesta Ética; b) as "explicac;óes" das "causas" ou do "funda
mento" da negatividade da vítima (ciencia do comportamento, humanas 
ou sociais críticas, as que realizam o "terceiro critério de demarcac;ao" já 
enunciado); c) o projeto de libertac;áo (que inclui os programas estratégi
cos) decidido imtersubjetivamente pela comunidade critica das vítimas81 

(tanto negativamente como "denúncia" 82
, como positivamente como "anún

cio"83). Estes tres níveis "delimitam": d) os fins (do programa estratégico); 
e) os meios (que já estáo definidos no programa ou sao definidos na 
caminhada) que se descobrem comunitária e consensualmente (na políti
ca, "democraticamente "), e tarnbém "atam as ma:os" quanto aos f) métodos. 
Os que atuam fetichizando ou totalizando formalmente os "fins" (e a partir 
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deles os "meios" e "métodos"), sem levar em contaos princípios, explica
c;oes científicas e programas estratégicos decididos consensualmente pe
las vítimas, podem "separar a práxis84 da teoria para agir indepen
dentemente dela" - texto repetidamente citado. Esta "independencia" do 
atuar "maquiavélico" - em seu sentido vulgar: "qualquer meio é adequado 
para o fim" - é exatamente a "separac;ao" de um sistema formal- a la Max 
Weber ou Luhmann, o fetichizado para Marx- de seu conteúdo material (a 
produc;ao, reproduc;ao, desenvolvimento da vida humana, etc.), formal-dis
cursivo e ético-crítico. A ética crítica (a ética da libertac;ao) deve saber 
integrar todos os princípios enunciados na escolha de fins, meios e méto
dos. Nisto consiste, concretamente, todo o problema da "questó:o da orga
nizac;ao" a partir de Marx, Rosa Luxernburg, Gramsci, Mariátegui e tantos 
outros, para apenas indicar o nível político-crítico, e nao os feministas, 
ecologistas85

, anti-racistas, etc., embora todos tenham igualmente o mesmo 
tipo de debates. 

Esquema 6.3: OS PRINCÍPIOS ÉTICOS DELlMITAM (FUNDAMENTAM) A RAZA.O OU 
AC:,AO ESTRATÉGICA 

a) Os princípios, b) a teoria, c) o projeto de libertm;:áo 
"enquadram" ("fundamentam") 

Limites 
da razáo 
estratégico-crítica 

l 
d) os fins (a estratégia), 

l 
e) os meios (a tótica}, 

l 
f) os métodos (os modos 

de organizac;:áo) 

l 
da práxis crítica do 

sujeito histórico de libertac;áo 

~ Quadro ético de ac;áo possivel -

Llmites 
da ac;áo 
estratégico-crítica 

[348] Quando, em 1902, Lenin escreve O que fazer?86
, do exilio, tendo 

como referente o czarismo repressor, pensando num partido estrategica
mente-crítico ("revolucionário"8

\ que náo pode deixar de considerar com 
realismo a necessidade de náo imolar os operários organizados num 
holocausto desnecessário, pode ser entendido como urna sugestáo situada 
no tempo e no espac;o, como a "profissionalizac;áo centralizada" ("de cima 
para baixo"88

) dos militantes ou intelectuais da vanguarda no segredo 
conspirativo da clandestinídade. É de se lamentar que o que dísse o texto 
de 1902 foi tomado, a partir da década de 30, como o tipo ideal da 
"organizac;áo" ortodoxa do partido - aplicável em toda parte e em qualquer 
circunstancia estratégico-tática. Entó:o se pode compreender, por razoes 
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muito diversas das de Lenin, a rem;;áo irada de Rosa Luxemburg contra o 
jovem Lenin; rem;;áo tanto mais preciosa dado o curso posterior dos 
acontecimentos desde 1917 até 1989 - desde a origem da revolw;;áo 
soviética até seu fim estrepitoso, que náo abofa por isso o processo de 
libertm;;áo das vítimas (também a das classes ou nm;;óes oprimidas pelo 
capitalismo) no planeta Terra, mas significa urna aprendizagem maior 
acerca de um erro no caminho da "organizm;;áo" que, embora tivesse muita 
eficácia, em seu colapso final manifestou as ambigüidades iniciais defei
tuosas. A principal de todas náo será a apontada premonitoriamente por 
Luxemburg no nível da articulac;;áo crítica da "vanguarda"89 com a comuni
dade organizada crítica dos operários, já que a "intervenc;;áo" desses intelec
tuais deve ser muito cautelosa ao "articular-se" coma ar;;áo estratégica da 
"comunidade crítica organizada" em ac;;áo, e desta com as "massas"90

, 

levando atentamente em canta os processos espontaneas críticos91 ou auto
regulados da vida histórica das vítimas?92 Vejamos a questáo num pequeno 
escrito célebre, Problemas de organizac:;ao da socialdemocracia russa93

, onde, 
geniahnente, a grande intelectual polaca toca o tema de fundo: 

Quer se trate da organiza~áo ou de outra coisa, o oportunismo tem um 
só princípio: a falta de princípios (Prinzipienlosigkeit). Escolhe seus meios 
(Mi ttel) de acordo com as circunstancias, se estes meios lhe parecem 
aptos para conseguir os fins (Zwecken) que persegue94

. 

Luxemburg está levantando, exatamente, o problema ético fundamen
tal da razáo estratégico-crítica; criticando antecipadamente a concepc;;áo da 
razáo instrumental weberiana. Lenin, sem o perceber, e tendo dado urna 
interpretac;;áo unilateral do que é o oportunismo (núcleo de intelectuais que 
tendem a "desorganizac;;áo" das massas para poder manejá-las), propóe urna 
férrea e unificada disciplina partidária sob as diretivas centralizadas de um 
comite centra195

. Luxemburg mostra que esse tipo de organizac;;áo responde a 
um "erro teórico" gravíssimo, quanto a concepc;;ao e ao "sujeito" em última 
instancia da ac;;áo estratégico-libertadora: a eficácia do vanguardismo é a 
pior escala (que pode derivar num autoritarismo ou numa autentica repres
sáo interna) da criatividade autolibertadora96 das próprias massas, o que 
náo significa um espontaneísmo ou auto-organizac;;áo irracional. Vejamos 
a questáo, porque, embora Lenin corrigirá posterior e aparentemente a sua 
posic;;áo tática na questáo da organizac;;áo- ao ver a criatividade esponta
nea das massas na Revoluc;;áo de 1905-, náo mudará nunca, porém, sua 
visáo acerca do que poderiamos chamar a concepc;;áo subvalorizada da 
"subjetividade"97 da comunidade crítico-organizada das vítimas. 

[349] De fato, em Um passo para frente, dois passos para trás ( 1904), Lenin 
respondia a Rosa Luxemburg no sentido de que "as discrepancias que 
separam urna ala da outra no presente se reduzem, principahnente náo ao 

ss , táti· 99 , bl d . - 11 100 101 programa nem a ca , mas so a pro emas e orgamzac:;ao · . 
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Para Lenin, a organizac;,:ao revolucionária profissional e clandestina102 

distingue-se das organiza~óes operárias revolucionárias103 e das organi
zac;,:óes operárias em geral 04. Depois da revoluc;,:ao de 1905, fruto esponta
neo dos operários russos, Lenin mudava sua posic;,:ao tática105

, mas nao a 
sua teoría da organizac;,:ao - que sempre dará a vanguarda a prioridade 
teórico-formal do movimento autoconsciente e as massas, sejam do partido 
ou nao, a func;,:ao de matéria a ser organizada: 

As condic;óes em que se desenvolve a atividade de nosso partido estáo 
mudando radicalmente. Conquistou-se a liberdade de reuniáo, de asso-
. _ d . 10s ciac;ao e e 1mprensa . 

Embora se diga que é necessária "a aplicac;,:ao total do princípio demo
crático em nossas or?canizac;,:óes, define-se a relac;,:ao entre os intelectuais e os 
membros do partido 07

, que é a questao essencial, da seguinte maneira: 

A relaqao entre as func;óes dos intelectuais e dos proletários (os operá
rios), no movimento operário socialdemocrata, talvez possa ser expressa 
com exatidáo pela seguinte fórmula geral: os intelectuais resolvem bem 
as questóes do ponto de vista dos princípios, esboc;am bem o esquema, 
raciocinam bem acerca da necessidade de fazer isto ou aquilo, e os 

, . f 1 108 , · 'd · t t · 109 operanos azem, p asmam na propna vi a a cmzen a eona . 

[350] Nunca poderia ter sido expressa de maneira mais hegeliana, 
consciencialista e formal a relac;,:ao entre os "intelectuais" autoconscien
tes110, que fixam os "fins", a organizac;,:ao, e a classe operária como os 
"realizadores" ("fazem, plasmam") 111 : "meios" da vanguarda. De maneira 
que, para Lenin, "democracia" significava um certo tipo de organizac;,:ao 
por consulta, por diálogo contínuo e por presenc;,:a mútua, mas nunca urna 
relac;,:ao constitutivo-discursiva intrínseca do próprio conteúdo de funda
mentac;,:ao das decisóes que se adotavam. Confundiam-se "princípios" 
éticos (os cinco já enunciados nos capítulos anteriores desta Ética) com 
urna "teoría" (a explicac;,:ao dialético-científica que se irá identificando 
posteriormente com um positivismo metafísico, cosmológico) e com a 
fixac;,:ao de "fins" estratégicos (do estalinismo posterior). Nunca se consegue 
articular "organicamente" a consciencia crítica original112 - ainda que 
ingenua113 - da comunidade das vítimas comos intelectuais, mas sempre 
se continuará pensando numa relac;,:ao forma-matéria. E por isso, "os 
intelectuais", responsáveis pela "verdade" (como referencia a realidade), 
somente buscarao nas massas operárias (o partido, o povo, etc.) a "valida
de" ou "legitimidade" (induzida "de cima") intersubjetiva. O interesse 
estratégico do "exito" ( a partir da validade intersubjetiva do partido através 
de instruc;,:óes impostas pela vanguarda) nunca deixará lugar ao respeito 
e re-conhecimento da dignidade da autonomia da intersubjetividade orga:
nica, numa autentica comunicac;,:ao discursiva com sincera pretensao de 
validade, desde urna verdade descoberta articuladamente com e na pró-
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pria "base"114
• A comunidade das vítimas (como organizac;áo operana 

crítica), para Lenin, náo tem um acesso privilegiado direto a "verdade 
prática", que serviría de "marco" para o "programa de pesquisa científica" 
ou estratégica dos intelectuais, que se desenvolvería como ciencia social 
ou programa críticos; a comunidade das vítimas (para a qual o cientista 
presta contas de suas pesquisas, náo só para ensinar mas também para 
"verificar" sua pertinencia e alcanc;ar "validade" mútua, e por isso é um 
processo de aprendizagem) 115 náo poderá igualmente, para Lenin, "julgar" 
os resultados da explicac;áo científico-crítica (abstrata) a partir do indicado 
"marco" concreto de verdade prática a que chegou, mas deveria pratica
mente só "levar a cabo" as decisoes (do Comite Central, do Congresso do 
partido, do Estado pós-revolucionário, etc.). 

[351] O "vanguardismo" consiste nesta sobrevalorizac;áo do nível cons
ciente e privilegiado da comunidade de militantes peritos responsáveis 
pelos órgáos centrais do partido ou do Estado, "de cima para baixo" 116

: 

burocraticismo. O "espontaneísmo", pelo contrário, seria a confianc;a qua
se irracional no poder auto-regulador ou criador das massas de vítimas 117 

ou na mera comunidade organizada e crítica das vítimas, mas sem contar 
coma suficiente "ilustrac;áo" científica e ético-crítica. As posic;oes de Lu
xemburg e de Antonio Gramsci sáo urna articulac;áo equilibrada entre a) a 
referencia em última instáncia a comunidade crítica e organizada das 
vítimas e b) a comunidade de expertos, cientistas, militantes mais destaca
dos (por sua experiencia, inteligencia prático-estratégica, etc.), que dáo a 
primeira c) um desenvolvimento de sua consciencia crítica (agora ilustra
da), que, como numa espiral, constituí um processo de fecundidade mútua, 
onde o experto aprende da base crítico-organizada e esta também capta 
cada vez mais profundamente - colaborando na sua criac;áo - as" explica
c;oes" da negatividade (denúncia) e das possibilidades na "construc;áo" 
das alternativas (anúncio). No nível das comunidades políticas (e também 
em muitos outros movirnentos sociais), a "democracia" é o procedimento 
discursivo deste mútuo enriquecimento simétrico. Luxemburg escreve em 
Greve de massas, partido e sindicatos: 
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A greve de massas na Rússia nao foi o produto artificial de urna 
tática 118 imposta pela socialdemocracia, mas um fato histórico natural 
sobre o chao (natürliches geschichtliche Erscheinung auf dem Boden) 
da revolw;áo atual119

. Semente o proletariado poderá terminar como 
absolutismo na Rússia. Mas para isso o proletariado tem necessidade 
de um alto grau de educaqao política (politischen Schulung), de cons
ciéncia de classe (Klassenbewusstseins) e de organizaqao (Organisa
tion) ... Estas condiqóes só podem ser proporcionadas pela escala 
política viva (lebendige politische Schule) desde a luta e na luta, no curso 
da revoluqáo em marcha ... Mas tudo isto só pode originar-se na luta, no 
desenvolvimento da própria revoluqáo, na escala viva dos acontecimen
tos (Jebendige Schule der Ereignisse), em choque como proletariado e 



entre as próprias camadas da burguesia, na fricc;áo recíproca (gegensei-
t . R .b ) t ' 120 1ger e1 ung , con mua . 

Luxemburg interpreta o "fato histórico natural" - as circunstancias 
"objetivas" - a partir da capacidade espontanea do proletariado russo. 
Saber que só no próprio processo prático da desconstru~áo do diagrama 
do poder, das estruturas que causam a negatividade das vítimas - como 
pensa Marx ou Paulo Freire -, as próprias vítimas aprendem na "escala dos 
acontecimentos" da história e aumentam sua consciencia critica (a "cons
ciencia de classe" latente passa a ser urna consciencia prática, ativa, 
esclarecida121

, ética e crítica da própria nega~áo original, pelo processo 
revolucionário); mas, para isso, é preciso "educa~áo política" e "organiza
~áo", a que só o partido e a vanguarda pode dar acesso. Esta "educa~áo" 
é produzida na "fric~áo", na contradi~áo concreta, que se desenvolve na 
luta quando o proletariado atua. Por isso, o excesso de organiza~áo dis
ciplinar "de cima para baixo" cria condi~óes de passividade que impedem 
a cria~áo do sujeito sócio-histórico e impossibilitam que chegue a "cons
ciencia de classe". Rosa Luxemburg sempre manteve um certo equilíbrio 
nesta questáo. Embora criticada por muitos como espontaneísta, Karl 
Liebknecht, no entanto, a recrimina, em 1915, pela posi~áo adotada acerca 
da Internacional, considerando-a "demasiado centralista-mecanica", de 
"extrema disciplina", com muito pouca "espontaneidade", e por considerar 
as massas "como instrumentos de a~áo, náo como portadoras da vontade; 
como instrumentos da a~áo decidida pela Internacional e náo como que-
rendo e decidindo elas mesmas"122

• -

[352] Vejamos, para terminar este parágrafo, algumas páginas centrais 
do pensamento de Luxemburg. EmProblemas de organizm;áo da socialde
mocracia russa, escreve: 

A socialdemocracia... move-se na contradic;ao dialética, já que só no 
curso da luta se recruta o exército do proletariado e na luta se clarifica 
sobre a tarefa a executar. A organizac;ao, a clarificac;ao e a luta nao estao 
superadas mecanicamente nem sao fases sucessivas como no blanquis-

123 1 t , . - t d. d ' · mo , mas, pe o con rano, sao aspee os 1versos e um un1co processo. 
Por um lado, lora dos princípios (Grundséitzen) 124 gerais de luta, nao 
existe urna tática já elaborada em todos os seus detalhes, que um comite 
central poderla ensinar a suas tropas como num quartel125

• 

Ao que segue urna famosa fórmula luxemburguiana: 

A socialdemocracia nao está ligada a organizac;ao da classe operária, 
mas ela é o próprio movimento (eigene Bewegung) da classe operária126

• 

A comunidade critica das vítimas127 é, para Luxemburg, o "sujeito" da 
socialdemocracia; esta é a consciencia "ilustrada" (clarificada, esclareci
da) - o "pavo filosófico" do jovem Marx. E, mostrando que a mobiliza~áo 
russa foi causada pelos próprios operários, observa: 
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Em todos estes casos, a origem foi a ac;áo (die Tat) ... Este fenómeno - o 
escasso papel da iniciativa consciente dos órgáos centrais na elabora
c;áo da tática - é percebido na Alemanha e em outras partes... É o 
acontecer (Ergebnis) de urna série ininterrupta de grandes atas criadores 
(schopferischer Akte) da luta de classe com freqüencia elementar. O 
inconsciente precede o consciente (das Unbewusste vor dem Bewussten), 
e a. lógica do processo histórico objetivo128 precede a lógica subjetiva129 

d t . t 130 e seus pro agoms as . 

.. ,,1xemburg mostra bem que a auto-regula~áo da vida da comunidade 
das v:;.1.im c:; tem urna "lógica" - a de contra-otos que sabem como enfrentar 
as regras _'. o sistema - náo-intencional por parte dos atores (a comunidade 
de vítimas) e de seus dirigentes, que deveriam estar muito atentos a todo 
o "processo histórico objetivo", ao "náo-consciente" ou náo-intencional que 
nunca poderáo dominar científica ou ilustradamente. Por isso, o vanguar
dismo blanquista de Lenin - coma desculpa de lutar contra o oportunismo 
dos intelectuais russos caóticos - é teoricamente errado, porque toma urna 
circunstancia interpretada pela metade e se pretende "a partir deste marco 
fazer dele o padráo abstrato de validad e universal e absoluta". Luxemburg 
continua pouco depois, dizendo: 

O académico, senda um elemento social proveniente da burguesia e 
estranho ao proletariado, pode aderir131 ao socialismo náo por seus 
sentimentos de classe (Klassenempfinden) 132

, mas, pelo contrário, por sua 
superac;áo (Überwindung) ... É por isso que está muito mais exposto as 
oscilac;óes oportunistas que o proletariado ilustrado (aufgeklarte Proleta
rier) - na medida em que náo perde o vínculo vivo com seu chao materno 
social (lebendigen .. . sozialen Mutterboden) 133

, coma massa proletária -, 
que encontra em seu imediato instinto de classe (Klasseninstinkt) um 

. 1 . ' . . 134 ap010 revo uc10nano mms seguro . 

[353] Defini~áo da comunidade ilustrada de vítimas como a última 
instancia, desconfian~a do intelectual quando se "separa" dessa comuni
dade, mas afirmm;:áo decidida da importancia da "clarificm;áo" (Aufkla
rung) que dáo os princípios, a ciencia, o partido. Adiantando-se a história, 
ve com clareza o que poderia acontecer se Lenin chegasse ao poder: 
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Náo poderíamos conceber maior perigo para o partido socialista russo 
que os planos de organizac;áo propostos por Lenin. Nada poderia 
submeter mais um movimento operário ainda táo jovem a urna elite de 
academicos 135 ávidos de poder do que esta courac;a burocrática do 
centralismo na qual ele é aprisionado para ser reduzido a um autó
mata manejado por um comité ... O jogo dos demagogos .. . será bas
tante mais fácil se, na atual fase da luta, a iniciativa e spontanea e o 
sentido político do setor autoconsciente operário136 tivessem sido coa
gidos, em seu autodesenvolvimento e em sua expansáo, pela tutela do 
comite central autoritário 137

• 



Aqui estáo dados os elementos para a crítica do que acontecerá na 
URSS desde 1917 até 1989. Apráxis de libertac;:áo só pode se realizar"com 
a condic;:áo de que a socialdemocracia constitua umnúcleo proletário forte 
e politicamente educado"138

• Mas, infelizmente, aos olhos de Luxemburg, a 
teoria leninista era bem diferente: 

Eis que o eu revolucionário ("Ich" Revolutionéirs) russo se apressa a dar 
saltos e mais uma vez se proclama dirigente onipotente da história, desta 
vez na pessoa de Sua Alteza o Comite Central do movimento operário 
socialdemocrata. O hábil acrobata sequer percebe que o único sujeito 
(das einzige Subjekt) ao qual corresponde hoje o papel de dirigente é o 
eu-massa (das Massen-Ich) da classe operária ... Os erras cometidos por 
um movimento operário real sáo historicamente de uma fecundidade e 
de um valor incomparavelmente maiores que a infalibilidade (Unfehlbar
keit) do melhor dos comites centrais139

• 

Estas reflexoes já abrem o caminho para o tema dos sujeitos sócio-his
tóricos da transformac;:áo libertadora. 

§ 6.2. A "questao do sujeito". Emergencia de novas sujeitos sócio-históricos 

[354] Trata-se de perguntarpelo "su jeito" da práxis de libertac;:áo. Cada 
sujeito ético da vida cotidiana, cada individuo concreto em todo o seu agir, 
já é um sujeito possível da práxis de libertac;:áo, enquanto como vítima ou 
solidário com a vítima fundamentar normas, realizar ac;:oes, organizar 
instituic;:oes ou transformar sistemas de eticidade. A ética de libertac;:áo é 
urna ética possível acerca de toda ac;:áo de cada dia. No entanto, o próprio 
desta ética, ou seu referente privilegiado, é a vítima ou comunidade de 
vitimas que operará com o/s "sujeito/s" em última instancia. 

A estratégia argumentativa deste parágrafo seguirá o seguinte cami
nho: a) Em primeiro lugar, o sujeito moderno "póe"-se a si mesmo; poste
riormente é criticado, mas reaparece em outros horizontes porque a critica 
nietzscheana e heideggeriana da" subjetividade do su jeito" era urna crítica 
a um "sujeito" já reduzido a partir da racionalidade instrumental (formal). 
Por sua vez, a náo percepc;:áo (que parecerla inexistencia) do sujeito na 
filosofia analítica, na epistemologia popperiana ou na teoria de sistemas 
luhmanniana, é, de outra maneira, urna reduc;:áo abstrativa. O manejo dos 
pós-modemos franceses (devedores da crítica heideggeriana e da episte
mología sem su jeito) tem, além disso, um novo elemento: a crítica do sujeito 
"metafísico" do marxismo estaliniano, em continuidade coma critica epis
temológica althusseriana (ou estruturalista), mas incluindo a aceitac;:áo de 
urna "pluralidade" fragmentária da Diferenc;:a, de quase-sujeitos sem pre
tensao de unidade nem universalidade - a qual já indica urna certa 
recuperac;:ao do "sujeito" dentro do "pluralismo" da Différence derridania-
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na. Por último, a hermeneutica e a "compreensáo", a pragmática do 
discurso e outras posic;óes atuais recuperam o "sujeito" (com algum tempo 
de reduc;áo) a partir de diversas vertentes. 

De nosso lado, mostraremos que b) o "sujeito" da vida humana (desde 
o "corpo próprio" vivo), no re-conhecimento solidário do outro, da comuni
dade, é o critério de verdade e validade insubstituível da ética como sujeito 
vivo. Além disso, afirmamos, c) em referencia ética como instancia última 
relevante, o caso da vítima (como sujeito negado: o "sujeito" que náo pode 
viver); o que posteriormente é descoberto d) como movimentos ou comuni
dades intersubjetivas, sociais (como sujeitos comunitários no "diagrama" 
da rnicrofísica ou macrofísica do poder), históricas (náo "metafísicas"), na 
diversidade da comunicac;áo difícil, mas náo incomensuráveis. Ao se 
penetrar, através de níveis de complexidade crescente, na profundidade de 
cada um <lestes diversos sujeitos históricos, encontrar-se-áo ligac;óes com 
todos os restantes, grac;as a furn;:áo de urna razáo ético-material de re-co
nhecimento e re-sponsabilidade pelo outro que "transversalmente" chega 
a "universalidade" a partir da "diversidade" <lis-tinta (outra denominac;áo 
da "diferenc;a" além da Diferenc;a na Identidade). Desta maneira o "sujeito" 
feminino (o genero) de Rigoberta Menchú é também o sujeito indígena (a 
etnia), de cor morena (a rac;a), em terras devastadas (a questáo ecológica), 
sem direitos (exclusáo jurídica), sem participac;ao na sociedade civil domi
nada (o político), pobre (o económico), camponesa (a classe), analfabeta 
(a cultura formal), guatemalteca (o país periférico), etc. Em cada caso, a 
"subjetividade" do sujeito vivo foi "recortada" por urna formalidade espe
cífica ou se refere a um horizonte sisternico performativo, que podem ser 
observados abstratamente (dentro de "sistemas" formais a la Luhmann) e 
que se fetichizam se a partir deles se julga, como instancia última, o sujeito 
vivo concreto, como apenas "func;áo" do sistema. Pelo contrário, "transver
salmente", <leve-se passar desde "o" sujeito vivo concreto (última instancia) 
a "todas" as subjetividades funcionais possíveis, tantas quantas como 
níveis de diversos sistemas o sujeito possa mediar, sem se esgotar em 
nenhum, e transcendendo-os sempre como sujeito ético-vivo humano: a/o 
outra/o que todo sistema possível - "alteridade" de toda "totalidade", 
expresso na metalinguagem crítica de Lévinas. O tema será tratado, como 
em toda esta Ética, apenas indicativamente140

• 

a. Da negm;ao a reafirmac;ao de um certo tipo de "su jeito" 

[355] A negac;áo do "sujeito moderno" é o horizonte a partir de onde se 
pode afirmar um novo tipo de subjetividade - em nosso caso, radicalmente 
distinto. A crítica heideggeriana ao sujeito moderno (certamente por in
fluencia de Nietzsche e Lukács) opóe-se a subjetividade cognoscente do 
su jeito prévia e unilateralmente reduzida 141

• Para Descartes, o sujeito, o ego 
cogito, é um momento de urna alma descorporalizada, cuja func;áo é 
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essencialmente cognitiva. O corpo é só urna máquina, puramente quanti
tativa e externa. O ego como alma é imortal, quer dizer, nao pode morrer. 
Sem morte, a vida humana perde sua vulnerabilidade e finitude; deixa de 
ser critério de verdade; a lógica da vida nao impera nela; a ética toma-se 
impossível: os anjos ou Deus nao sao regidos pela ética da qual estamos 
falando (de vivos, dentro do horizonte da morte sempre imediatamente 
possível) e, menos ainda, por urna ética da libertm;ao, que seria desneces
sária e, até, impossível. Por sua vez, o "sujeito transcendental" kantiano, o 
Ich denke überhaupt (eu penso em geral), dá um passo definitivo no 
dualismo da modemidade, perdendo em seu formalismo o critério material 
do conteúdo ético dos atos humanos - só lhe resta a validade vazia. Mas 
será Fichte quem chegará a total fundamentrn;ao auto-referente da subje
tividade do sujeito no Eu absoluto: 

E isto esclarece em que sentido devemos usar a palavra. Eu, como su jeito 
absoluto (Ich, als absolutes Subjekt) 142. Eu sou eu. O eu é absolutamente 
posto (schlechthin gesetzt) 143. O eu como sujeito (Subjekt) e o eu como 
objeto (Objekt) da reflexao do sujeito absoluto 144. O eu nao procede de 
urna síntese, da qual se poderia conseqüentemente decompor a diversi
dade, mas de urna tese absoluta: o eu da Euidade (Ichheit) em geral145. 

O eu é absolutamente autónomo, parte de si para si mesmo. Sao 
formulac;óes claras do "sujeito moderno". No Sistema do idealismo trans
cendental ( 1800), Schelling concluí que o eu nao é o próprio Absoluto (Deus 
antes da criac;ao), que "póe" a realidade do objetivo: "Em primeiro lugar-nos 
diz Schelling- a certeza da existencia de coisas externas (der Aussendinge) 
é um mero preconceito do qual <levemos nos livrar para retomar ao funda
mento"146. Esse fundamento é o próprio "saber" do eu: "A autoconsciencia 
(Selbstbewusstsein) é o ato absoluto, mediante o qual é posto tudo para 
(íür) o eu" 147. 

O paradigma da "consciencia" autofundamenta-se. Sem corporalida
de viva como referencia, a consciencia se reflete sobre si mesma; a 
"autoconsciencia" é o ponto de partida. Todos os níveis da auto-organiza
c;ao da vida da corporalidade humana, a auto-regulac;ao social, sao meros 
condicionamentos nao essenciais, externos. Hegel continua na mesma 
tradic;ao, "negando" cada nível de objetos até alcanc;ar ao final como 
"resultado" o "saber absoluto", a imediatez (Unmittelbarkeit) da teoria e 
da práxis na Verdade onde a razao e a realidade sao identicas. Modelo 
ideal, certamente, mas lógica e empíricamente impossível para urna sub
jetividade corporal, finita, viva. Destruic;ao completa da possibilidade da 
ética em seu sentido dramático 148. 

Para Husserl, a subjetividade pura é o fundamento da intencionalidade. 
A intenc;ao enquanto "consciencia de" constituí o correlato de noesis-noema, 
a partir de um "Eu original ( Ur-Ich)" referencia última: ego cogito cogitatum. 
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A intern;ao estimativa ou axiológica nao cria o objeto, mas tern acesso ao 
objeto prático constituindo o correlato da noesis ética: o valor (noema 
axiológico). O valor tern seu fundamento último na subjetividade transcen
dental pura 149

• 

Ern Ser e tempo Heidegger rnostra clara e definitivamente que a 
subjetividade da consciencia ou o eu cognoscente já está sernpre a priori 
pressupondo o horizonte fundamental de urna posi¡;ao axiológica do Da
sein (o ser humano como "ser-aí") no mundo. Trata-se de urna crítica a 
subjetividade do sujeito moderno corno cogito (pré-história arnbígua do 
pós-rnodernisrno), que abre a facticidade fundante do mundo cotidiano 
para todo agir humano posterior: 

O conhecimento (Erkennen) náo cria um commercium primeirissimo do 
su jeito (Subjekt) como mundo, nem este commercium surge de urna ac;áo 
do mundo sobre o sujeito. Conhecer é um modo do ser-aí (Modus des 
Dasein) fundado no ser-no-mundo {In-der-Welt-sein). Por isso o ser-no
mundo pede urna hermeneutica prévia como estrutura fundamental 150

. 

A rela¡;áo sujeito-objeto moderna foi "descolocada": antes (o vor- táo 
repetido de Heidegger) que o conhecer explícito do ego cogito, o sujeito já 
está sempre no mundo empírico, cotidiano, concreto: na facticidade pré
cognitiva. Por isso, quando se pergunta pelo "quern" é-no-mundo, responde: 

O quem é aquilo que se mantém como algo identico através da mudanc;a 
das maneiras de se comportar e das vivencias, referindo-se a essa multipli
cidade. Ontologicamente o compreendemos como o diante dos olhos em 
cada caso já constantemente em urna regiáo fechada e para esta, como o 
situado no fundamento num sentido já indicado, como subjectum 151

. 

[356] Para Heidegger, o "ser-aí" é o subjectum, mas já náo é o "sujeito" 
cognoscente (cogito), mas o subjectum do "ser-no-mundo" corno "com
preensáo (Verstehen)" do ser que abre o horizonte dentro do qual os entes 
podern ser colocados como "objetos" onticos de urn su jeito cognoscente e 
falante - modo secundário e fundado do "ser-no-mundo" do subjectum 
ontológico152

• Heidegger indicou tambérn o terna da intersubjetividade 
ontológica - embora náo fosse ponto de partida de suas reflexóes. "O 
mundo do ser-aí é um mundo-do-com (Mit). O ser-em é ser-com outros. O 
ser em si intramundano <lestes é ser-aí-com"153

. 

Ern nossa Filosofía da libertm;áo do final da década de 1960, empreen
demos a crítica da subjetividade moderna, e nos autodefinimos em 1975 
corno "pós-modernos" neste sentido estrito. Dá-se, entáo, urna crítica da 
subjetividade cognoscente ontica a partir de urn sujeito corporal e con
creto (em Heidegger) que já está no mundo quando lhe acontece o "por-se 
a pensar explícitamente", mas sempre já a partir de um mundo compreen
dido, "pre-sub-posto". 
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[357) Muito diversa é a maneira de criticar o su jeito da filosofia c.nalítica 
(desde Frege ou Camap) ou da epistemologia (especialmente• de Popper) . 
A filosofia primeira do linguistic turn, ainda dentro do p aradigma da cons
ciéncia moderna (quer dizer: pressupóe um eu consciente que enuncia 
teórica e abstratamente urna proposi<_;:á:o com sentido, inteligível) e inge
nuamente solipsista (ná:o se percebeu tematicamente a intersubjetividade 
como nível de constitui<_;:áo do "acordo" consensual válido) situava-se 
metodicamente no nível "abstrato" - com pretensá:o de inteligibilidade -, 
por cuja motivo deixa fara de seu campo de observa<_;:á:o o sujeito, já que a 
"abstra<_;:á:o" consiste, precisamente, em ná:o importar o "sujeito concreto" 
que formula urna proposi<_;:á:o: 

1. A parede é amarela. 

Mas, urna vez deixado "metodicamente" lora da considera<_;:á:o o sujeito 
concreto de enuncia<_;:á:o, pareceria que se esquece essa abstra<_;:á:o metódi
ca, e se opina, com pretensáo metafísica autocontraditória, que para o 
enunciado é indiferente se existe ou ná:o o sujeito real. Como abstraiu o 
sujeito concreto da enuncia<_;:á:o - o que, metodicamente, é carreta e até 
necessário -, pode ter um critério de inteligibilidade, mas nunca poderá ter 
um critério de verdade 154, que diz referencia ao estreito arnbito da realidad e 
objetiva recortada da omnitudo realitatis pelas exigencias da vida concreta 
e pelo perigo da marte do sujeito vivo concreto. O mesmo acontece com a 
"teoria de sistemas" de Luhmann, em cuja sistema, por defini<_;:á:o, os 
indivíduos (e os cérebros orga:nicos concretos das pessoas como sujeitos) 
fazem necessariamente parte do "entorno", mas nunca podem ser partes 
"funcionais" do próprio sistema. O "sujeito" foi abstraído pelas exigencias 
metódicas da análise (sintática, de sentido, de funcionalidade no sistema), 
mas depois ná:o se sabe mais como reintegró-lo. Na realidade, acontece 
algo distinto. Considerando a racionalidade instrumental (meio-fim), com 
grande eficácia ou performatividade, ou analítica (sujeito-objeto teórico), 
com grande precisá:o formal ou científica standard 155, como único tipo de 
racionalidade - negando por isso validade empírica (e, portanto, cientific:c: ' 
a todo outro tipo de racionalidade156 -, a razá:o instrumental analítica TE-e; -

o acesso a objetividade (ou a realidade) aos exclusivos juízos descri: 
empíricos dos fatos meio-fim ou objetos teórico-naturais (matemati;;; ~¡\,::.: :.s 
e validáveis - ou falseáveis - a partir de teorias, marcos teóricos ou pro
gramas de pesquisa das ciencias naturais explicativas; pelo menos sá:o o 
exemplo de "cientificidade"), com pretensá:o universal de validade. O caso 
de Luhmann pode esclarecer o tema. Já expusemos algumas teses luhman
nianas1 57, mas desejamos voltar a urna delas, quando escreve: 

O sistema químico da célula é entorno do cérebro para o cérebro, e a 
consciencia da pessoa é entorno do sistema social para o sistema social. 
Nenhuma decomposii;áo de processos fisiológicos daría jamais com 
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células particulares como elemento último, assim como nenhuma decom
posic;ao dos processos sociais jamais implicaría a consciencia158

• 

[358] Que o "sujeito humano" nunca seja parte "funcional" do sistema, 
mas seu entorno, é explicável - pela definic;ao que Luhmann deu de sis
tema. Quando a complexidade do entorno aumenta, o sistema deve dimi
nuir essa complexidade do entorno por sele<sao, e por auto-adaptac;ao 
orga:nica deve ir aumentando sua própria complexidade - se nao pudesse 
se adaptar aumentaria um processo entrópico de destrui<sáo. A totalidade 
do sistema opera como uro meta-sujeito nao intencional, auto-regulado 
ciberneticamente, onde nenhum su jeito psíquico particular, autoconsciente, 
poderia superar ou melhorar a auto-regulac;ao do próprio sistema. O 
problema se apresenta quando os ef eitos nao intencionais perversos do 
sistema comec;am a mostrar a impossibilidade do próprio sistema a adap
tm;áo auto-regulada. Isto significa, p. ex. , que o crescente número de 
vítimas se apresenta como urna complexidade superior a capacidade de 
resposta do sistema. Nestas situac;óes de entropia, o sistema entraria em 
colapso total. Luhmann nao trata dessas questóes. No tema de "contradi
c;ao e conflito" 159 Luhmann mostra que, diferente da consciencia crítica, é 
a comunica<sao que se opóe a "contradic;ao" sistemico-social. Assim como 
na corporalidade humana nao é a consciencia que pode superar as 
contradic;óes do organismo (que sao solucionadas por processos auto-or
ganizados pelo cérebro sem intervenc;áo da consciencia160

), de maneira 
análoga aconteceria na sociedade. As sociedades também tem seus siste
mas de alarme ou subsistemas imunológicos (por exemplo, o sistema do 
direito, com critérios como justo/injusto, permitido/proibido; ou a "sema:nti
ca da experiencia16 1 

- com suas regras próprias). Para Luhmann, definiti
vamente, o sujeito autoconsciente está no entorno, nao é um momento do 
sistema como tal. 
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Esquema 6.4: ALGUNS NÍVEIS DE PROFUNDIDADE DA SUBJETIVIDADE 

l. O sujeito moderno (ego cogito): a consciencia 
2. A negac;áo do sujeito no sistema (Luhmann), 

na epistemologia popperiana, 
nos "diagramas" do poder (Foucault), 
no "estruturalismo althusseriano", etc. 

3. O subjectum ontológico (Dasein) (Heidegger) 
4. A intersubjetividade discursiva (Habermas), 

os sujeitos sócio-históricos, etc. 
5. O inconsciente freudiano, a subjetividade levínasiana, etc. 

6. O sujeito vivo humano concreto 



Fruto <leste ambiente, numa Frarn;:a dos anos 60, e como reac;:óo ante a 
presenc;:a de um estalinismo metafísico ortodoxo, com o "proletariado" 
como sujeito único da história162 

- que está muito longe do pensamento do 
próprio Marx-, e nóo sem influencia do estruturalismo de Lévi-Strauss (que 
também propóe "estruturas" categoriais a priori mítico-antropológicas sem 
su jeito), e a partir das epistemologías sem su jeitos, encontramos Althusser, 
que também formulava urna reinterpretac;:óo marxista "sem sujeito" - a 
diferenciac;:óo redutiva entre "ideología" e "ciencia" permite ~ue ele de 
primazia radical a urna certa epistemologia teorética abstrata1 3

• 

[359] Muito mais sugestiva e complexa, genial em muitos aspectos, é a 
analítica arqueológica, epistemológico-histórica de Foucault, que, como já 
explicamos, em suas primeiras obras é geneólogo a curto prazo (desde o 
século XVIII em urnas, desde o século XVI em outras) e a longo prazo nas 
últimas (em O cuidado de si164 situa-se desde os gregos, e como passagem 
para a ontología de Heidegger165

). Nestas obras do último período, pelo 
cuidado da saúde (a dietética), do prazer (a afrodisia) e da sobrevivencia (o 
econornico)166

, mostra a necessidade de considerar um sujeito mais concreto 
na corporalidade sexual. De todas as maneiras, mais que de sujeito, se falará 
de urna ac;:óo disciplinar de subjetivac;:óo dos "lugares" da enunciac;:óo. 

O pensamento pós-modemo é urna tentativa rica, ainda que ambígua, 
e em diversos níveis, de urna crítica a "filosofía do sujeito" -da subjetivida
de cartesiana. Por um lado, o sujeito desaparece no nível epistemológico 
do sistema performativo167

; por outro, encentra-se a crítica foucaultiana já 
indicada contra a "soberanía do sujeito"168

. Mas, pouco a pouco, se vai 
bosquejando, ao mesmo tempo, um certo ressurgirnento da "pluralidade" 
fragmentária, que pode atravessar "transversalmente" -como tenta Welsch 
- os "lugares" da enunciac;:óo do discurso, dos relatos, dos textos169

• O 
pós-modemo é sensível a esta pluralidade da "Diferenc;:a"170

; o pensamento 
moderno, ao invés, exagerou um sujeito autoconsciente, subordinando a 
esta autoconsciencia o "inconsciente", localizado no "centro", essenciali
zando todo o poder na macroestrutura exclusiva do estado, univocando a 
modalidade da dominac;:óo como violencia, legalizando a historiografía 
teleológica, privilegiando a vanguarda ilustrada em política, etc. A reac;:óo 
a estas reduc;:óes deve ser acolhida pelo pensamento crítico, deve ser 
subsumida: é necessária, mas nóo suficiente, já que o/os "sujeito/s" mono
lógico/comunitários dizem referencia a certos "atores" que nóo podem ser 
absolutamente negados a partir da auto-organizac;:óo vital ou auto-regula
c;:ao social ou sistemica, nem a partir da estrutura irnpessoal dos discursos 
ou dos textos. A subjetividade deve ser redefinida de maneira flexível, 
complexa, fluida, quiasmática (nóo perdendo os diversos pólos do diagra
ma, os diversos "lugares" da enunciac;:óo, e pensando-os em tensóo de 
mútua co-constituic;:óo). A pergunta complexifica-se: 
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Quais sao os novas tipos de lutas, transversais e imediatas, e nao 
simplesmente centralizadas e mediatizadas? Quais sao as novas furn;óes 
do intelectual, específico ou "singular", e nao simplesmente do "univer
sal"? Quais sao os novas modos de sub{etivac;áo sem identidade, e nao 
simplesmente criadores de identidade? 71 

Ou, como diría Alain Badiou, o su jeito in ter-subjetivo aparece e desaparece: 

Chamamos sujeito ao suporte de urna fidelidade, portante, ao suporte de 
um processo de verdade. O sujeito, portante, de modo algum preexiste 
ao processo. É absolutamente inexistente urna siturn;ao antes do aconte
cimento, Pode-se dizer que o processo de verdade induz um sujeito 172

• 

Numa obra nossa anterior insistimos que a "pessoa" é um conceito 
relacional 173

, só é pessoa a partir do outro. De maneira análoga, o sujeito 
ínter-subjetivo (monológica ou comunitariamente) aparece e se constitui 
nos acontecimentos que o tomam possível, e existe enquanto se conserva 

·tu - 174 a s1 ac;ao . 

[360] Além disso, pouco a pouco ressurge o sujeito em outras correntes 
de pensamento. Na pragmática175

, a filosofía da linguagem supera a 
reduc;áo sem-sujeito do paradigma da consciencia (ou da razáo instrumen
tal), do enunciado proposicional abstrato da filosofía analítica, e passa 
para a comunidade de comunicac;áo dos "atos-de-fala", em que: 

2. A neve é branca, 

sem sujeito algum de enunciac;áo empírico, transforma-se num ato-de
fala em: 

3. Eu te digo que "a neve é branca". 

O momento ilocucionário do "Eu te digo [a ti]" situa concreta, prática e 
intersubjetivamente a proposic;áo "a neve é branca" na relac;áo prática dos 
sujeitos em comunicac;áo. O sujeito prático reaparece como outra supera
c;áo do sujeito solipsista e abstrato, moderno, que se tornara invisível: 

No paradigma do acordo intersubjetiva, o fundamental é a atitude per
formativa de participantes na interac;ao que coordenam seus planos de 
ac;ao pondo-se de acordo entre si sobre algo no mundo. Quando ego 
realiza um ato-de-fala e alter toma wna posic;ao ante esse ato, ambos 
estabelecem urna relac;ao interpessoal176

. 

Passamos para outro nível da "subjetividade": a inter-subjetividade dos 
"jogos de linguagem" do segundo Wittgenstein, que supóem urna "forma 
de vida" determirlada, mas também urna certa maneira de "estar de 
acordo" a partir da tradic;áo, a partir do consenso pressuposto 177

• Esta nova 
"subjetividade" inter-subjetiva será determirlante para urna ética da liber
tac;áo, como veremos. 
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Por sua vez, Lévinas, com urna concep9áo fenomenológica da "subjeti
vidade" como anterior ó: consciencia husserliana (o Urich) e ao subjectum 
"compreensor do ser" no mundo (a ontologia heideggeriana), a partir da 
corporalidade do prazer (" aquém") e como re-sponsabilidade pelo outro 
("além") 178

, e o próprio Freud, com um conceito ampliado de subjetividade 
que parte da profundidade do ámbito que pulsa energeticamente a partir 
de um "antes" (pré-) e "debaixo" (sub-) da consciencia179

, o "isso" (id) e o 
"inconsciente" possibilitarao que definamos o sujeito de maneira muito 
mais complexa que na tradi9ao moderna do paradigma solipsista e instru
mental da consciencia. De nossa parte, tentaremos passar para um nível 
ainda mais radical de subjetividade que, subsumindo todas as instancias 
críticas da subjetividade moderna reducionista indicadas, nao "perde pé" 
e ainda tem possibilidade de chegar até a rocha sugerida por Wittgenstein 
"na qual a pá se dobra". 

b. O sujeito material da ética: o sujeito corporal "vivo" 

(361] Todo ato cognitivo (ego cogito), todo "lugar" do enunciado, todo 
sistema, o "mundo" de todo Dasein, toda intersubjetividade consensual 
discursiva, todo pré-, sub- ou inconsciente, toda subjetividade anterior ao 
"mundo" pressup6e sempre, já a priori, um sujeito humano concreto vivo 
como último critério de subjetividade - de referencia a um ator em última 
instancia como modo de realidade. O mercado, que pareceria operar 
performativamente de maneira auto-regulada, nao é senao a complexa 
estrutura cooperativa do cumprimento de regras (a propriedade privada, o 
respeitar os contratos e a aceita9ao da competic;ao, etc.) de sujeitos 
concretos vivos (pontos dispersos no mercado, pólos corporais cerebrais 
existentes dentro de marcos bem estreitos da vulnerabilidade exigida para 
a reprodu9ao de suas vidas). Assim o mercado em Londres180 (ernbora 
possa continuar sem interrupc;ao em Nova York e depois em Tóquio, sem 
descanso "aparente"181

) <leve fechar as suas portas depois de oito horas de 
intensa atividade. Simplesmente porque os operadores da bolsa estao 
cansados, devem dormir, comer, restabelecer "suas forc;as", porque chega 
a noite. Esta vida concreta dos operadores nao é urna mera "condic;ao de 
possibilidade", é participac;ao constitutiva criadora do que" aparece" como 
um mercado auto-regulado. A "auto-regulac;ao" do mercado nao é senao 
a criativa participac;ao empírica de muitos sujeitos reais que cumprem as 
"regras" desse sistema formal chamado "mercado". Para todo observador 
é óbvio que sem os operadores concretos nao há mercado, mas logo se 
esquece isso. As ac;oes, os papéis da bolsa que se compram e vendem, sao 
de empresas com trabalhadores de "carne e osso", com cujos salários 
comprará o bens para poder vi ver. E os materiais que essas empresas usam 
sáo transportados até as fábricas por motoristas corporais que se alimen
tara. E os produtos que sáo fabricados serao comprados como mercadorias 
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por compradores com necessidades materiais humanas vitais concretas. 
Em todos os momentos desse ciclo a "vida humana de cada sujeito" é o 
constitutivo intrínseco, o conteúdo de tudo o que "aparece" como mercado: 

Este conhecimento mútuo entre sujeitos naturais e necessidades trans
cende a relac;ó:o mercantil para julgá-la. Transcende também a lingua
gem 182

• Este transcender acorre a partir do interior tanto das relac;óes 
mercantis como da linguagem. No entanto, defronta-se com elas para 
lhes dar seu conteúdo real. Este conteúdo real, que julga os esquemas 
formais da linguagem e do mercado, é ao mesmo tempo subjetivo. É o 
fato de que o sujeito está defronte a encruzilhada da vida e da marte, 
que constitui esta realidade do mundo que se defronta coma linguagem 
e o mercado. Mas trata-se de uma subjetividade de validade objetiva, 
forc;ada. Este atar, forc;osamente, tem de ser entendido como sujeito para 
poder viver. MCis estes juízos de fato, cuja critério de verdade é a vida e 
a marte, só:o ao mesmo tempo os juízos constitutivos da realidade obje
tiva ... A realidade objetiva náo é algo dado independentemente da vida 
do ser humano 183

. 

O sujeito vivo humano concreto é deixado por Luhmann no entorno do 
sistema; para Weber, nó:o pode ser enunciado sobre o mesmo nenhum juízo 
formal meio-fim - porque é um momento material. Parecerla que o último 
Foucault - que tó:o bem prop6s a corporalidade dos excluídos, dos loucos, 
dos presos, dos enfermos ... em sua época intermédia - consegue se referir, 
como vimos, ao sujeito como última instancia. 

[362] De fato, o sujeito humano é o ponto de partida e continua senda 
referencia e conteúdo da consciencia cognoscente (já que o "conhecer" 
consciente é um momento da produc;ao, reproduc;ó:o e desenvolvimento da 
vida do su jeito humano), do mundo (em sentido heideggeriano), da lingua
gem, dos instrumentos e valores culturais, de todos os sistemas performa
tivos, da discursividade ou da comunidade de comunicm;ao (nós nos co
municamos e argumentamos para "viver melhor"): 

A afirmac;ó:o da vida nó:o é um fim, mas um projeto184: o projeto de se 
conservar como sujeito, que pode ter firls. A ac;ó:o corres;Rondente é urna 
ac;ó:o para evitar as ameac;as a esta vida; é um projeto 1 5

. 

Dos sistemas formais fetichizados ou nó:o (o capitalismo, a educac;ó:o 
bancária, o patriarcalismo machista, o racismo discriminatório, etc.) po
dem ser enunciados juízos de fato meio-fim com pretensó:o de performati
vidade ou eficácia sistemica. Como tal, o sistema nó:o tem sujeitos - no 
sentido em que o definimos -, mas opera como urna subjetividade holística 
funcional auto-referente. Seu cálculo - inclusive científico - meio-fim nó:o 
pode incluir, se nos ativermos apenas ao critério formal, a vida dos su jeitos 
que lhe servem de suporte, freqüentemente invisíveis, das diversas "func;óes" 
do sistema. A marte do trabalhador, seu empobrecimento - como nas 
empresas cujas" ac;óes" sobem no mercado por ter este "racionalizado" sua 
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produc;óo deixando sem emprego milhares de trabalhadores186 
-, está fora 

do cálculo da relac;óo sistemica meio-fim. Reintroduzir, como um momento 
fundamental, urna referencia a vida-morte (um certo "cálculo qualitativo" 
como na ecologia critica, a critica económica a partir da vida do trabalha
dor, etc.) éter em contaos sujeitos vivos que operam nos sistemas perfor
mativos como "partes funcionais". O juízo de fato critico (a partir do marco 
material da ética) é enunciado como a possibilidade da produc;áo, repro
duc;áo e desenvolvimento da vida dos sujeitos reais do sistema, e como 
"medida" ou critério dos fins do mesmo: se a vida náo é possível, a razóo 
. t t 1 t , 1 . , 1 , t· t 187 ms rumen a que se exerce em orna- a 1mposs1ve e e 1camen e perversa . 

c. A revelac;áo do "sujeito negado": o aparecimento da vítima 

(363] Mas o sujeito aparece em toda a sua clareza nas crises dos 
sistemas, quando o entorno - para falar como Luhmann - adquire tal 
complexidade que nao pode mais ser controlado, simplificado. Surge 
assim em e ante os sistemas, nos diagramas do poder, nos lugares 
estandardizados de enunciac;áo, imediatamente, pelas referidas situac;oes 
criticas, o Outro que o sistema, o rosto do oprimido ou excluído, a vítima 
nao intencional como efeito da lógica performativa do todo formal raciona
lizado, mostrando sua irracionalidade a partir da vida negada da vítirna. 
Emerge um su jeito, revela-se como o grito para o qual é preciso ter ouvidos 
para ouvir: 

Subitamente ergue-se a voz (Stimme) do operário que, no estrépito e na 
agitrn;áo do processo de produ~áo, ficara mudo188 

... Na pra~a do merca
do, tu e eu só reconhecemos urna lei, a do intercambio de mercado-

. 189 O . h b 1h nas .. . que ass1m gan as em tra a o, eu pe reo em substancia 
laboral... e diariamente me roubas ... 190 

Na vítima, dominada pelo sistema ou excluída, a subjetividade humana 
concreta, empírtca, viva, se revela, aparece como "interpelac;áo" em última 
instancia: é o sujeito que já náo-pode-viver e grita de dor. É a interpelac;áo 
daquele que exclama "Tenho fome! Deem-me de comer, por favor!" É a 
vulnerabilidade da corporalidade sofredora - que o "ego-alma" náo pode 
captar em sua subjetividade irnaterial ou imortal- feita ferida aberta última 
náo cicatrizável. A náo resposta a esta interpelac;ao é morte para a vítima: 
é para ela deixar de ser sujeito em seu sentido radical - sem metáfora 
possível-: morrer. É o critério negativo e material último e prirneiro da critica 
enquanto tal- da consciencia ética, da razáo e da pulsao criticas 191

. Aquele 
que morre "foi" alguém: um sujeito, última referencia real, o critério de 
verdade definitivo da ética. O outro é a vítima possível e causada por minha 
ac;ao funcional no sistema. Eu sou re-sponsável. É urna referencia concreta: 

O reconhecimento entre sujeitos que se reconhecem mutuamente como 
su jeitos naturais e necessitados náo é apenas o reconhecimento da vida. 
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Um reconhecimento da vida [em geral] pressupóe a constituic;áo da 
realidade objetiva pelo reconhecimento entre sujeitos. Este reconheci
mento implica que a vida natural, do mesmo modo que a vida humana 
como ser natural, mas também a realidade objetiva da natureza, consti
tuí-se pelo reconhecimento entre su jeitos. Tampouco, porém, é o reconhe
cimento da espécie humana como objeto da sobrevivencia. A espécie 
humana como objeto é urna abstrac;áo que simplesmente arrasa o 
reconhecimento entre sujeitos. Trata-se do reconhecimento do outro 
numa relac;áo de seres naturais e necessitados. Este reconhecimento náo 
pode excluir ninguém. Neste sentido, é universal, sem constituir nenhum 
universalismo abstrato .. . O reconhecimento mútuo entre sujeitos desem
boca numa opc;áo por alguns sujeitos, isto é, na opc;áo por aqueles cuja 
vida está mais diretamente ameac;ada. O critério de verdade é a vida e 
a marte ... em cuja centro se encentra a vítima . Trata-se de um ser para a 
vida, náo para a marte. O critério de verdade é a vítima 192

. 

Estamos falando, pois, da vida de cada sujeito, última referencia ativa, 
como organismo auto-regulado vivente, social e histórico, mas também 
como critico autoconsciente, sem reducionismo (quando se pretende definir 
como o essencial o su jeito como cogito), mas tampouco com unilateralismos 
(quando se nega todo sujeito, o cogito ou o sujeito transcendental kantiano 
com todo outro tipo de subjetividade: joga-se fora "a crianc;a coma água 
do banho"). 

O sujeito da práxis de libertaqáo é o sujeito vivo, necessitado, natural, 
e por isso cultural, em último termo a vítima, a comunidade das vítimas e 
os co-responsavelmente articulados a ela. O "lugar" último, entáo, do dis
curso, do enunciado crítico, sáo as vítimas empíricas, cujas vidas estáo em 
risco, descobertas no "diagrama" do poder pela razáo estratégica. 

d. A intersubjetividade comunitária dos novos "sujeitos sócio-históricos" 

[364] A subjetividade do horizonte in ter-subjetivo dos "jogos de lingua
gem" wittgensteinianos nos abre o amplo espac;o do que denominaremos 
"sujeito sócio-histórico". Como que fazendo urna autocritica, escreve o 
althusseriano de ontem Alain Badiou: 

O sujeito do qual falamos náo tem nenhuma preexistencia natural193 
.•. O 

sujeito de urna política revolucionária náo é o militante individual, nem 
tampouco a quimera de urna classe-sujeito. É urna produc;áo singular que 
teve diferentes nomes (as vezes, náo todas, partido) 194

• O militante entra 
certamente na composic;ao <leste sujeito, a quem aqui também excede (é 
justamente o excesso que o faz aparecer como imortal) 195

• 

Quando se interpreta a" classe" como um "su jeito" natural, substantivo, 
único, última instancia, cai-se numa conceitualizac;;:áo metafísica indevida. 
O fato de ter investido o "sujeito" inter-subjetivo de urna subjetivídade 
substancial inexistente constituiu-o num dos justificadamente criticados 
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su jeitos metafísicos. Mas entre (a) a negrn;ó:o dos ditos su jeitos metafísicos 
impropriamente substantivados e (b) a negrn;ó:o da subjetividade de cada 
sujeito humano vivente concreto ou (c) a negrn;ó:o de toda subjetividade as 
comunidades inter-subjetivas, distam muitos mal-entendidos. Estamos de 
acordo quanto a negaqó:o de (a), mas nó:o das subjetividades de (b) e (c). 

A "subjetividade" inter-subjetiva constitui-se a partir de urna certa 
comunidade de vida, desde urna comunidade lingüística (como mundo da 
vida comunicável), desde urna certa memória coletiva de gestas de liber
taqó:o, desde necessidades e modos de consumo semelhantes, desde urna 
cultura com alguma tradiqó:o, desde projetos históricos concretos aos que 
se aspira em esperanqa solidária. Os participantes podem falar, argumen
tar, comunicar-se, chegar a consensos, ter co-responsabilidade, consumir 
produtos materiais, ter desejos de bens comuns, ansiar por utopías, coor
denar aqóes instrumentais ou estratégicas, "aparecer" no ambito público 
da sociedade civil com um rosto semelhante que os diferencia dos outros. 
Sao os "movimentos sociais", momentos de urna microestrutura de poder, 
de instituiqóes, de sistemas funcionais produtivos, classes sociais, etnias, 
regióes, povos inteiros, naqóes, países, estados, etc. Tirando o seu signifi
cado específico, a descriqó:o hegeliana continua sendo sugestiva: 

A conexóo global toma a figura de um organismo formado de sistemas 
particulares de necessidades, de instrumentos e trabalhos, de manei
ras de satisfazer as necessidades, de cultura teórica e prática, siste
mas nos quais os individuos tomam parte, para constituir os diferentes 
estamentos 196

. 

De alguma mci:neira pode ser retomada novamente a problemática já 
iniciada no § 6.1: Qual é o tipo de subjetividade sócio-histórica que efetua, 
que realiza o que podemos chamar de a práxis de libertaqáo das vítirnas? 
A comunidade global e intersubjetiva de cada tipo de vítimas revela-se, 
aparece como urna certa subjetividade, potencial, freqüentemente contra
ditória, complexa, tensa num determinado diagrama de poder, um em si 
(an sich) fechado inicialmente sobre si mesmo, sofredora e, no entanto, 
passiva, nó:o crítica, ingenua. O dominado ou excluído ainda nó:o tem 
consciencia ética crítica. É o ponto de partida da reflexó:o ético-estratégica. 
É a comunidade das vítimas em geral197

, sempre fruto de um determinado 
sistema performativo, que tem um perfil próprio, urna certa identidade que 
se afirma como diferenqa ante os outros grupos, movimentos, sujeitos 
sócio-históricos. Interessa-nos particularmente o surgimento de novos mo
vimentos sociais na sociedade civil ou na história, que de urna maneira ou 
outra sempre só:o comunidades de vítirnas que lutam pelo re-conhecirnento 
e que se revelam, "aparecem" - como apareceu o Exército Zapatista de 
Libertaqó:o Nacional como que do nada, inesperadamente, em 1 ° de janeiro 
de 1994 em Chiapas, México. 
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[365] José Carlos Mariátegui, pensador marxista - antiestaliniano avant 
la lettre -, a partir de urna razao estratégica realista, que nao distorcia a 
facticidade a partir de categorias dogmáticas que ocultavam a realidade 
objetiva dos países periféricos, compreendeu que no Peru nao podia ser 
um inexistente proletariado o sujeito sócio-histórico da anelada revolw:;ao. 
Sua "hermeneutica" - Sete ensaios de interpretm:;áo 198 da realidad e perua
na- histórica e eco no mica situa a opressao de urna comunidade de vítimas, 
impressionante por seu número, cultura e pobreza, invísível para a própria 
esquerda de seu momento: 

A soluc;áo do problema do índio tem que ser urna solw;áo social. Seus 
l. d t' ' - ' d. 199 E t ·t 1 rea iza ores em que ser os proprios m 10s . s e concei o eva a ver na 

reuniáo dos congressos indígenas um fato histórico. Os congressos 
. d' d virt d 'lt· 1 b t· 200 -m igenas, es ua os nos u irnos anos pe o urocra ismo , nao re-
presentavam ainda um programa; mas suas primeiras reunióes assina
laram urna rota comunicando os índios das diversas regióes ... Um povo 
de quatro milhóes de homens, consciente de seu número, náo desespera 
nunca de seu futuro. Os mesmos quatro milhóes de homens, enquanto 
forem apenas urna massa inorganica, urna multidáo dispersa, sao inca-

d d .d. h . t , . 201 pazes e ec1 ir seu rumo 1s onco . 

Sete anos antes, Gyorgy Lukács escrevera algo semelhante: "Esta 
inconsciencia na questao da organizm;:ao é certamente o sinal da falta de 
maturidade do movimento"202

• De fato, o surgimento de novos sujeitos 
supóe um processo ético da passagem de um grau de subjetividade 
passiva a outros de maior autoconsciencia203

, no claro-escuro dos dia
gramas do poder estratégico. A comunidade das vítimas parte de urna 
"falsa consciencia"204

, devido ao fenomeno da "reificm;:ao" no processo 
cognitivo das próprias vítimas enquanto oprimidas205

• A chamada "cons
ciencia de classe" - que desde urna metalinguagem seria a "consciencia 
da vítima como vítima" 206

; a consciencia ético-crítica da mulher feminista 
como dominada pelo patriarcalismo machista; a consciencia do afro
americano da opressao que sofre nas máos do bronco, etc. - parte de 
um momento negativo: 

A consciencia de classe [leia-se: da vítima] é, ao mesmo tempo, conside
rada abstrata e formalmente, urna inconsciencia, confipurada pela pró
pria siturn:,:áo económica, histórica e social da classe20 

. 

Seria um grau mínimo de subjetivídade do sujeito sócio-histórico que, 
no entanto, deve percorrer um longo caminho até se tomar urna subjetiví
dade agente na história: 
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O proletariado [leia-se: as vítimas] é, por sua simples existencia, a crítica, 
a negrn;áo destas formas de existencia [reificadas ... Mas] até que o 
próprio proletariado náo tenha chegado a desvelar completamente esta 
crise, chegando a verdadeira consciencia de classe ... náo se elevará 



senao negativamente sobre o que nega. Quando a crítica nao supera a 
crítica de umaparte, quando tentar criticar a totalidade, entao nao supera 

208 o que nega 

Quer dizer, para se tornar sujeito é necessário efetuar urna crítica 
autoconsciente do sistema que causa a vitimac_;:áo209

. Rigoberta Menchú 
exclamava: "Ficava alegre quando percebia exatamente que o problema 
náo era só meu problema", mas era "urna situac_;:áo geral de todo o povo" 210

• 

O sujeito sócio-histórico se torna urna subjetividade libertadora só no 
momento em que se eleva a urna consciencia crítico-explicativa da causa 
de sua negatividade. Mas Lukács tende a definir essa consciencia como 
Lenin, contra Luxemburg: "Ela superestimou o caráter organico do processo 
e subestimou a importancia do caráter consciente e conscientemente 

. d d "211 
'T" d t- t·t · " rt·d "212 orgaruza or o mesmo . 1en eu en ao a cons 1 mr o pa 1 o como o 

momento consciente, aut6nomo e coordenador exclusivo da comunidade 
das vítimas213

, negando o processo de constituic_;:áo protag6nica da subje
tividade sócio-histórica da comunidade das próprias vítimas. Quer dizer, 
minimizou parcialmente o caráter organico e auto-regulado da comunida
de das vítimas em favor de um certo consciencialismo vanguardista -
especialmente reduzindo a "teoria" toda a problemática dos "princípios 
éticos", em relac_;:áo aos quais acontece a "tomada de consciencia ético-crí
tica" (consciencia de classe214

) das vítimas215
• 

A "questáo do sujeito" (em seu sentido intersubjetivo, sócio-histórico, 
como emergencia dos diversos sujeitos de novos movimentos sociais nos 
diagramas do poder), entáo, é exatamente a problemática do devir ético
crítico da comunidade de vítimas. Os "movimentos sociais" sáo um tipo 
fluido ou fragmentário de sujeitos sócio-históricos que aparecem e desa
parecem em conjunturas bem determinadas. Voltaremos ao tema na já 
freqüentemente citada obra futura sobre as frentes de libertac_;:áo - já que 
cada urna delas, na luta pelo reconhecimento, refere-se a um ou a vários 
sujeitos sócio-históricos. 

De qualquer maneira, podemos concluir que a crítica do sujeito meta
físico moderno leva a considerar certos sistemas, estruturas ou diagramas 
como "sem-sujeitos" - já que os sujeitos reais ficam na invisibilidade das 
"abstrac_;:óes", "func_;:óes" ou das "relac_;:óes de forc;a". No entanto, debaixo 
deles se encontra o Dasein que "é-no-mundo", mas já sempre constituído 
a partir de urna comunidade de vida, de sistemas de instrumentos culturais, 
a partir da intersubjetividade discursiva dos su jeitos sócio-históricos, diver
sos, que, no entanto, podem ser descobertos por urna razáo que, sendo 
universal (material e discursivo-formalmente), é ao mesmo tempo "trans
versal" (podendo transitar da alteridade de cada "movimento social" para 
os outros a partir de sua própria constituic_;:áo material: assim urna mulher, 
como já dissemos, é inevitavelmente de urna rac_;:a, urna classe, urna nac_;:áo, 
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urna cultura ou etnia, etc.), a partir das exigencias em última instancia do 
sujeito vivo, que füm o quadro de referencia de factibilidade ética. 

§ 6.3. A "questáo reforma-transforma~áo" 

[366) Agora <levemos passar para o terceiro aspecto. O sujeito sócio
histórico ( § 6. 2) - por exemp lo, feminista, de um partido político ou sindicato 
-, organizado (§ 6.1), atua estrategicamente. Quando cada sujeito atua, 
sua ac_;áo está delimitada por certos marcos ou referencias, e pode ser -
para a razáo critica ou ética da libertac_;áo, e náo para urna ética estandar
dizada - urna práxis funcional, de "reforma" ou crítico-libertadora (opera
c_;áo esta última que denominaremos estritamente como sendo de 
"transformac_;áo" [Marx a chama Veranderung]). A ac_;áo "reformista" é 
aquela ~ue cumpre com os critérios e principios de um "sistema vigente 
formal" 21 

; quer dizer, é urna ac_;áo como meio dentro dos marcos dos fins 
da razáo instrumental de um sistema dado. Assim, quem atua dentro do 
sistema económico capitalista executa urna práxis a partir do critério do 
aumento da "taxa de lucro do capital"217 (da empresa, do banco, etc.). Sua 
ac_;áo é perfeitamente racional ou ética, dentro dos parametros do sistema. 
Da mesma maneira, urna ac_;áo patriarcal ou machista, que obriga a mulher 
a ser a "perfeita dona-de-casa", cumpre igualmente comos valores dessa 
prática de genero tradicional, pelo menos na cultura ocidental até há pouco. 

O problema apresenta-se no conflito entre a) os sistemas formais 
(enquanto abstratos, meio-fim, auto-referentes) que procedem segundo a 
aceitac;áo consciente de poucas regras bem definidas (já indicadas acima), 
a partir de cuja prática comec;am a se produzir, "as costas dos atores", 
efeitos náo intencionados, e b) o marco de referencia que é delimitado pelos 
principios ético-materiais e discursivo-formais universais - quer dizer, da 
reproduc_;áo e desenvolvimento da vida de cada su jeito ético no dito sistema 
formal e sua participac_;áo simétrica discursiva. Os sistemas formais se 
fetichizam (se auto-identificam coma realidade sem mais) e tomam invisí
veis os sujeitos reais (os sujeitos vivos que inevitavelmente exercitam as 
poucas regras formais fixas conscientes e que de fato, cumprindo essas 
regras, plasmam as estruturas do sistema que "aparece" como auto-regu
lado) . As "tendencias" objetivas que se cumprem, ao se levar a cabo as 
ditas regras füms conscientes, causam efeitos náo intencionais que produ
zem, e "aparecem" - é urna pura aparencia náo real - aos olhos de um 
observador externo (e até aos olhos dos próprios atores que efetuam as 
regras fixas mas, obviamente, sem consciencia dos efeitos náo intencio
nais) como sendo "leis sociais" necessárias. Assim "pareceria" que o 
mercado se auto-regula por si mesmo - como Hayek tenta demonstrar -, 
ou que o capital autoproduz valor - que para Marx é a pretensáo fetichista 
da explicac_;áo da economía política de Smith ou Ricardo. 
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[367] Na realidade estas "leis sociais" náo sáo a) nemas leis ncrturais 
que agem por necessidade física (leis estritamente ncrturais, como o marco 
de probabilidade no nível atómico dentro do qual <leve aparecer um 
eléctron nas fotografias), b) nem leis necessárias da sociedade de um tipo 
semelhante ao das leis naturais (como propóe o determinismo histórico 
metafísico do estalinismo padrao como materialismo dialético, com o qual 
Marx nada tema ver); mas c) "tendencias" sócio-históricas, náo necessá
rias como na natureza, mas tampouco fruto de atos conscientes, como 
marcos dentro dos quais sáo possíveis e de fato sáo efetuadas as ac;:óes 
humanas, como resultado do cumprimento das regras fixas conscientes 
definidas. O tipo de "determinac;:áo" náo é natural nem necessário, mas 
tampouco é consciente ou caótico, mas é urna regulac;:áo náo intencional 
que fixa limites para as ac;:óes, pelo cumprimento das regras fixas cons
cientes indicadas, que agora se realizam como se fossem "necessárias" (a 
maneira da natureza) pelo simples fato de náo ser conscientes (que é o que 
chamamos de "náo intencionais"). A "náo-intencionalidade" (ou náo "cons
ciencia explícita") dos diversos agentes em todos os pontos do sistema, 
estrutura, diagrama de poder, faz "aparecer" o todo das func;:óes como-sem
sujei tos (como o "sistema" de Luhmann). Por seu lado, ao pretenderemos 
filósofos modernos (contando, em último termo, com urna argumentac;:áo 
consciente e explícita) ou certos dentistas sociais formalistas que o sistema, 
mercado ou diagrama opera contando só com atos conscientes de sujeitos 
metafísicos (o ilustrado moderno diz: eu penso isto como objeto do conhe
cimento consciente"), a la Max Weber, por atos formais meio-fim, negam a 
auto-regulm;áo que deve sempre ser pressuposta e respeitada, já que a 
consciencia (como a neurobiología e a psicanálise bem sabem) náo pode 
"intrometer-se" sem necessidade nos ditos sistemas de altíssima complexi
dade. A vida em geral, com seus processos de auto-organizm;ao, e a vida 
social em particular, com seus mecanismos de auto-regulm;ao (que produ
zem todos os efeitos náo intencionais), náo podem ser substituídos por atos 
meramente conscientes. A tentativa do "planejamento perfeito" ou "total" 
de Kantorovich, dentista soviético218 

- criticado por Popper-, é a pretensáo 
extrema da modernidade: a racionalizac;:áo ou a consciencia total e perfei
ta. Esta sonha que tudo poderá ser um dia planificado racional e conscien
temente pelo ser humano. É levar ao extremo, e cair em contradic;:áo 
perf ormativa, a tendencia certamente já iniciada por Lenin ao propor 
incorretamente a relac;:áo na organizac;:áo entre vanguarda (consciente e 
em posse da "verdade": a razáo do processo) e as massas (a auto-regula
c;:áo espontanea desprezada como irracional ou imatura). Entre o esponta
neísmo total da auto-regulac;:áo náo intencional das massas e o van
guardismo hiperconsciente dos líderes, encontra-se todo o claro-escuro de 
ac;:óes conscientes cumprindo regras fixas até os efeitos náo intencionais 
que aparecem como auto-regulados (e que se postulam como empírica-
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mente incalculáveis por sua quase infinita complexidade) e que se deter
rninam marcos empíricos que mostram como "tendencias" ou "leis" que se 
cumprem sem "determinismo natural" - as "leis sociais" no dizer de Marx. 

Mas seria espontaneísmo suicida para a humanidade nao admitir a 
importancia crucial e estratégica da intervem;;ao da consciencia crítica 
quando os efeitos perversos nao intencionais do sistema (como, p. ex., a 
miséria crescente da humanidade atual como efeito nao intencional das 
"receitas" do FMI e do BM, com seu neoliberalismo de mercado total 
ortodoxo) se tornaram insuportáveis, evidentes, e póem em risco a repro
dw;:ao da vida da maioria dos sujeitos humanos. Nesse momento, a 
intervem;áo conscientemente critica se faz necessária, como no barco é 
necessária a intervem;;ao do timoneiro para corrigir o rumo em cinco graus, 
evitando que se choque contra um iceberg que poderia destruir a nave. A 
maquinaria (propulsora como as pulsóes ou os mecanismos auto-regula
dos) move o navio. Segundo seus efeitos nao intencionais, iria ao suicidio 
se se chocasse contra o iceberg, que, segundo as "tendencias" previstas, 
é inevitável. Nesses casos, a consciencia critica deve intervir, a partir do 
uso da bússola (os principios éticos materiais e discursivo-formais univer
sais que fixam o marco da necessária "correc;ao" ético-consciente). É todo 
o tema exposto da comunidade das vítimas (que opera nao intencional
mente), de sua comunidade critica (que opera como auto-regulac;ao de 
base e com consciencia critica mas ingenua) e de seus núcleos de referen
cia de critica explícita, onde a consciencia adquire nível "ilustrado" grac;as 
aos especialistas, estrategos, cientistas, "intelectuais organices", que sao, 
por exemplo, no Brasil de hoje, tanto um Paulo Freire (o dentista) como um 
Lula (o líder operário que se tornou político e dirigente de um partido 
nacional crítico). A ética, como vimos, decide-se no mostrar e normatizar a 
compatibilidade do sistema formal nao intencional coma produc;áo, repro
duc;áo e desenvolvimento da vida humana de cada sujeito ético com direito 
a participac;ao discursiva. Quando nao ocorre essa compatibilidade (por 
exemplo, quando há aumento de capital mas diminuic;ao das possibilida
des de vida e da participac;ao discursivo-democrática da maioria da hu
manidade) a intervenc;ao ético-critica se faz necessária. 

[368] É neste contexto que devemos compreender a relac;áo entre 
"reforma", "revoluc;ao" e "transformac;ao". Rosa Luxemburg contrapóe "re
forma social" e "revoluc;ao"219

, e o faz para criticar os "reformistas", que 
desde 1879 se tinham feito presentes coro Bemstein, em nome da "possível" 
mudanc;a interna do sistema. Reformista é aquele que, pretendendo cum
prir coro os principios revolucionários, caiu na "adaptabilidade do capita
lismo "220

• Traduzido para a metalinguagem ética, o reformista é aquele que 
atua segundo os critérios (isto é "adaptar-se") do sistema formal hegemó
nico ou dominante (no caso indicado, o "capitalismo"). Toda a argumenta
c;ao do raciocinio reformista consiste em ir mostrando que o diagnóstico 
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crítico (neste caso o de Marx) foi superado pelas circunstancias, e comec_;:a 
assim urna redefinic_;:áo em todos os seus detalhes, de onde resulta, no final, 
que o sistema formal vigente pode ser reformado a partir de dentro: 

É claro que, se esta corrente vai se manter, deve tratar de destruir nossos 
princípios (Grundsatze) e elaborar urna teoria própria. O livro de Bern
stein é precisamente um esfor~o nessa dire~ao22 

• 

Luxemburg, diante da tentativa reformista de subsumir os "princípios" 
(éticos - denominá-los-ia a Ética da Libertac_;:áo) dentro dos critérios do 
sistema formal capitalista, ve-se obrigada a repensar críticamente o mar
xismo a partir das objec_;:6es que os reformistas lanc_;:am contra Marx. Por 
outro lado, náo é a mesma coisa ser "reformista" que ser intelectual tra
dicional ou "funcional" do sistema hegemonico. Smith ou Ricardo sao 
burgueses (até revolucionários para Marx) mas nao reformistas. Reformis
tas sáo os que, parecendo críticos, adotaram os critérios do sistema formal 
que pretendem criticar. A confrontac_;:áo teórica toma-se imprescindível. 
Com efeito, Luxemburg escreve a segunda obra teórica de importancia na 
tradic_;:áo marxista ( depois de O capital do próprio Marx) para refutar essa 
tentativa de fagocitar o pensamento crítico de Marx numo pura interpreta
c_;:áo funcional ao capital- como tentavam E. Bemstein, Henryk Grossmann, 
o próprio Karl Kautsky, e especialmente Otto Bauer, Serguéi N. Bulgakov, 
Mikhail l. Tugan-Baranovski e Eugen Bohm-Bawerk222

• O importante, para 
a finalidade de nosso argumento, é mostrar como Rosa Luxernburg se viu 
obrigada a ocupar muito do tempo que deveria usar para a práxis concreta 
estratégica a fim de tratar de questoes teóricas, náo por um abstrato amor 
teórico a verdade (em si), mas pela necessidade prática de destruir argumen
tos que justificavam a negac_;:áo da vida das vítimas e a exclusáo dos traba
lhadores do sistema formal capitalista. A obra de Luxernburg é "ciencia social 
crítica" em sentido estrito, pois é fruto de todo um "programa de pesquisa 
científica" efetuado com o fim de explicar a causa da negatividade material 
das vítimas, refutatório do trabalho teórico destrutivo ou reformista, que tenta 
negar a criticidade do pensamento de Marx com respeito ao capital, quer 
dizer, "confundir" a explicac_;:áo e a causa da alienac_;:áo do assalariado. O 
capital, diz o reformismo, náo é impossível; náo contém urna contradic_;:áo em 
si mesmo; a crise nao é sinal de seu desabamento, e isto teria sido demons
trado pelo próprio Marx em seus "esquemas" matemáticos da reproduc_;:áo: o 
capital pode se autoproduzir e valorizar-se indefinidamente. Por isso, Luxem
burg fixa como tema de seu programa científico crítico o próprio centro do 
argumento reformista: A acumulac_;:ao do capital: "Meu trabalho náo tem 
semente um interesse teórico puro, mas encerra tarnbém, na minha opiniáo, 
certa importancia para nossa Juta prática contra o imperialismo"223

• 

[369) Luxernburg deve chegar aos níveis abstratos mais sutis do discur
so de Marx para mostrar que os "exemplos matemáticos" dos "esquemas 
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da reproduc;áo" no segundo livro de O capital náo sáo urna descric;áo 
empírica do que acontece na realidade concreta - como pretendem os 
reformistas cometendo um grave erro metodológico, confundindo "o" abs
trato com "o" concreto real-, mas urna maneira pedagógica e abstrata de 
refletir sobre a reproduc;áo enquanto tal. Luxemburg mostra que, concreta 
e empíricamente: 

O capitalismo necessita, para sua existencia e desenvolvimento [para 
sua reprodU<;áo ampliada], estar rodeado de formas de prodU<;áo náo 
capitalistas. Mas náo basta qualquer destas formas. Necessita, como 
mercados, de camadas sociais náo capitalistas para realizar sua 
mais-valia224

• 

Sua teoria - que náo sáo os "princípios" do socialismo (éticos, entáo) 
- , além de incorporar no horizonte de sua reflexáo os países periféricos do 
capitalismo ( e náo <levemos esquecer que Rosa nasceu na Polonia, país 
periférico do capitalismo europeu ocidental desde o século XVI), serve de 
marco na "luta prática contra o imperialismo" - e agora já sai do limite 
nacional alemáo e se toma urna pensadora válida para o" sistema mundo", 
com seu "centro-periferia". Os princípios éticos enquadram a possível ac;áo 
estratégica (a "luta") dos críticos articulados organicamente na comunida
de das vítimas, mas náo devem ser confundidos com a teoria social crítica 
e científica propriamente dita. A luta contra o reformismo - que náo é contra 
o capitalismo mas contra aqueles que, tendo sido críticos e pretendem 
ainda o ser, abandonaram a sua solidariedade teórica e prática com a 
comunidade das vítimas, embora digam o contrário - é ética, teórica e 
estratégica. O reformismo adota os critérios e princípios do sistema domi
nante - embora proclame ser crítico - e por isso sua estratégia e tática é 
"reformista" (náo importa se pacifista ou violenta; importa que assume os 
critérios e princípios do sistema vigente), e cria urna nova teoria que tema 
particularidade de usar a terminología crítica, mas dentro do horizonte 
interpretativo do sistema vigente; quer dizer, náo senda já ciencia social 
crítica mas funcional: assim surgirá depois de Luxemburg a futura social
democracia alemá, capitalista em seu horizonte fundamental, socialista 
em suas formulac;oes lingüísticas. O pensamento crítico deve ter clareza 
dos princípios crítico-éticos225

, mas também deve inovar ou criar explicac;oes 
(ou urna compreensáo a partir do fundamento, ou ainda interpretac;óes) 
mais profundas que a da ciencia social funcional226 da negatividade das 
vítimas (para dar razáo da luta estratégica da comunidade crítica das 
vítimas) e, também, deve demonstrar científico-criticamente a impossibili
dade in the long run do sistema dominador, urna vez que seus efeitos 
perversos náo intencionais tomararn-se insustentáveis, intoleráveis. 

[370] Mas para a Ética da Libertac;áo, de modo diferente da de Luxem
burg, a ac;áo ética contrária a práxis funcional (a que se cumpre em o 
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sistema sem contradic;:áo) ou reformista (a que tem má consciencia e quer 
explicar críticamente as razóes de sua ac;:áo conformista) náo é a "revolu
c;:áo" mas a "transformac;:áo". Isto é de grande importancia estratégica (e 
até tática) porque, se a ética da libertac;:áo tentasse justificar a bondade 
do ato humano só a partir da "revoluc;:áo", exclusivamente, teria destruído 
a possibilidade de urna ética crítica (ou de libertac;:áo) da vida cotidiana. 
Como me criticava oralmente meu amigo Hans Schelkshom, de Viena 
(Áustria), a ética da libertac;:áo parecerla ser válida só para situac;:óes re
volucionárias, que sáo absolutamente excepcionais, e com isso se nega ser 
fundamentadora da ac;:áo cotidiana, ordinária, de todos os dias. 

De fato, os critérios e princípios que obrigam o sujeito ético a lutar até 
participar de urna revoluc;:áo (em favor da vida e co-solidariedade discur
siva com as vítimas, com o outro, com as massas oprimidas maioritárias) 
sáo os mesmos que exigem "transformar" toda norma, ac;:áo, microestrutura 
ou instituic;:áo. Só a "transformac;:áo" crítica de um sistema de eticidade 
completo (urna cultura, um sistema económico, um estado, urna nac;:áo, etc.) 
leva o nome de "revoluc;:áo". Assim a revoluc;:áo náo é senáo o momento 
extremo de um nível de complexidade que comec;:a em sua posic;:áo mínima 
pela transformac;:áo de urna máxima da vida cotidiana em referencia a urna 
ac;:áo possível insignificante (p.ex., desde o muito vulgar "Vou cuspir no 
cháo"), e que deve ser "transformada" a partir do critério e princípio que se 
enuncia como a nóo negac;:óo do outro, em algum aspecto que possa 
redundar em dirninuic;:óo de vida ou participac;:óo simétrico-discursiva da 
vítima da realizac;:óo de tal máxima (no exemplo, nóo se deveria cuspir no 
chao porque prejudicaria a pessoa encarregada da limpeza, a vítima, e 
nóo simplesmente por exigencia de estética ou de higiene - que sao outras 
razóes válidas, como a limpeza ou a possível propagac;:óo de virus, etc.). 
"Transformar" é mudar o rumo de urna intenc;:áo, o conteúdo de urna norma: 
modificar urna ac;:óo ou instituic;:óo possíveis, e até um sistema de eticidade 
completo, em vista dos critérios e princípios éticos enunciados, no próprio 
processo estratégico e tático. Tratando-se de um sujeito sócio-histórico, 
como o proletariado ao qual Luxemburg se refere, as estratégias e progra
mas, táticas e métodos de luta situam-se dentro de um quadro definido 
pelos princípios ético-críticos, pelas conclusóes de explicac;:óes científicas 
sociais críticas, pela experiencia prática no a:mbito correspondente de 
dirigentes (muitos dos quais sóo vítimas que se tornaram autoconscientes, 
ilustradas, expertas, na própria práxis de libertac;:óo), sendo tudo sempre 
discernido a partir dos complexos mecanismos comunitários da discursivi
dade dos afetados como participantes democráticos simétricos. 

[371] Rosa Luxernburg critica os reformistas por terem caído num dilema: 

A teoría reformista se defronta com um dilema: ou a transformaqao 
(Umgestaltung) socialista é, como se admite agora, a conseqüencia das 
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contradi<;óes internas do capitalismo, por cujo motivo com o desenvolvi
mento deste amadureceráo as ditas contradi<;óes determinando inevita
velmente num momento dado o colapso227 

... ou os meios de adapta<;áo 
evitaráo realmente o colapso do sistema capitalista e, conseqüentemen
te, o capacitaráo para sobreviver mediante a supressáo de suas próprias 
contradi<;6es228

• 

O "reformista" náo acrescenta nada de novo ao duplo processo possí
vel; é inútil. Por isso, a oposic;:áo se enuncia para Luxemburg: reforma ou 
revoluc;:áo. De fato, o reformista "desloca o programa do movimento socia
lista de sua base material (materiellen Boden) e procura colocá-lo sobre a 
base idealista" 229

• Se traduzíssemos este enunciado na metalinguagem da 
Ética da Libertac;:áo, diríamos que o movimento ético de transformac;:áo 
crítico situa-se no nível do aspecto material da ética (a reproduc;:áo da vida 
e seu desenvolvimento: o materialismo em sentido profundo) e nao mera
mente no da reproduc;:ao do sistema formal performativo da razao instru
mental (expresso ambiguamente com o termo "idealismo"; agora se 
deveria falar de formalismo funcional). E Luxemburg in tui a questao ética 
quando escreve: 

É anti-histórico [antiético] representar a lula pelas reformas como urna 
simples proje<;áo da revolu<;áo e esta como urna série condensada de 
reformas. Urna transforma<;áo (Umwaltzung) social e urna reforma legis
lativa [que é o que os reformistas tentam] náo se diferenciam por sua 
dura<;áo, mas de acordo com sua essencia (WesenJ230

. O segredo da 
transformm;áo histórica ... reside precisamente na inversáo das simples 
modifica<;óes quantitativas [do sistema formal hegemónico] por urna 

l.d d 231 nova qua 1 a e . 

Quer dizer, trata-se de ac;:óes com critérios e fundamentos distintos: a 
reformista confirma o sistema formal dominador - pretendendo ser crítica 
-; a ac;:ao ético-crítica ou libertadora tem outra "esséncia", porque sua 
referencia com pretensao de verdade nao é o horizonte formal do sistema 
abstrato auto-referente (o capital, p.ex.), mas a exterioridade da realidade 
da vida das vítimas (a vida negada dos trabalhadores assalariados ou 
desempregados, disporúveis como massas empobrecidas e marginais 
"refugáveis", mas sempre "de reserva"). Por isso o reformista nao é aquele 
que usa um modo mais pacífico ou nao mais violento de táticas, ou 
simplesmente evita os meios rugturistas da revoluc;:ao, mas aquele "que 
escolhe outro fim (anderes Ziel)" 3

2'_ Esse outro "fim" é urna ac;:ao ética com 
outra natureza: a funcional ou reformista (muito diversas por sua origem, 
mediac;:óes e justificac;:ao) confirmam o sistema formal vigente; a transfor
mativa julga e modifica o sistema formal a partir da vida e da discursivi
dade responsável de todo sujeito humano e, como última instancia, das 
vítimas. Devemos lembrar, no entanto, que Luxemburg confunde assim a 
"transformac;:áo" ética - que em sua imensa maioria nao sáo os atos 
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revolucionários, embora sejam constituídos com os mesmos critérios e 
princípios éticos - coma "revolU1;áo". A questáo é grave, porque, para o 
luxemburguismo, o ato eticamente justo ou é revolucionário ou é reformista. 
Ao passo que quase todos os atos eticamente críticos e justos ("bons"), que 
podem "transformar" desde urna simples máxima (embora sejam detalhes 
mínimos) até diversos níveis da ordem vigente a partir das vítimas, náo sáo 
necessariamente reformistas ou revolucionários. As revolugóes, as reais e 
históricas (náo as sonhadas por anarquistas ou ilusos), sáo o paroxismo 
do ato transformativo; mas nem toda transformagáo ético-crítica é nem 
pode nem <leve tentar hic et nunc ser semente revolucionária. Isto náo é 
reformismo; pode até ser um ato de transformagáo válido ético-criticamen
te. Neste momento, no final do século XX, no tempo da hegemonia sem 
contrapartida da pax americana sobo dornínio militar do Pentágono, se a 
extrema esquerda ou os pretensamente críticos confundem "reformismo" 
com "transformagáo ético-crítica" náo revolucionária (já que as revolugóes 
podem ser "antecipadas" em muitas situagóes excepcionais e por muito 
pouco tempo, mas náo podem ser "inventadas"), náo poderiam senáo 
condenar ao desanimo ou a imoralidade todas as mulheres e todos os 
homens honestos e críticos que estáo comprometidos em diversas e nume
rosas "frentes de libertagáo", que hoje náo sáo nem podem ser revolucio
nárias - pelo menos no sentido político da tomada do poder do estado para 
mudar as estruturas de fundo socieconomicas -, tais como o ecologismo, o 
feminismo, as lutas anti-racistas, etc., etc. Mas, para náo cair na práxis 
"funcional" aos sistemas formais dominadores ou no reformismo, náo se 
deve perder a "bússola" do timoneiro que guia o barco para evitar que se 
choque contra o iceberg já metaforicamente indicado: 

Após o repúdio da crítica socialista [leia-se: dos princípios crítico-éticos] 
da sociedade capitalista [todo sistema formal performativo autonomiza
do .. .], quando se abandonou o socialismo científico [a ética crítica], 

d b , ¡ 233 per eu-se a usso a . . 

A "bússola" sáo os princípios éticos (os cinco até agora enunciados): 
indicam a diregáo de fundo da práxis. O "timáo" é a condugáo estratégi
co-consciente do sujeito ilustrado, crítico, que sabe respeitar todos os 
mecanismos da auto-organizagáo vital e auto-regulagáo social dos siste
mas dentro dos quais a consciencia emerge para reconduzir o processo 
eticamente, sem ultrapassar sua finitude. "Debaixo da água" a quilha (a 
corporalidade) é movida pelas pulsóes (motores, etc.). Quem maneja o 
timáo as supóe, náo as substituí, está ao seu servigo. Náo podemos aceitar 
o "sujeito moderno", mas também náo a irracionalidade suicida de negar 
os princípios (a bússola) e a consciencia crítica: um golpe oportuno de timáo 
pode "transformar" a diregáo da rota e salvar a vida dos tripulantes do 
navío. Mas golpes inoportunos podem destruí-lo de igual ou pior maneira. 
N em o navío cego do mercado total, nem o barco que anda sem motores a 
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golpes de timáo do planejamento total. A ética da libertm;áo é muito mais 
complexa que essas simplificac;:óes; espero que suficientemente complexa 
para evitar unilateralidades superficiais, mas também para náo cair em 
complexidades desnecessárias - de que alguns podem nos criticar. Sabe
mos que o perfeito equilíbrio empírico é impossível. 

[372] A ac;:áo crítica, portanto, "transforma" o processo da prá:xis tal 
como teria acontecido se só tivesse respondido aos critérios e princípios 
(sempre presentes ainda que náo intencionalmente) do sistema formal 
vigente. Essas "transformac;:óes" produzem em seu conjunto o momento do 
desenvolvimento234 que acrescenta o novo ao mero processo de produc;:áo 
e reproduc;:áo da vida de todo sujeito humano. A mera "reproduc;:áo" 
(racional ou pulsional, institucional civilizatória) pode se fechar auto-refe
rentemente sobre si, fixar-se, totalizar-se totalitariamente, tomar-se repres
sora (dos sujeitos reais como na criticada alienac;:áo do trabalho 
assalariado de Marx, na repressáo das pulsóes pelos mecanismos do 
"superego" de Freud, na "disciplina" carcerária de Foucault). Por isso, o 
princípio ético é "transformativo", desenvolve a vida e náo só a mantém. 
Esta transformac;:áo náo é um mero "progresso" quantitativo do sistema 
formal. O "progresso" moderno quantitativo, a eficácia formal do meio-fim 
da razáo instrumental, a perf ormatividade do fato como fim último - como 
poderia ser interpretada a proposta de Lyotard em A condiqáo pós-moder
na -, o domínio do instrumento técnico, do número, do cálculo eficaz, tudo 
isso nao deve ser totalmente eliminado, mas deve ser subsumido dentro 
dos critérios e princípios de urna ética da vida do sujeito humano e de sua 
discursividade simétrica; e deve ser subsumido para ser usado no "desen
volvimento" da vida e da participac;:áo humanas. É necessária a criativida
de cultural, econ6rnica, política; a reproduc;:ao e o desenvolvimento da vida 
humana no círculo da ecología; a possibilidade de viver das vítimas diante 
dos sistemas perf ormativos autonomizados e tomados ídolos do progresso 
pelo progresso dos fins ou valores em si, sem referencia a vida e a 
discursividade humana. Negamos entéio - e este é o aspecto recuperável 
do pós-modernismo - o "progresso performativo" moderno quantitativo 
tomado independente da possibilidade da vida de cada sujeito, mas 
afirmamos a necessidade do "desenvolvimento eficaz" qualitativo (perfor
matividade ou factibilidade critico-ética) em favor da vida como conteúdo 
material e da co-responsabilidade dos sujeitos morais discursivamente 
participantes. Se tomarmos como referencia a vida do su jeito operário - em 
terrninologia luxemburguiana - e náo o sistema formal capitalista, enten
de-se que "na história das classes a revoluc;:ao é o ato de criac;:áo (Schóp
fungsakt) política, ao passo que a legislac;:ao235 é a expressáo política da 
vida de urna sociedade que já surgiu"236

• 

Esse desenvolvimento como transformac;:ao com factibilidade critico-éti
ca é o processo histórico de libertac;:éio, náo como mera emancipac;:áo de 
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ilustrac;áo (na ordem do conhecimento, da ciencia, e até da Teoría Crítica), 
mas como emancipac;a:o integrada num processo intensamente mais com
plexo, sempre também material, corporal, cultural, de conteúdos, que tem 
momentos auto-regulados, com intervenc;oes autoconscientes de discursi
vidade crítica, e cuja materialidade formal chamamos de libertac;áo. Tudo 
isso é sempre intersubjetiva, quer dizer, de sujeitos particulares participan
tes constitutivamente numa comunidade de vida e comunicac;a:o, como 
momentos auto-organizados, mas sempre com possibilidade da interven
c;áo da consciencia crítica corretiva da auto-reproduc;a:o quando se toma 
entrópica. Processo histórico de libertac;a:o de sujeitos sócio-históricos, que 
tem memória de seu passado, de suas gestas de libertac;a:o já acontecidas 
(e o esquecimento é parte do fato de cair numa auto-regulac;áo entrópica), 
que tem projetos e programas de realizac;áo futura (quando estas comuni
dades de vítimas alcanc;aram organizac;áo suficiente, quer dizer, quando 
o grau de subjetividad e sócio-histórica é tal que "emergem" como su jei
tos históricos novos), que definem sua estratégia, suas táticas, seus 
métodos de luta para transformar (em qualquer nivel de complexidade 
prática: desde a norma até o sistema de eticidade) a realidade social e 
subjetividade de cada su jeito vivo humano, tendo como instancia última 
crítico-prática as vítimas de seu nível específico de intersubjetividade (a 
mulher, no genero; as rac;as de cor, na discriminac;áo racial; a vida 
humana na terra diante dos sistemas formais economico-tecnológicos 
de destruic;a:o ecológica, etc.). 

[373] O que ternos indicado arquitetonicamente em toda esta obra até 
aqui é, estritamente, urna introduc;a:o a famosa formulac;a:o de Marx, 
quando plasmou a tese 11 de suas Teses sobre Feuerbach: "Os filósofos só 
interpretaram (interpretiert) o mundo de diferentes maneiras; trata-se de 
transformá-lo (verandern)"237

• 

Neste aforismo Marx, já citado em outro lugar desta obra, nao nega a 
filosofía - como bem pensava Korsch -, mas diz que ela deve deixar de ser 
só hermeneutica teórica para se desenvolver como um discurso que funda
mente a "transformac;a:o (Veranderung)" prática e real do mundo, como 
"atividade crítico-prática (praktisch-kritischen)"236

. Esse discurso filosófico 
só pode ser urna filosofía prática, e no sentido que a ternos definido 
nesta obra, em sentido estrito, urna ética de transformac;áo náo re
formista, urna ética de libertac;áo. A tradic;a:o do marxismo ocidental, 
desde Lukács , desviou-se para a ontología, a crítica da ideología, a 
estética, a mera economía política, etc., mas nunca tentou desenvolver 
urna ética como "filosofía primeira e prática" que analisasse critérios e 
princípios que fundamentem a necessária "transformac;a:o do mundo" a 
partir das vítimas. A Ética da Libertac;a:o tentou isso, de diversas manei
ras, desde o final da década de 1960. 
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Esquema 6.5: TIPOS DE ATOS SISTEMICO-FUNCIONAIS OU CRÍTICO-TRANSFORMATIVOS 

l. Atas sistemicos náo críticos 

1 a. Atas "funcionais" lb. Atas 
,, 
reformistas 

,, 

ªº que 
sistema formal pretendem ser críticos 

2a. Atos críticos de "transformac;áo 
,, 

2b. Atos revolucionários ou de 
cotidiana "transformac;áo" extrema 

2. Atas ético-críticos ou de "transformac;áo" 

Michael Walzer escreve em Exodus and revolution: 

Primeiro, onde quer que vivas, é provavelmente o Egito; segundo, sempre 
há um lugar melhor, um mundo mais atraente, urna tena prometida; e, 
terceiro, o caminho a essa tena é através do deserto. Náo há forma de 
h , . d . h d 239 c egar m exceto umn o-se e camm an o . 

§ 6.4. A "questáo da violencia": coa<ráo legítima, violencia 
e práxis de liberta<ráo 

[37 4] Se o paroxismo da "transformm;:áo" estratégica (que se ocupa com 
os "fins" da a~áo) da totalidade de um sistema formal performativo em 
outro, com toda a re-sponsabilidade pelo outro que isto supóe, é a revolu
~áo, o extremo da a~áo tática em sua factibilidade ética (os "meios" 
técnicos da a~áo), como o supremo perigo, é o declarar a guerra. Hannah 
Arendt escreve: 

As guerras e as revoluc;óes - como se os fatos tivessem unicamente 
acelerado o cumprimento das primeiras J)redic;óes de Lenin - determina-

rt t f. . . d , l xx:240 ram, po an o, a 1s1onorma o secu o . 

No entanto - quemo teria <lito há dez anos apenas? - o século XX termina 
com o colapso da maior revolu~áo do século (a soviética de 1917), numa 
espécie de "quietud e" mortal, sem revolu~áo possível no horizonte. É a 
desesperan~a final dos povos dominados, da maioria da humanidade vítima 
de um sistema que desatou, ao náo ter contrapeso depois do final da "guerra 
fria", sua violencia legal, legítima e letal, contra os deserdados? Ter-se-á, 
afinal, realizado" a revolu~áo liberal mundial"241 <liante dos olhos atonitos das 
multidóes empobrecidas e excluídas por milhóes do tal festim? 

Encontramo-nos agora no nível dos meios, da tática, da razáo instrumen
tal, para considerar a factibilidad e objetiva, mas ao mesmo tempo critico-ética 
de urna possível saída da situa~áo das vítimas a nível planetário. 

Revolu~áo e guerra sáo certamente fatos dramáticos, pois, embora 
fossem necessárias e até justas, nem por isso poderáo evitar o uso de instru-
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mentos que podem até produzir a morte de muitos, causando inevitavel
mente incontáveis sofrimentos e vítimas inocentes. A primeira, como trans
formac;áo extrema, é preponderantemente um momento da razáo 
estratégica; a segunda, como mediac;áo-limite da tática, é um momento 
da razáo instrumental242

• E Arendt acrescenta: 

Urna teoría da guerra ou urna teoría da revoluc;éi:o podem somente ser 
justificac;éi:o da violencia, porém o que é glorificac;éi:o ou justificac;ao da 
violencia enquanto tal, já nao é política mas antipolítica243

. 

Náo achamos que o problema deva ser proposto desta maneira. Urna 
teoría sobre estas questoes náo é necessariamente urna justificac;áo da 
violencia, embora freqüentemente tenha sido. mas, muito pelo contrário, 
<leve estar orientada para mostrar como a coac;áo se transforma em .,, 
violencia quando perde legitimidade. O tema é extremamente complexo e, · 
para aclarar urna possível conclusáo, <levemos fazer um longo rodeio, criar 
categorías analíticas que nos permitam chegar a posic;ao própria de urna 
ética da libertac;áo. 

[375] Nossa argumentac;ao seguirá a seguinte estratégia. Em primeiro 
lugar, deverá ser definido o direito de todo sistema institucional (político, 
econ6mico, de genero, racial, ecológico, etc.) de contar com meios jurídicos 
e instrumentais suficientes, convencionados discursivamente pelos afeta
dos em simetría (o legítimo), que permita reproduzir e desenvolver a vida 
de cada su jeito ético no 6:mbito sistemico e, por isso, institucional respectivo. 
A instituic;áo vigente (com referencia a vida comunitária de todos e ao 
convencionado validamente) deve apoiar-se numa certa coac;áo legítima, 
que permita canalizar os que náo estiverem dispostos a cumprir os acordos 
validamente aceitos. A factibilidade ética- contra anarquistas -deve poder 
ter meios que deem objetividade a instituic;áo, "o público", para além da 
mera aceitac;áo subjetiva. Isto nao significa que a "moralidade" se separe 
do "político", como de alguma maneira pensava Kant em sua Metafísica 
dos costumes. A convicc;ao monológica de cada membro é necessária mas 
náo suficiente. A coac;áo legítima é ética na medida em que se exerce 
cumprindo com as exigencias dos principios material, formal, discursivo e 
de factibilidade ética: que se garanta a vida de todos os afetados, que 
participem simetricamente nas decisoes de mediac;oes factíveis eticamen
te. Se todos os membros de urna instituic;áo forem perfeitos, eticamente, 
como sonha o anarquista, nenhuma instituic;áo seria necessária e por isso 
seriam perversas já desde a sua origem. Neste caso, a coac;áo jamais 
poderia ser legítima; e coac;áo e legitirnidade se oporiam por definic;áo. 
Mas empíricamente, e dada a impossibilidade de pressupor urna tal 
perfeic;áo, a vida humana seria irnpossível, porque qualquer membro 
injusto poderia oprimir pela forc;a os restantes, inocentes e indefesos, e 
poderia facilmente instaurar a tirania de sua vontade sem enquadramento 
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institucional possível. O anarquista cai numa contradii;;ao performativa ao 
pretender evitar a coai;;ao da instituii;;ao possibilitando urna pior coai;;áo 
sem possível defesa, nem participai;;ao dos membros inocentes violenta
dos. Quem poderia limitar, opor-se ou desarmar o membro injusto que 
usasse a fori;;a contra a comunidade? 

Mas admitir a coai;;ao legítima náo é aceitar a dominai;;ao como constitu
tiva da legitimidade, como pressup6e Max Weber. Além disso, a legitirnidade 
náo é só o consentimento produto da melhor argumentai;;ao pela participai;;ao 
simétrico-discursiva dos af etados, mas tarnbém a aceitai;;ao da ordem insti
tucional na medida em que consegue a produi;;ao, reprodui;;ao e desenvolvi
mento da vida humana dos membros no dito sistema. 

Trata-se da aceitai;;ao de urna coai;;ao legítima e institucional, mutua
mente convencionada por consenso, para a factibilidade empírica e ética 
das funi;;oes sociais, e a fim de poder ter recursos quando alguns membros 
nao cumprem o que foi decidido livre, simétrica e validamente. Esta coai;;ao, 
embora inclua o uso da fori;;a com instrumentos tais como leis, tribunais, 
mas também armas, organismos policiais (nao como torturadores, mas 
como servidores respeitosos da civilidade), lugares de reclusao (como 
instituii;;oes humanas de reeducai;;ao ética, e nao pris6es como lugares de 
suplício que pervertem), etc., nao pode ser denominada violencia. Quero 
deixar esta palavra (violencia) para um uso ético bem determinado, nega
tivo, perverso, e por isso nunca se poderia aceitar com justii;;a a violencia
mas ela precisa ser definida antes conveniente e univocamente, distinguin
do-a de outros usos da fori;;a legítimos, legais, justos, honestos e até me
ritórios, dada a heroicidade daquele que a exeri;;a por dever e como servii;;o 
ético para a comunidade, para a humanidade. 

[376] O conflito comei;;a quando vítimas de um sistema formal vigente 
nao podem viver, ou foram excluídas violenta e discursivamente de tal 
sistema; quando sujeitos sócio-históricos, movimentos sociais (p.ex. ecoló
gicos), classes (operários), marginais, um genero (o feminino), rai;;as (as 
nao brancas), países empobrecidos periféricos, etc., tomam consciencia, 
se organizara, formulam diagnósticos de sua negatividade e elaboram 
programas alternativos para transformar tais sistemas vigentes que se 
tomaram dominantes, opressores, causa de morte e exclusao. Para esses 
novos sujeitos sócio-históricos a coai;;ao "legal" do sistema vigente (que 
causa sua negai;;ao e os constitui como vítimas) deixou de ser "legítima". E 
deixou de se-lo, em primeiro lugar, porque tomam consciencia de nao terem 
participado do acordo original do sistema (e por isso comei;;a a deixar de 
ser "válido" para eles); e, em segundo lugar, porque em tal sistema essas 
vítimas nao podem viver (por isso deixa de ser urna mediai;;ao factível para 
a vida dos dominados). Ante a consciencia ético-comunitária crítica da 
comunidade de vida e comunicai;;ao das vítimas tal coai;;ao se toma ilegítima. 
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Todo uso da forqa contra os novos direitos, que se vao manifestando 
histórico-progressivamente aos próprios olhos das vítimas, agora já nao 
será para eles "coaqao legítima" mas estritamente violencia: uso da forqa 
contra o direito do outro, sem validade nem consistencia objetiva (será a 
forqa destrutora da "exclusiva reproduqao" do sistema vigente, mas nó:o a 
reproduqao e desenvolvimento da vida humana). Quando Washington, na 
Nova Inglaterra, ou Hidalgo, na Nova Espanha, se levantaram contra a 
Inglaterra ou a Espanha, tinham consciencia ético-crítica clara de que, 
como vítimas do colonialismo injusto, extinguira-se para eles a validade do 
direito das monarquias européias diante da nova validade do direito 
nascente dos originários Estados Unidos ou México livres. A antiga coaqao 
legítima inglesa ou espanhola transformara-se em violencia. E a coaqao 
defensivo-ilegal de Washington ou Hidalgo nao só sao aceitáveis pelas 
vítimas, mas sao necessárias para sua autodefesa como vítimas inocentes 
(as populaqóes coloniais nascidas na América e oprimidas pelos euro
peus), e, portante, plenamente éticas. Quem der a sua vida nesta luta pelo 
reconhecimento da dignidade das vítimas inocentes, em sua defesa, será 
lernbrado, justamente, pelas geraqóes futuras, pela história, como herói. A 
heroicidade está em que a comunidade das vítimas reconhece o su jeito de 
tal práxis como o fundador da nova eticidade, da nova ordem, do novo 
sistema, da nova totalidade em linguagem levinasiana; quem produzir o 
pao do faminto, a roupa do nu, a casa do sem-teto ... com toda a ambigüi
dade que isto acarreta244

. Trata-se do tema deste parágrafo: a factibilidade 
empírica ético-crítica, em cujo nível, por se tratar preponderantemente da 
razao instrumental (técnica, científica, militar, etc.), se encontrem "meios". 
Talvez nenhum meio ou instrumento seja mais duro, frio, impiedoso do que 
a "arma". Nasceu nas maos dos caqadores do paleolítico, já que o sujeito 
humano vivo, sendo onívoro, necessita de proteínas; para isso caqou 
animais com instrumentos pontudos para atravessar o corpo destes viven
tes (a membrana que separa o vivo do nao vivo, desde a ameba até os 
pluricelulares, o couro dos mamíferos, a roupa do nu, as paredes de toda 
casa sobre a terra, as fronteiras da pátria diante de outras pátrias ... a 
"linha"). Logo em seguida o caqador voltou-se com agressividade intra-es
pecífica contra os outros seres humanos: nasceu o guerreiro. Com as 
enormes macroestruturas institucionais do neolítico urbano nasceram os 
militares profissionais e com eles os exércitos. Com a revoluqao industrial 
as armas se tecnificaram com máquinas, tanques, avióes, bombas atómi
cas ... O que nasceu como meio para a vida humana (a caqa) terminou como 
um enorme fetiche, um sistema auto-referente militarista (articulado como 
capitalismo transnacional) que se autonomiza e, agora mais do que nunca, 
póe em risco nao só a vida humana, mas simplesmente a "vida" sobre o 
planeta Terra. A razao instrumental chegou a sua totalizaqao: a feitura 
(íeitiqo, em portugues) de nossas maos tomou-se um poder autónomo 
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(como Marx dizia em 1844) e volta-se contra a própria humanidade para 
destruir a sua vida totalmente. De fato, porém, nao é a humanidade que 
detém as estruturas do poder militar, mas muito poucos países, e, concre
tamente, desde 1989, um país: os Estados Unidos, que a partir de seu 
Departamento de Estado dirige o Pentágono, poder omnímodo, pela pri
meira vez na história de milhoes de anos da espécie homo, sob o domínio 
de um complexo político-economico-rnilitar. É a partir deste quadro concre
to que se deverá refletir no século XXI, no lirniar do terceiro milenio, o tema 
da factibilidade ético-crítica ou a libertac;ao das vítimas do planeta Terra. 

Vejamos, em alguns níveis, o que foi dito. 

Esquema 6.6: DIFERENClA<;AO ENTRE COA<;AO LEGÍTIMA E VIOLENCIA 

a . Ordem estabelecida b. Rebeliáo_ com/sem 
(legal) sujeito emergente 

1. Com;áo legítima A<;óes legais e legítimas Práxis de libertac;áo 
ilegal e legítima 

2 . Violencia (uso de Repressáo legal e Ac;áo anarquista ilegal 
coac;áo ilegítima) ilegítima e ilegítima 

[377] U m exemplo pode ria nos dar a oportunidad e de mostrar o tipo de 
marco teórico que necessitamos neste momento. É sabido que Mahatma 
Gandhi, em sua luta pela emancipac;a:o da Índia do domínio ingles, utilizou 
um método tático da "guerra sem armas (krishnalal sheidharani)" ou, mais 
sirnplesmente, a doutrina da "nao-violencia" - que para ele tinha funda
mentac;ao ético-religiosa. Martin Luther King mobilizou, de maneira seme
lhante, milhoes de afro-americanos até conseguir um aumento significativo 
de seus direitos civis nos Estados Unidos. No contexto desta ética da 
libertac;ao, fica claramente compreensível a "eficiencia" dessa tática polí
tica, utilizável somente em certas conjunturas bem determinadas (que nem 
sao as ditaduras sem "estado de direito", nemas situac;oes propriamente 
revolucionárias). Quer dizer, em certas ocasioes bem determinadas, quan
do existir o respeito democrático dos direitos humanos, é possível aos novos 
movimentos sociais usar tal tática, já que tem certa eficácia. De fato, a fim 
de alcanc;ar objetivos precisos pode-se produzir urna situac;ao tal que a 
coac;ao legal (da metrópole colonial ou do estado, por exemplo) "aparec;a" 
claramente como violencia (como nao legítima)24 

, quando, por exemplo, 
um policial enfrenta, com suas armas de fogo do soldado ingles, a corpo
ralidade nua da vítirna desarmada em greve de fome na Índia Oriental. A 
dominac;a:o que se exerce diariamente contra a vítima, através das estru
turas injustas, agora se manifesta a luz do dia. A coac;áo legal comec;a a 
perder sua legitimidade, a se desmoronar moralmente. Pelo contrário, a 
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comunidade dos que constituem o movimento social, que, por ser "novo", 
é ilegal - já que reivindica direitos emergentes ainda nao sancionados 
positivamente -, adquire maior consciencia da superioridade ética de sua 
causa e adquire urna crescente e mútua convicc;;ao da legitimidade de sua 
ac;;ao que consolida o auto-reconhecimento de sua dignidade própria e a 
co-re-sponsabilidade mútua. A ac;;ao, como se poderá entender, tem legiti
midade crítica contra a legalidade coativa das estruturas dominantes. Esta 
é a "fricc;;ao" que Rosa Luxemburg exigía para que a consciencia crítica das 
massas crescesse - embora, em seu caso, por se larn¡ar numa revoluc;;ao, 
o movimento nao fosse necessariamente desarmado2 6

. 

Antonio Gramsci clava a este fen6meno o nome de crise de "hegemo-
. ,,z47 t d "h . ,, d h, ma , ; era o momen o em que se passa a egemoma - quan o a 

consenso suficiente por parte de todos os membros de um sistema político, 
como aceitac;;ao acrítica pelas massas do poder do bloco histórico no poder, 
por isso náo sendo posto em questao por nenhum grupo influente - para a 
"dominac;;áo" como coac;;ao ou repressao enquanto violencia, ac;;ao ilegíti
ma, ainda que legal por algum tempo, quando o bloco social dos oprimidos 
entra em ac;;áo. 

[378] De fato, para Max Weber o conceito descritivo de legitimidade 
incluí sempre algum tipo de dominac;;ao, o que lhe tira possibilidade de se 
transformar numa noc;;ao de validade ético-normativa. Weber define des
critivamente a legitimidade da seguinte maneira: 

Os que atuam socialmente podem atribuir validade legítima a urna 
ordem determinada: a) em merecimento a tradic;áo: validade do que 
sempre existiu; b) em virtude de urna crenc;a afetiva (emotiva, especial
mente): validade do novo revelado ou do exemplar; c) em virtude de urna 
crenc;a racional de acordo com valores: vigencia do que se tem como 
absolutamente valioso; d) em merecimento ao [legalmente] estatuído 
positivamente, em cuja legalidade se cre248. 

Como se pode observar, com excec;;áo de d, os outros tres motivos sao 
"materiais" (tradic;ao, afetividade e valores). A "ordem" política tem "vali
dade" quando é aceita como tradic;áo vigente (é a ordem convencional que 
náo entrou em crise), porque ainda motiva afetivamente os mernbros (p. ex. 
"amor pátrio"), pela crenc;a consensual nos valores culturais, ou pelo 
reconhecimento das leis que sao cumpridas comunitariamente. O "conteú
do de sentido"249 dá validade a ordem, quer dizer, tem legitimidade. Mas 
tal legitimidade é essencialmente instável porque é "só urna probabilidad e, 
a de ser tratada praticamente como tal e mantida numa proporc;ao impor
tante"250. E isto porque a dita ordem está organizada a partir da dominac;áo. 
Weber, por sua vez, define assim a dominac;;ao: 

Entendemos aqui por dominac;ao um estado de coisas pelo qual urna 
vontade explícita (mandato) do dominador ou dos dominadores influí 
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sobre os atos de outros (do dominado ou dos dominados), de tal sorte 
que, num grau socialmente relevante, estes atos tem lugar como se os 
dominados tivessem adotado por si mesmos e como máxima de seu agir 
o conteúdo do mandato (obediéncia) 251

• 

É isto que constituí a legitimidade como conceito contraditório e de 
impc::,sível normatividade: o legítimo é o aceito como válido, mas fundado 
numo estrutura social onde a maior parte (os dominados) cumpre a vontade 
de outr0 como própria, realizando os interesses dos dominadores e náo os 
próprios. Entáo o conceito de poder toma-se central: 

Poder significa a probabilidade de impar a própria vontade, dentro de 
urna relm;áo social, mesmo contra toda resistencia e qualquer que seja 
o fundamento desta probabilidade252

. 

Enquanto essa "probabilidade" for mantida, a domina<;;áo é exercida e 
a legitimidade é válida. Por sua vez, a institui<;;áo última da ordem política 
legítima é o estado, que se reserva o monopólio e um uso exclusivo da 
coa~áo física, "com a missáo de obrigar a observá:ncia dessa ordem ou de 

t. t _ ,,253 d , . b .d rt 254 cas 1gar sua ransgressao ; como um ormmo so re a vi a e a mo e . 

[379] Habermas, por sua vez, para encontrar um critério de normativi
dade que permita definir eticamente a legitimidade, partindo do processo 
weberiano de racionaliza~áo, desenvolve-o até chegar ao seu nível inter
subjetivo e mostra a legitimidade como a aceitabilidade consensual de 
urna ordem política compartilhada pelos membros simetricamente argu
mentantes numa comunidade de comunica~áo: 

Legitimidade significa que a pretensáo concomitante a urna ordem política 
de ser reconhecida como reta e justa náo está desprovida de bons argumen
tos; urna ordem legítima merece o reconhecimento ... Com esta defini<;áo se 
destaca que a ilegitimidad e é urna pretensáo de validade discutível de cujo 
reconhecimento (quando menos) fático depende (tarnbém) a estabilidade 
de urna ordem de dominac;áo (Herrschaftsordnung)255

. 

Com isto Habermas superou a fundamenta~áo da legitimidade na 
mera ordem convencional, afetiva, valorativa e até legal-positiva, para 
apoiá-la na normatividade da ética discursiva. Mas, do mesmo modo que 
Weber, náo pode deixar de considerar que a domina~áo continua sendo 
um momento empíricamente inevitável e fonte de permanente crise. A" crise 
de legitimidade" - e o correlativo processo necessário de legitima~áo -
pareceria se apresentar diante da "desintegra~áo social", efeito da coloní
za~áo do "mundo da vida cotidiana (Lebenswelt)" por parte dos sistemas 
(economico, sobo poder do dinheiro, e político burocratizado). Seria urna 
crise de racionalidade. 

Mas o que falta a Weber e Habermas - .e também a Serrano-é perceber 
que urna instancia relevante, e nunca descartável, da legitimidade de urna 
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ordem política consiste na possibilidade de produzir, reproduzir e desen
volver a vida humana de cada um dos membros da indicada ordem, em 
nível aceitável ou tolerável (por parte da consciencia atual dos dominados). 
A crise de legitimidade deve ser articulada também com urna crise de 
reprodU<;ao da vida (o problema da miséria dos dominados e excluídos) 
para desenvolver assim um conceito mais profundo da dita legitimidade. 
Na América Latina, África, Ásia e Europa Oriental, e entre crescentes 
maiorias dos países "centrais" do capitalismo, a ordem política perde 
legitimidade quando a rniséria das maiorias torna-se intolerável, insusten
tável256. Por tuda isso, a legitimidade deveria ser definida - num sentido 
primário e básico - como a autovalidac;áo comunitária que se outorga a 
urna ordem política ( ou a outros sistemas práticos), a partir da capacidade 
empírica da dita ordem a) de reproduc;áo e desenvolvimento da vida dos 
sujeitos (o material}257 e b) de participac;áo intersubjetiva simétrica na 
tomada de decisóes dos atetados (o formal), senda tuda isso possibilitado 
c) por mediac;óes instrumentais eficazes (a factibilidade), o que como 
resultado cria um consenso fundamental de aceitac;ao da indicada ordem 
política (ou outras). 

A importancia da instancia material (toda a questáo do principio 
material da ética exposta no capítulo 1) nao foi considerada por Habermas, 
como tampouco por Foucault, a sua maneira- embora situe-se adequada
mente no nível da corporalidade excluída do diagrama do poder-, porque 
deixaram de recorrer a economía política258 como ciencia social crítica: 

A ciencia economica ocupa-se hoje coma economía como um subsistema 
da sociedade e prescinde das questóes de legitimidade259. Nas socieda
des avangadas do Ocidente desenvolveram-se, durante os últimos dece
nios, conflitos que em muitos aspectos .. . já néi:o se desencadeiam nos 
ambitos da reprodw;ao material ... Ao invés, os conflitos surgem nos am
bitos da reprodugéi:o cultural260. 

O que acontece, como ternos lembrado freqüentemente, é que as 
"sociedades avanc;adas do Ocidente" (Europa e Estados Unidos) e Japao 
sao cerca de 15% da humanidade atual. Nos restantes 85% da humanidade 
a "reproduc;áo material" continua senda urna referencia relevante da 
legitimidade de toda ordem política. Isto explica que todos os novas 
movimentos sociais (e até políticos, classistas, etc.) tenham urna referencia 
necessária a reproduc;áo e desenvolvimento da vida humana articulados 
com a aceitabilidade intersubjetiva da consensualidade legitimante261 . 

[380] A Ética da Libertac;ao interessa estritamente o momento em que 
a legitimidade da ordem dominante - no sentido weberiano - se toma 
ilegítima, e aqui já nao vale nem o tipo de dominac;ao burocrática instru
mental, tradicional valorativo ou carismático excepcional. No tipo de domi
nm;ao carismática weberiano oculta-se, tendo sido negada, o tipo de ac;ao 

551 



libertadora, que luta pelo re-conhecimento de nova legitimidade que náo 
é carismática - mas tampouco burocrática ou tradicional. N áo se trata de 
um quarto tipo de dominm;:áo; é um tipo de legitimidade de outra ordem, 
e tem a pretensáo de náo ser de dominm;:áo, mas de "libertm;:áo" de algum 
deles ou dos tres tipos de dominm;:áo legítima determinados por Weber. 
Por" dominm;:áo carismática"262 ele entende um certo tipo de reconhecimen
to por parte" dos dominados" como "adeptos"263 que se baseia "na valida de 
do carisma" do chefe, caudilho, feiticeiro, etc., a partir de suas "supostas 
qualidades carismáticas"264

. O líder carismático entra em "competic_;:áo" 
comos outros poderes no mercado do poder legítimo"265

, contra os patriar
cas tradicionais e os valores vigentes, contra os burocratas da legalidade, 
ou contra outros líderes carismáticos sobrenaturais. Seria urna luta pela 
"dominac;áo". A práxis de libertac;áo, pelo contrário, opóe-se a esses tres 
tipos de dominac;áo "legítima" (cada urna delas hegemónica em suas 
respectivas épocas clássicas, diríamos com Gramsci). A comunidade de 
vida e comunicac_;:áo crítica das vítimas náo é meramente carismática - e 
evidentemente é antiburocrática e antitradicionalista -, mas levanta-se 
contra o sistema estabelecido (legal e legítimo, tradicional, burocrático, 
com seus "feiticeiros" carismáticos, ao modo de Hitler ou dos fascismos, 
dos nacionalismos burgueses, ou das novas religióes carismáticas cristás 
ou fundamentalistas muc;ulmanas) por outros critérios de verdade, valida
de e factibilidade, críticos e intersubjetivos; por outros princípios normativos 
- todos os que ternos observado até este momento nos cinco capítulos 
anteriores desta Ética da libertm;áo. A crise de legitimidade (como lento 
processo de deslegitimac_;:áo) e criac_;:áo de nova legitimidade (contra o 
processo forc;ado de legitimm;:áo que o sistema vigente em crise tenta) exige 
distinc_;:óes que nem Weber nem Habermas conseguiram - por causa da 
estreiteza de seu marco teórico. Fique claro, entáo, que a legitimidade da 
qual parte e vai se afirmando a práxis de libertac_;:áo náo é nenhum dos tres 
tipos de dominac_;:áo weberianos, mas um situado em outro nível prático: a 
legitimidade que alcanc;am os novos sujeitos sociais emergentes, e que náo 
se fundamentam, pelo menos em seus comec;os, em nenhum tipo de 
dominac_;:áo - mas de organizac_;:áo com urna certa disciplina interna. 

[381] Na atualidade, por exemplo, o projeto economico neoliberal, 
inspirado principalmente em E von Hayek, que é quem elabora o marco 
teórico das políticas do Fundo Monetário Internacional (FMI) ou do Banco 
Mundial (BM), produz vítimas em todos os países pobres pós-coloniais. Os 
movimentos sociais empreendidos contra estas políticas, como as greves 
operárias no Corre Sul latino-americano sob a lideranc;a da Confederac_;:áo 
Geral do Trabalho (CGT) argentina, ou do Partido dos Trabalhadores (PT) 
brasileiro, sáo ac_;:óes combinadas por sujeitos histórico-sociais que váo a 
rua para lutar pelo reconhecimento da dignidade de suas vidas postas em 
perigo. Tais ac_;:óes adquirem entre seus partidários crescente validade, 
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legitimidade, contra urna ordem que comec;a a perder essa legitimidade. 
O estado que desmantela o antigo "estado benfeitor", através de privati
zac;oes - que permitem "realizar" o capital fictício financeiro dos países 
centrais em capital produtivo - e políticas monetaristas de recessó:o econó
mica, efetua urna coac;ó:o legal mas crescentemente ilegítima, ante um povo 
que nó:o pode mais aceitar urna ordem política que o vitimiza coro o 
desemprego, a fome e a miséria. Só:o ac;óes do estado que adquirem o rosto 
da pura violéncia, a repressó:o legal ilegítima266

. Desta maneira, a crítica 
que se origina da ordem material das vítimas deslegitima a validade formal 
e aparentemente democrática e as ac;óes desses movimentos sociais, suas 
práxis de libertac;ó:o, nunca podem ser consideradas como violentas, mas 
significam urna coac;ó:o legítima, embora freqüentemente ilegal267

• 

Desenvolvamos as categorias empregadas. Em primeiro lugar, a ordem 
vigente tero direito (legalidade) ao exercício monopólico legítimo da coa
c;ó:o, em virtude de o público (desde Kant) nó:o poder ser deixado nas máos 
da decisó:o subjetiva meramente individual26 

• Repetindo, em sua época 
1 ' . G . h d t d "h · "269 d e ass1ca, que ramsc1 c ama e momen o a egemonia , a or em 

social, económica, política e cultural gozam de boa aceitac;ó:o por parte dos 
dominados (no sentido weberiano), que ainda nó:o tém consciéncia clara 
da dominac;áo que se exerce sobre eles, ou que é tolerável (em vista dos 
ainda mais intoleráveis sofrimentos do regime anterior, recente e recorda
do: por exemplo, os sofrimentos dos servos do feudalismo coro respeito aos 
operários livres das cidades européias medievais). A ordem política legal 
é legítima quando tero aceitabilidade material (reproduz suficientemente a 
vida), coro validade intersubjetiva racional (os argumentos náo podem ser 
refutados por outros melhores ou ainda inexistentes), e se apresenta como 
"eficaz" coro respeito a ordem anterior. A legalidade legítima impera sem 
oposic;ó:o. Além disso, no estado moderno europeu, este momento clássico 
coexistia coro um "estado governativo (Regierungsstaat)" baseado na sobe
rania onipresente do rei absoluto, fundamento da legalidade - no dizer de 
Karl Schmitt270 

-; a autolegitimidade da autoridade funda a legalidade. Isto 
pode levar a urna certa concepc;ó:o do político como "centralizac;áo do poder", 
"isolamento dos indivíduos", pretendendo urna certa homogeneizac;ó:o "na
cional" de todos os membros (coro o desaparecimento da esfera aut6noma 
do privado e do mercado 271

, nascendo assim o "totalitarismo" moderno). Pelo 
contrário, no "estado de direito (Rechtsstaat)", interpretado discursivamente, 
existe urna normatividade válida intersubjetivamente a partir do consenso 
livremente aceito no princípio racional democrático, que articula mutuamente 
a legalidade coro a legitirnidade. 

[382] Urna ética da libertac;ó:o exigirá urna problemática ainda mais 
complexa. A ordem legal (positiva) e a legitimidade (vigente) - em todos os 
sentidos apontados - nao podem nó:o supor (e é impossível que náo 
suponham em algum grau, ainda que mínimo) algo de negac;ó:o (material 
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e formal discursivo) das vítimas. "A partir das vítimas" o problema da 
legalidade, da legitimidade, da coac;;:áo de direito e tantos outros temas 
exigem ser desenvolvidos em seu novo significado. Assim a legalidade 
positiva vigente (seja qual for sua definic;;:áo) pode agora se opor a ilegali
dade (sempre inevitável na origem da ordem futura) dos novos movimentos 
sociais da comunidade crítica das vítimas, quando emergem organizada
mente na ordem vigente, que sempre os pressupóe, mas que se habituara 
a ignoró-los enquanto "aceitavam" passivamente a dominac;;:áo que se 
exercia legal e legitimamente sobre eles. Em primeiro lugar, sua "irrupc;;:áo" 
- quando emergem como que "do nada", das selvas e montanhas de 
Chiapas, os rostos dos "sem-rosto", de indígenas maias do Exército Zapa
tista de Libertac;;:áo Nacional no México - pode colocar em crise a legitimi
dade do sistema. N este momento se produz urna complexa situac;;:áo prática 
que sempre foi objeto da reflexáo da ética da libertac;;:áo. As ac;;:óes "legais 
e legítimas" ( l.a) da "ordem estabelecida"272 enfrentam agora as ac;;:óes 
"ilegais" - a partir da ordem estabelecida: ilegalidade de Miguel Hidalgo 
<liante da Recopilación de las Leyes de las Yndias de 1681 - e "ilegítimas" 
para a comunidade hegemonica, já que os excluídos náo participaram dos 
acordos básicos dos grupos dominantes. A coac;;:áo que se exerce contra a 
práxis de libertac;;:áo, contra as ac;;:óes ilegais (de Washington ou Hidalgo), 
é "legal" e "legítima" - aos olhos dos reis ingleses ou espanhóis, por 
exemplo. Mas a partir da intersubjetividade discursiva, racional e simétrica 
das vítimas (os crioulos da Nova Inglaterra ou do Novo México) as ac;;:óes 
de rebeliáo ("práxis de libertac;;:áo", l .b) comec;;:am a ter "legitimidade" para 
eles273

• Desta maneira, aos olhos das vítimas, a "legitimidade" legal do 
sistema perde validade (toma-se ilegítima) e sua coac;;:áo (que era legítima) 
toma-se violéncia: mero uso da forc;;:a, coac;;:áo contra o direito legítimo do 
outro (outro que agora tem consciencia de ser um sujeito autónomo com 
direitos novos). A deslegitimac;;:áo da dominac;;:áo invisível da época "clás
sica" anterior toma-se intolerável a partir do processo de tomada de 
consciencia (conscientizm;áo, em linguagem brasileira) das vítimas. 

[383) Reservaremos, entáo, exclusivamente, a palavra violéncia (de 
"forc;;:a", vis em latim, usada contra o direito do outro, no sentido de "violar") 
para a rebeliáo ilegal e ilegítima do anarquista274 (2.b), ou para a coac;;:áo 
legal que se tomou ilegítima ( l .b) (a da ordem vigente, p. ex., do estado 
como ator repressor: a do exército ingles do século XVIII contra a Nova 
Inglaterra, a do espanhol contra a Nova Espanha no século XIX, o exército 
chileno de Augusto Pinochet contra um povo indefeso que tinha em Allende 
um govemante legal e legítimo). A luta pelo re-conhecimento dos novos 
direitos, do estabelecimento por transformac;;:áo de normas, ac;;:óes, institui
c;;:óes ou sistemas completos de eticidade, quando sáo o último recurso 
possível das comunidades críticas das vítimas, consistem, em seu limite, e 
mesmo quando sáo usados meios "proporcionais" a violencia contrária 
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(propaganda contra propaganda, luta de punhos contra punhos, luta desar
mada nao violenta contra as armas do sistema repressor. .. e, em casos 
extremos e quando se esgotaram todos os outros meios [como no caso de 
Washington, de Hidalgo e de tantos outros], armas contra armas), na práxis 
de liberta~ao legítima, coa~ao defensiva da massa inocente de vítimas, sem 
estruturas legais que justifiquem ainda suas a~óes, evidentemente275

• 

Acoa~ao-limite nas transforma~óes estratégicas é, em última instancia, 
a revolu~ao. Aqui, porém, trata-se da guerra, que ambiguamente é julgada 
como justa ou injusta. N ovamente é necessário urna certa precisáo seman
tica que nos permita abrir caminhos na justifica~áo da práxis de liberta~áo. 
A guerra, em último termo, náo é justa nem injusta; é simplesmente o 
"campo" ou a estrutura estratégica, o "diagrama" de macrofor~as onde se 
enfrentam dois ou mais exércitos. Os exércitos sáo os que lutam na guerra 
-numa ou várias batalhas, frentes, movimentos, posi~óes- por "causas"276 

justas ou injustas. O exército espanhol com Cortés ou o norte-americano 
com Schwarzkopf lutaram contra os astecas ou os iraquianos, pretendendo 
libertar os zapotecas, otornies e outros povos sob o dominio asteca, ou o 
Kuwait sob o domínio do lraque. Mas há muitos exércitos no campo da 
guerra: a) o dos povos dominados que lutam por sua emancipa~ao (os 
zapotecas ou otomies, os kuwaitianos ou panamenhos277

; b) o dos novos 
dominadores (Espanha ou Estados Unidos) que conseguem seus objetivos 
(os espanhóis, o ouro e a prata dos astecas no século XVI; os norte-ameri
canos, o ouro "negro" táo estratégico para o século XXI) pelo domínio sobre 
c) os dominadores antigos (astecas ou iraquianos). As "causas" dos exér
citos sáo diversas; num caso, é a domina~áo a longo prazo (b); neutros, a 
defesa de sua domina~áo sobre outros povos (c); por último, encontramos 
(a) a defesa propriamente dita de sua soberania (entre zapotecas ou 
kuwaitianos). As duas primeiras "causas" náo podem ser plenamente 
legítimas; a terceira, sim. Da mesma maneira, os curdos, atualmente, lutam 
contra a Turquía, Irá e !raque para alcan~ar urna autonomía territorial que 
o colonialismo britanico lhes negou. Sua luta, como a de Washington, 
Hidalgo ou Fidel Castro, é luta de liberta~áo legítima. 

(384] Encontramo-nos no ambito da factibilidade ético-crítica, de a~óes 
táticas gue devem estar encaminhadas a negar as causas da nega~áo das 
vítimas2 8

. Mais urna vez voltamos a considerar este nível a partir da 
reflexáo de Rosa Luxemburg, pois nos pode ser útil. Depois da revolu~áo 
russa de 1905, Luxemburg levantou a questáo da greve geral e nacional de 
massas e, posteriormente, pela decisáo de 4 de agosto de 1914 de se 
aprovarem fundos para organizar o exército prussiano, o problema da crise 
da socialdemocracia <liante da chamada Primeira Guerra Mundial. Ambas 
as decisóes sáo táticas. A primeira era novidade e se tomará legal; é práxis 
de liberta~áo, em princípio. A segunda foi legal (na ordem nacional), e, 
contudo, de efeitos definitivos279 no tocante a desorganiza~áo da comuni-
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dade das vítimas que lutaram e morreram numa guerra de seus opresso
res: lutaram por urna causa alheia. 

De fato, Engels já tinha argumentado contra Bakunin que urna greve 
nacional de massas era impossível, pela falta de organizac;ao e de urna 
"caixa de resistencia", ou era desnecessária, já que, tendo-se a forc;a para 
fazer urna greve geral, podía-se tomar o poder. Luxemburg replicava: 

A revoluc;áo russa [de 1905] submeteu hoje o argumento exposto mais 
acima a urna revisáo completa. A revoluc;ao russa, pela primeira vez na 
história das lutas de classes, tornou possível urna realizac;áo grandiosa 
da idéia da greve de massas, e inclusive - como explicaremos mais 
detalhadamente - da greve geral, abrindo assim urna nova época na 

1 - d . t ,-280 evo uc;ao o movunen o operario . 

Encontramo-nos estritamente no nível da tática social, dentro de urna 
estratégica política. A greve de massas nao é um método anarquista: é urna 
ac;ao sócio-sindical, mas nao deixa de ser política. Nao se decide volunta
riamente nem se evita facilmente. "É um fenómeno histórico - escreve 
Luxemburg - que acorre num momento determinado e é produzido por urna 
necessidade histórica determinada pelas condic;óes sociais" 281

• No "vazio 
da análise lógica abstrata"282 tudo é possível; mas a factibilidade histórica 
<leve responder a um "exame objetivo da origem da greve de massas do 
ponto de vista do que é historicamente necessário (geschichtliche Notven
digen)"263, mas sempre a partir do quadro de referencia do eticamente 
possível. Por seu lado, alguns reformistas acreditam que as greves sao 
táticas nao revolucionárias próprias do parlamentarismo, ao passo que os 
anarquistas pensam que já é a ac;ao direta revolucionária. Nem urna nem 
outra. Quando, em 22 de janeiro de 1905, 200 mil operários desfilaram em 
Sao Petersburgo <liante do palácio do Czar e o desfile "terminou numa 
terrível camificina"284

, culminac;ao de um processo que desde 1896 come
c;ara com greves operárias iniciadas por reivindicac;óes simplesmente 
económicas, sempre mais numerosas e com maior organizac;ao: 

Esta primeira ac;áo geral direta de classe determinou como contragolpe 
para o interior da classe operária um despertar pela primeira vez, como 
que através de um choque elétrico, do sentimento e da consciencia de 
classe de milhóes e milhóes de homens ... Consciéncia do caráter insu
portável da existencia social e econ6mica que sofria há anos sob as 
cadeias do capitalismo. Entáo comec;a espontaneamente (spontanes) um 

. t 1 d. d . 285 movimen o gera para sacu ir e romper as ca eias . 

[385] Este tipo de acontecimentos-limites, crises espantosas, sao "a 
escala viva (lebendiflie Schule) dos acontecimentos ... em fricc;ao (Reibung) 
recíproca contínua"2 6

• Taticamente estas ac;óes nao podem ser produzidas 
( 1) ., . _ .. 281 d t p . ex. urna greve gera com apenas a orgamzac;ao , mas quan o es a 
"for transformada num verdadeiro movimento popular (Volksbewe-
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) 11288 o , . 1 - , " gung . que no operano a emao e somente urna consciencia teórica 
latente (theoretisches, latentes) ... na revoluc;ao, onde a própria massa 
':parece n~ cen,~

8
~olítica, a ~onsciencia de classe é prática e ativa (prak

t1sches, akt1ves) . Mas no fmal, como no caso da "nao-violencia" - outra 
tática-, tuda isto é uma "tarefa educativa (.Erziehunqswerk)"29

~ no sentido 
de que o sujeito histórico emergente, a comunidade crítica das vítimas, vai 
tomando consciencia intersubjetiva ético-crítica (como a consciencia de 
classe) da legitimidade de sua práxis libertadora. A ac;ao tática é urna 
mediac;ao de fins estratégicos situados a partir dos princípios enunciados: 

Aqui náo se trata de julgar o caso concreto do gabinete Waldeck-Rous
seau - escreve Luxemburg -, mas de decidir a partir de nossos princípios 
fundamentais urna regra de comportamento gerai291

. 

Nao qualquer meio ("regra de comportamento" tática) para qualquer 
fim; nem qualquer fim ("regra de comportamento" estratégica) para efetuar 
os princípios. Pelo contrário, os princípios sao o fundamento da determina
c;ao dos f ins e dos meios: todos devem responder ao silogismo ético 
correspondente. Os "princípios fundamentais" (ético-materiais e discursi
vo-formais) sao o marco onde se situam as regras ou táticas gerais e 
concretas292

• A greve geral é possível a partir <lestes pressupostos, mas nao 
para constituí-la como "fim último" destrutivo-posic;ao anarquista extrema 
-, e sim como um meio coativo para que o operário aprenda sua essencial 
func;ao dentro do capital ( "todo o capital é trabalho ", escrevia Marx), e para 
que o capital descubra a presenc;a de um novo sujeito histórico-social 
<liante do qual é preciso sentar a "mesa de negociac;ao" - ainda que nao 
seja a partir de urna moral discursiva, pelo menos dentro de acordos 
próprios da razao instrumental ou estratégica. 

[386] Urna segunda situac;ao paradigmática foi a que desatou a crise 
da socialdemocracia <liante da guerra293

• O proletariado alemao e o partido 
socialdemocrata, e com ele a II Internacional, cometeram um erro tático de 
conseqüencias definitivas: 

Seus erras sáo táo gigantescos como suas tarefas. Náo tem um esquema 
prévio, válido de urna vez para sempre, nem urna lideraru;a infalível que 
mostre o caminho a percorrer; náo tem outro mestre que a experiencia 
histórica (geschichtliche Erfahrung). O caminho penoso de sua autoliber
tm;ao (Selbstbefreiung) náo somente está empedrado de sofrimentos sem 
limites, mas também de inumeráveis erras. Só alcanc;ará sua libertac;ao 
(Befreiung) se souber aprender de seus próprios erros294

• 

Quando, aos 4 de agosto de 1914, a socialdemocracia votou no parla
mento a verba para a guerra, entrou no vertiginoso remoinho do "naciona
lismo imperialista" alemao - que desde Bismarck vinha crescendo e tinha 
comec;ado a se expandir como potencia marítima e em direc;ao a Turquía, 
e até sobre as colonias das outras potencias continentais, da própria Ingla-
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terra, gragas a Siemens, Krupp, Thyssen, o Deutsche Bank, etc. Por infeli
cidade, "a socialdemocracia alemá náo era semente a vanguarda mais 
forte da Internacional; era tcnnbém o seu cérebro" 295

. Se na Franga come
gara o processo mais critico da ·comunidad e das vítimas operárias na época 
de Marx (que recebeu o seu golpe mortal coma derrota da Comuna de 
Paris em 1870), desde o final do século XIX a socialdemocracia alemá era 
a sua vanguarda. O erro da socialdemocracia alemá de 1914 dará ao 
leninismo russo - Luxernburg náo pode ver isso claramente naquele exato 
momento - a lideranga dos movimentos socialistas em todo o mundo, no 
tocante as regras táticas (e até estratégicas)296

, para lutar contra e no 
capitalismo mundial. A derrota da III Internacional em 1989 abre um novo 
panorama tático <liante de nossos olhos. Naquele trágico 1914, as vítimas 
alemás da burguesia nacionalista, os operários, náo precisaram enfiar "o 
ferro assassino no peito de seus irrnaos russos, franceses e ingleses" 297

• Ao 
fazer isso langavam a base para o repetir em 1939, quando a socialdemo
cracia deixara de ser vanguarda e patinava num eterno reformismo. 

Como vemos, a práxis de libertagao como tática e estratégia, como 
realizagáo de urna factibilidade ético-crítica, caminha sempre sobre o fio 
da navalha: entre o anarquismo antiinstitucionalista e o reformismo inte
gracionista. Por isso se deveráo ter muito claros o critério e o principio geral 
da práxis de libertagáo em referencia as mediagóes para cumprir fins 
estratégicos enquadrados dentro dos principios gerais prévios, ético e 
formal discursivo, como vimos, a fim de que, com factibilidade ético-crítica, 
se possa negar efetivamente as causas da negagao da vítima, como luta 
desconstrutiva que exige meios proporcionados aqueles contra os quais se 
trava a luta. Mas como remate da complexa arquitet6nica que só bosque
jamos inicialmente, tal práxis promove, definitivamente, transformagóes 
construtivas, possíveis e exigidas; em último termo: urna nova ordem com 
base num programa concretamente planejado que vai realizando progres
sivamente, mas nunca totalmente, a utopia possível, o projeto de libertagáo 
- pelo qual Ernst Bloch, em sua esperanga, suspirava. 

§ 6.5. O critério ético de factibilidade e o "princípio-libertac;áo" 

[387] Devemos dar os últimos passos desta Ética da libertaqéio, e como 
transigáo para futuras obras, que deveráo desenvolver urna fundamenta
gao dos principios num horizonte muito mais rico (náo só nem explícitamen
te predicamental ou normativo) e a partir das diversas "frentes de libertagáo" 
concretas. A práxis de libertagáo é a agáo possível que transforma a realidade 
(subjetiva e social) tendo como última referencia sempre alguma vítima 
ou comunidade de vítimas. A possibilidade de efetivamente libertar as 
vítimas é o critério sobre o qual se funda o principio mais complexo desta 
ética - que subsume todos os outros principios num nível mais concreto, 
complexo, real e crítico. 
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O critério de transformm;:áo ético-crítico é um critério de factibilidade 
em referencia as possibilidades de libertm;:áo da vítima ante os sistemas 
dominantes: a partir da existencia da vítima como capacidade efetora (o 
"ser", o dado) a realidade objetivo-sistemica se manifesta como a oposic;áo 
a sua plena realizm;:áo (o "desenvolvimento" da vida humana em geral). 
O sistema aparece como contradic;áo, já que, pretendendo ser a mediac;áo 
factível de reproduc;áo da vida (como toda instituic;áo), opera como a causa 
da negatividade do dito sujeito, de sua vida (manifestada na própria 
vítima). A própria vítima revela a contradic;áo do sistema, sua impossibili
dade in the long run - por náo mediar transformac;óes necessárias - de 
produzir e reproduzir a vida humana dos afetados (as vítimas), quer dizer, 
mostra urna certa "ineficácia" (um problema de náo-factibilidade) em 
referencia a existencia das vítimas. A transformac;áo necessária é agora 
visualizada como possível ou impossível (factibilidade ético-crítica), que se 
confronta com urna certa "ineficácia" sistémica. 

Por sua vez, o princípio-libertac;áo enuncia o dever-ser que obriga 
eticamente a realizar a dita transformac;áo, exigencia que é cumprida pela 
própria comunidade de vitimas, sob sua re-sponsabilidade, e que se 
origina, prático-materialmente, como normatividade a partir da existencia 
de um certo poder ou capacidade (o ser) na dita vítima. Porque há vítimas 
com urna certa capacidad e de transformac;áo, pode-se e deve-se lutar para 
negar a negac;áo anti-humana da dor das vítimas, intolerável para urna 
consciencia ético-crítica. 

A imagem clássica da libertac;áo expressa por urna cadeia (o sistema 
formal opressor) que brac;os fortes (a comunidade crítica das vítimas) 
quebram nos elos mais fracos, com estridencia, indica tudo o que deseja
mos descrever. As cadeias materiais e metálicas, instrumento que limita a 
liberdade dos escravos ou presos, devem ser rompidos (negatividade) por 
urna capacidade atuante29 

: a "forc;a" dos brac;os deve ser proporcional (é 
um problema de factibilidade expresso pelo "exito" do romper as cadeias) 
a resistencia do ferro da cadeia que aprisiona. Mas deve poder romper os 
elos "mais fracos" - o que indica urna ac;áo da razáo estratégica e 
instrumental calculante. Trata-se da questáo da factibilidade crítica da 
práxis, do "poder" transformar a realidade contando coma "possibilidade" 
fática ou empírica, com as condic;óes (técnicas, economicas, políticas, 
culturais, etc.)299 para efetuar urna tal mudanc;a. 

a. O critério crítico-factível de toda "transformac;áo" 

[388] Trata-se da confrontac;áo entre um movimento social organizado 
das vítimas e um sistema formal dominante (o feminismo ante o patriarca
lismo machista; os assalariados, pobres e excluídos pelo desemprego ante 
o capitalismo que se globaliza; os ecologistas ante os subsistemas que 
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destroem a vida na Terra, etc.). Agora nao nos ocupamos coma justi<;a ou 
razáo de um processo histórico nem sequer de seu projeto, mas de sua 
factibilidade empírica. Nem sempre o justo pode fazer o ato de justi<;a. O 
critério de factibilidade de alguma possível transforma<;ao consiste na consi
dera<;áo das capacidades ou possibilidades empíricas, tecnológicas, econ6-
micas, políticas, etc., tendo como referencia direta a nega<;ao da negatividade 
da vítima, gra<;as ao cálculo prático feito pela razáo instrumental e estratégica 
críticas. Quer dizer, o critério para determinar a possibilidade de transformar 
o sistema formal que vitimiza consiste em avaliar bem a capacidade estraté
gico-instrumental da comunidade das vítimas de realizar tal empresa diante 
do poder vigente do sistema dominante. Nao se trata, como no caso da mera 
factibilidade ética, de "poder" efetuar o decidido ante as dificuldades que a 
natureza (possibilidades sempre escassas, como media<;áo para a vida do 
sujeito ético) opóe300

• Agora, ao invés, enfrenta-se a existencia dada de um 
sistema formal vigente, de urna norma, ato, microestrutura, institui<;áo, ou do 
sistema completo de eticidade (fruto de urna factibilidade ética anterior, mas 
agora dominante), a medida que causam vítimas (é a "totalidade" de Lévinas, 
o capital fetichizado de Marx, a re~ressáo institucional-cultural das pulsees 
de H:eud), o que exige urna cautela3 1 muito especial. Considere-se a seguinte 
formula<;áo da diacronía que indica os momentos que antecipam e sucedem 
ao exercício da razáo estratégico-instrumental ou de factibilidade crítica. Urna 
primeira vertente da "transforma<;áo" crítico-cotidiana seria a seguinte: 

1. U ma vítima X sofre a negatividade M302, que de alguma maneira 
póe em risco a sua vida. 

2. O sistema Z causa M em X. 
3. O subsistema Y303 do sistema Z é causa de M em X. 
4. Para negar M em X é preciso evitar Y. 
5. Para evitar Y, assim transformando Z, sao necessárias as 

media<;óes (técnicas, econ6micas, políticas, pedagógicas, etc.) 
A,B,C,n. 

6. As media<;óes A, B, C, n sao factíveis agora e aqui. 
7. Ergo, Y pode ser evitado e, portanto, Z transformado. 

Ou poderia dar-se outra vertente (que poderíamos chamar de "revolu
cionária") que, depois de 4, se desenvolveria da seguinte maneira: 
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5'. Y3º4 nao pode ser evitado sem destruir Z completamente. 
6'. Para evitar M, e sua causa Y, é preciso transformar totalmente 

Z em W (um sistema novo). 
7'. Em W305 a vítima X já nao sofrerá306 M. 
8'. As media<;óes D, E, F, n podem efetuar W 
9'. As media<;óes D, E, F, n sao factíveis agora e aqui. 
10'. Ergo, W pode ser efetuado. 



Os momentos do exercício critico da avalia<;ao de factibilidade estratégi
co-instrumental encontram-se nos enunciados 3 e 9'307

, tendo em conta, para 
ser urna avalia<;ao de factibilidade ético-crítica, o fato de estarem enquadra
dos compativelmente com os princípios ético-materiais e discursivo-formais 
já enunciados. 

Ternos, assim, tres temas a considerar: a) o juízo empírico-estratégico 
de fato sobre o exercício do poder histórico-concreto do sistema dominador 
(cujo momento mais fraco como crise acontece quando se manifesta 
exteriormente sua impossibilidade intrínseca, sua contradi<;ao levada a um 
ponto de derrocada entrópica); b) a capacidade que a comunidade orga
nizada das vítimas tem para realizar empíricamente com "exito", através 
de "meios" eficazes, os "fins" estratégicos programados, tendo em conta 

d . d d 3os ) d. _ . t b. t· 3•9 os iagramas o po er ; c as con 1<;:oes ou con¡un uras o ¡e 1vas 
concretas a partir das quais é factível efetuar as transforma<;óes (parciais 
ou totais, segundo tiverem relevancia na origina<;ao da dita negatividade 
da vítima como efeito da norma, ato, microestrutura, etc., ainda que nao 
sejam intencionais). 

a. l. O juízo crítico acerca do poder da ordem dominadora 

[389] O tema é extenso demais. Aquí mostraremos o seu lugar arquite
tonico na ética da liberta<;ao. O sistema vigente, com toda evidencia, deve, 
em princípio, ter mais poder que os sujeitos sócio-históricos emergentes no 
processo de liberta<;ao. No entanto, a práxis de liberta<;ao nao mostra a 
sua factibilidade primeiramente a partir de seu próprio poder, mas, ao 
invés, a partir da fragilidade de todo o sistema dominante em seu momento 
de crise. Amera existencia da vítima organizada e crítica já é manifesta<;ao 
de crise do sistema. Quando o sistema dominante se toma intolerável - o 
limiar da "intolerabilidade" é imensamente variável - pela existencia 
massiva das vítimas, sua impossibilidade intrínseca (a Krisis, no sentido de 
Marx3 10

, que se instala na essencia do capital, mas "aparece" cíclicamente 
nas crises empíricas) toma-se consciente para a consciencia critica da 
comunidade das vítimas. É tarefa da ciencia social crítica explicar a 
impossibilidade (essencial) do sistema dominante, e estudar igualmente o 
modo como suriera suas crises, para explicar também que sua ruína pode 
durar séculos3 1

. É aquí que se deve descobrir a inevitável contradi<;ao que 
tem todo sistema histórico, por ser histórico (quer dizer, porter urna origem 
e um término no tempo); quer dizer, a impossibilidade in the long run de se 
perpetuar indefinidamente. O "princípio empírico de impossibilidade"312 

mostra o necessário término no tempo de todo sistema, a partir do "enun
ciado básico" a ser falseado, que poderia ser enunciado assim: "Este 
sistema empírico náo tem fim no tempo". Como é impossível encontrar tal 
exemplo, a ciencia social critica, articulada coma inten<;áo libertadora das 
vítimas, desenvolve todo um programa científico para mostrar tal impossi-
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bilidade. As vítimas do capital, por exemplo, sabem, com Marx, que a 
mais-valia acumula-se como lucro; mas Rosa Luxemburg, por sua vez, 
provou que tal acumulm;áo só é possível subsumindo riqueza nao capita
lista (como um prolongado e estrutural processo de acumula<sao original). 
Hoje será preciso demonstrar que o capital já náo pode realizar sua 
mais-valia (tendo subsumido toda a possível riqueza nao capitalista), e por 
isso o capital financeiro fictício mundial aumentará geometricamente até 
estourar como urna bolha de sabao sem possibilidade de "realizar-se" 
como capital industrial produtivo algum. Esta impossibilidade intrínseca 
do capital transnacional está cada vez mais perto desde o pós-guerra de 
1945. Trata-se de urna nova crise estrutural (essencial, como "possibilida
de"), mas cuja "existencia" pode prolongar-se por algum tempo. A liberta
'sªº dos países pós-coloniais e periféricos, como sujeitos histórico-políticos 
concretos e emergentes, deve ter consciencia desta "fraqueza" dos países 
"centrais" que aumentam e manejam o dito capital financeiro mundial -
garantido pelo poder militar do Pentágono, última instancia política do 
poder económico. Da mesma maneira o feminismo conhece as contradi<sóes 
do patriarcalismo machista; o ecologismo, as da destrui<sao da vida na 
Terra (já que todos os sistemas vigentes que destroem a vida se suicidam: 
é um limite absoluto ou impossibilidade que nao se pode superar), etc. 

Quer dizer, estrategicamente, nao é só necessário explicar teórica e 
científicamente as "causas" da negatividade da vítima, mas também 
explicar a "impossibilidade" in the long run do sistema dominador no 
tempo. Esta predi<sao nao é predizibilidade matemática ou estatística (cuja 
náo-realiza<sáo empírica aquí e agora indicaria a nao-cientificidade ou 
seria o falseamento ou refuta<sao científica de um tal juízo antecipativo) mas 
dialética. A presen<sa massiva de vítimas na periferia mundial e mesmo no 
centro, sem possibilidade de ser assumida (a miséria crescente), indica a 
impossibilidade do sistema in the long run. 

É por entre as fissuras do poder dominante que a "for<sa" da comunida
de libertadora, aparentemente sempre mais fraca, deve "calcular" instru
mental e estrategicamente suas possibilidades de movimento. Nem tudo 
está perdido. Estaria perdido se o oponente fosse um demiurgo eterno sem 
contradi<sóes. Se é finito, histórico e humano, a liberta<sáo é possível, factível, 
mas será preciso saber esperar ou criar as condi<sóes: 

Como o mercado aparece para suprir a falta de um conhecimento 
perfeito, assim o planejamento313 aparece para suprir a incapacidade 
do mercado para garantir um equilibrio economico. Por isso o planeja
mento [possível, náo perfeito] nao aparece pela pretensáo de um conhe
cimento perfeito, como nos insinua Hayek, mas pela impossibilidade de 
tal conhecimento314

• 

Do mesmo modo, a crítica como análise da impossibilidade do sistema 
náo é a pretensáo de um conhecimento perfeito do sistema, mas a previsi-
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bilidade de sua derrocada pela explicac;áo sistemica de seus efeitos 
negativos (as vítimas) náo intencionais. A impossibilidade de que o sistema 
dominador náo tenha contradic;óes (seria perfeito, eterno) deve encorajar 
o pesquisador a encontrar tais fissuras por onde deverá penetrar com 
factibilidade objetiva a práxis de libertac;áo. A luta pela vida tem futuro 
<liante de sistemas de morte que se contradizem inevitavelmente. Isto deve 
ser demonstrado concreta e cientificamente, mas náo é tarefa da ética, 
embora possa ajudar, a partir de comunidades científicas críticas interdis
ciplinares, para consegui-lo, dando orientac;óes mínimas, mas estratégicas. 

a.2. A auto-avaliaqao da capacidade prática da comunidade das vítimas 

[390] Da mesma maneira, a comunidade critica organizada das vítimas 
deve ser realista no tocante as suas próprias forc;as e suas possibilidades 
de ac;áo. A "filosofia da práxis" de Gramsci situa-se exatamente neste 
momento, e é toda a questáo da passagem "da guerra de movimento (quer 
dizer, do ataque frontal) para a guerra de posic;óes"315

• A comunidade das 
vítimas dificilmente pode fazer frente ao sistema dominador (guerra de 
movimentos estratégicos), mas freqüentemente deve dissimular-se, organi
zando-se, aumentando a consciencia, aparecendo e desaparecendo (guer
ra de posic;óes). Sáo táticas próprias de urna estratégia de longo alcance, 
que leva em conta a fraqueza própria e inevitável do sujeito sócio-histórico 
emergente. De qualquer maneira, a "capacidade" de ac;áo eficaz náo é 
determinada pela própria comunidade de vítimas, mas por circunstancias 
que podem ser aceleradas ou acumuladas pela organizac;áo - como vimos 
no § 6.1 - e que náo podem criá-las partindo de um voluntarismo suicida. 
Novamente, a discursividade comunitária crítica das vítimas, num sistema 
democrático simétrico, é a mediac;áo universal para diagnosticar as próprias 
forc;as, a organizac;áo e as conjunturas favoráveis. Enfim, a comunidade é o 
sujeito sócio-histórico da ac;áo. Equivocar-se é fatal (seja superestimando-se, 
seja subestimando-se), mas mesmo dos erros se pode aprender. 

a.3. A conjuntura objetiva da factibilidade da transformac;ao 

[391] É necessário transformar, desconstruindo-as, as causas da viti
mac;áo. A existencia das vítimas mostra a necessidade de fazer novas 
(transformadas) normas, atos, microestruturas, instituic;óes, sistemas de 
eticidade por meio dos quais seja "possível" o desenvolvirnento da vida 
humana (na reproduc;áo da vida das vítimas) e da discursividade humana 
(na participac;áo simétrica das vítimas). 

A esperanc;a na utopia possível abre o espac;o que cobre a distancia 
entre a factibilidade e sua efetiva realizac;áo. É urna utopia da vida que 
pretende vencer as utopias da morte. Estas seriam: 

A utopía do comunismo, tal como foi desenvolvidci na Uniáo Soviética; a 
utopía da sociedade nietzscheana sem esperan~as, desenvolvida pelo 
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nazismo; e a utopia neoliberal do mercado total. Todas elas prometem 
um mundo melhor para além de toda factibilidade humana e, portanto, 
para além da conditio humana e da contingencia do mundo. Náo obs
tante, nenhuma promete a mínima crítica do presente. Pelo contrário, 
promete a realizrn; áo de outro mundo em nome da celebrm;áo das 
condü;óes presentes316

. 

Sáo utopías que justificam a existencia das vítimas. Pelo contrário, a 
comunidade de vítimas deve sonhar com urna utopía (que abre horizontes 
de factibilidade). mas nao é suficiente. Para que a utopía seja possível, é 
preciso mediá-la com projetos e programas concretos de ac;ao. Estes 
programas iniciam-se por urna análise cuidadosa (militante, de expertos, 
cientistas críticos, etc.) das circunstancias reais, objetivas, que constituem 
o contexto da ac;áo próxima possível. Aqui, novamente, será a comunidade 
democrática das vítimas, discursivamente simétrica e participativa, que 
operará essa análise e programará os passos do processo. 

b . O "princípio-libertac;áo" 

[392] O "princípio-libertac;ao" formula explícitamente o momento deon
tológico ou o dever ético-critico da transformac;áo como possibilidade da 
reproduc;ao da vida da vítima e como desenvolvimento factível da vida 
humana em geral. Este princípio subsume todos os principios anteriores. 
Trata-se do dever de intervir criativamente no progresso qualitativo da 
história. O princípio obriga a cumprir por dever o critério já definido; quer 
dizer, é obrigatório para todo ser humano - embora freqüentemente só 
assumam esta responsabilidade os participantes da comunidade critica 
das vítimas - transformar por desconstruc;ao negativa e nova construc;ao 
positiva as normas, ac;óes, microestruturas, instituic;óes ou sistemas de 
eticidade, que produzem a negatividade da vítima. 

Como nos casos anteriores, é necessário fazer a passagem de funda
mentac;ao dialético-material de um "juízo de fato" (todos os enunciados já 
enumerados de 1 a 7 e de 5' a 10') para um "juízo normativo" (9 e 12'). 
Poder-se-ia exemplificar da seguinte maneira, continuando a numerac;ao 
já iniciada: 

8. Tendo re-conhecido a dignidade de sujeito vivo humano de X; 
sendo que X é membro da própria comunidade; e, além disso, se 
X quer viver317

; 

9. Sendo todos na comunidade re-sponsáveis pela vida de X e 
exigidos por urna inevitável solidariedade, 318 ergo deve-se evitar Y 
e fazer A, B, C, n319

• 

Esta "passagem" (de 7 [ou 1 O'] para 9 ou 12']) do critério de factibilidade 
critica (a possibilidade real da libertac;ao) ao "princípio-libertac;ao" (o 
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"dever" de operar urna tal práxis) pressupóe a dita passagem em todos os 
. , . t . 320 pnnc1p1os an enores . 

(393] Depois de tudo o que foi <lito, o princípio poderia ser descrito 
aproximadamente da seguinte maneira: Aquele que opera ético-critica
mente deve ( está obrigado a) libertar a vítima, como participante (por 
"situm:;ao" ou por "posi<:;ao" - <liria Gramsci) da própria comunidade a que 
pertence a vítima, por meio de a) uma transformm:;áo f actível dos momentos 
(das normas, m;;óes, rnicroestruturas, institui<;;óes ou sistemas de eticidade) 
que causam a negatividade material (irnpedem algum aspecto da repro
dw;;ao da vida) ou discursivo-formal (alguma simetria ou exclusao da 
participm;;a:o) da vítima; e b) a constrm:;áo, através de mediac;;óes com 
factibilidade estratégico-instrumental críticas, de novas normas, ac;;óes, 
microestruturas, instituic;;óes ou até sistemas completos de eticidade onde 
essas vítimas possam viver, sendo participantes iguais e plenos. Tratar-se
ia - como já repetirnos com freqüencia - de um desenvolvimento, de um 
"progresso qualitativo"321 histórico. Esta obrigac;;áo tem pretensao de uni
versalidade; quer dizer, vale para todo ato e toda situac;;ao humana. O 
interesse libertador (que se funda na idéia regulativa de urna sociedade 
sem vítirnas - embora se saiba de sua irnpossibilidade empírica - e, 
concretamente - e isto, sim, é empíricamente possível -, sem este tipo 
histórico de vítirna, pela qual cada um é empiricamente responsável, e por 
isso é preciso lutar para que seja possível a sua libertac;;a:o) move pulsio
nalmente e abre o horizonte desta obrigac;;ao levada a cabo pela razáo 
libertadora (razao ético-crítica prático-materiai322

, discursiva consensual e 
estratégico-instrumental). 

Além disso, deve-se levar em conta que a realizac;;ao prática positiva, 
ou a práxis de libertm:;áo propriamente dita, tem sempre por sujeito sócio
histórico próprio de referencia a própria comunidade crítica das vítirnas -
seja qual for o rosto com que se revele - e está sempre a cargo da 
responsabilidade da própria comunidade das vítimas: é um ato de autoli
bertac;;ao de um sujeito sócio-histórico específico. 

b . l. O momento negativo do "princípio-libertm:;ao" 

(394] A obrigac;;a:o ético-libertadora irnpóe-se sempre, em primeiro 
lugar, como o dever de enfrentar a desconstruc;;ao real das causas da 
negatividade da vítima. Na ac;;áo-lirnite <leste tipo, a dos heróis que instau
ram novas ordens éticas, estes freqüentemente até perdem a vida (como 
Joana d'Arc na Franc;;a, Miguel Hidalgo no México ou Lumumba no Zaire). 
Enfrentam a violencia legal do sistema dominante que perdeu a legitirni
dade (ou que a vai perdendo aos olhos das vítimas). Dao a vida por um 
aumento de vida: pela libertac;;áo das vítimas. A práxis de libertac;;áo é o 
"perigoso" por excelencia porque enfrenta o poder ilegítimo coma fraqueza 
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da corporalidade indefesa (ou com meios sempre irúeriores mas legítimos) 
das vítimas. É a ac;áo narrada na metáfora da luta de Davi contra Golias. 
O primeiro luta pela vida; o segundo por conservar a dominac;áo (que é o 
direito sobre a vida do outro, que é obediente por causa do risco de perde-la 
diante da violencia opressora). É a coragem do semita justo, pobre pastor 
(guerrilheiro das montanhas323

) com sua humilde e cotidiana funda de 
pedros, diante da forc;a da arma de ferro do militar profissional indo-euro
peu. Metáfora da fraqueza do aprisionado como refém pelo sistema domi
nante, como re-sponsável pela vítirna. Práxis negativa, desconstrutiva, ne
cessária, que lirnpa o terreno para cavar os fundamentos e construir depois 
sobre eles as paredes (as instituic;óes) da casa onde se produz, reproduz e 
cresce a vida. De urna "guerra de posic;óes" se passa para urna "guerra de 

. t ,, A G .324 movimen os - para nos expressarmos como . ramsc1 . 

b.2. O movimento positivo do "princípio libertO(;áo" 

[395) Libertar náo é só quebrar as cadeias (o momento negativo 
descrito), mas "desenvolver" (libertar no sentido de dar possibilidade 
positiva) a vida humana ao exigir que as instituic;óes, o sistema, abram 
novos horizontes que transcendam a mera reproduc;áo como repetic;áo de 
"o Mesmo" - e, simultaneamente, expressáo e exclusáo de vítimas. Ou é, 
diretamente, construir efetivamente a utopía possível, as estruturas ou institui
c;óes do sistema onde a vítirna possa viver, e "viver bem" (que é a nova "vida 
boa"); é tomar livre o escravo; é cuhninar o "processo" da libertac;áo como 
ac;áo que chega a liberdade efetiva do anteriormente oprimido. É um "libertar 
para" o novum, o exito alcanc;ado, a utopia realizada. 

Náo é só a tarefa cumprida pelo cidadáo que teve de se transformar 
em militar para lutar contra a opressáo, para negar a negac;áo (como o 
agricultor Washington, o sacerdote Hidalgo, o médico Che Guevara ou o 
advogado Mahatma Gandhi), mas agora é a hora do militante transforma
do em político construtor das novas instituic;óes. Práxis construtiva de 
libertac;áo, dos legisladores do novo direito, dos heróis que se transformam 
em govemantes. É necessário converter a espada em arado para abrir o 
sulco e produzir o páo para o faminto, que, comendo-o, se sacia na fe
licidade da reproduc;áo da vida agora como aumento de vida. 

Construir a casa do sem-teto é um dever ético exigido pelo princípio-li
bertac;áo, mas urna casa na qual a vítirna possa participar simetricamente 
no bosquejo de sua arquitetura, e colaborando em sua edificac;áo real. 
Construir a nova ordem é fazer o "bem II" - se o "bem I" foi o fruto da parte 
fundamental desta ética da libertac;áo, no final do cap. 3. O "bem II" -
reproduc;áo da vida da vítirna, com sua participac;áo crítico-discursiva e a 
partir da factibilidade perigosa de sua criatividade-é o bem vigente, fruto 
de um trabalho construtor libertador do passado, que se comec;a a depo-
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sitar como tradic;áo e se vai acumulando como costume, para prolongar-se 
muito depois como opressáo e, no final, como violencia contra as novas 
vítimas (novas por serem recentes e distintas, nunca as mesmas). Este é o 
lugar arquitet6nico do momento positivo libertador, que se for tratado em 
detalhe, como em todos os casos anteriores, nos levaría a longas exposi
c;oes analíticas. 

[396] Por último, deve-se tentar a fundamentac;áo deste princípio ante 
o conservador anti utópico, a mane ira de Popper, que julga ser "impossível", 
como o náo-factível (dentro dos critérios de performatividade ou eficácia 
do sistema dominante), o "necessário" e "possível" críticamente para as 
vítimas. É o antiutopismo conservador explicado por Hinkelammert. Ante a 
tentativa impossível do anarquista (de absoluta impossibilidade factível) e 
a declarac;áo do impossível do conservador (considerado impossível a 
partir da factibilidade auto-referente do sistema vigente o que ainda é 
possível), a práxis de libertac;áo tenta o possível, o factível a partir das 
circunstancias dadas, em favor das vítimas, que pode coincidir material
mente coma ac;áo rebelde do anarquista (no momento da revoluc;áo) ou 
com a ac;áo sistemica ou funcional do conservador ou do reformista 
(quando a transformac;áo em favor da vítima é identica, por pura coinci
dencia casual, ao conteúdo da ac;áo funcional ou reformista com respeito 
ao sistema32

\ mas que se distingue sempre por seu critério. Na ac;áo 
libertadora se procura transformar as normas, ac;óes, microestruturas, 
instituic;oes ou sistemas a partir das vítimas e para que estas vivam, e náo 
porque sejam as instituic;oes abstrata ou intrínsecamente perversas (como 
para o anarquista) ou sistemicamente justificadas (como para o conserva
dor ou reformista). 

c. Aplicac;áo do princípio e realizac;áo do "novum": o novo "bem" 

[397] Ante os pós-modemos, que em sua crítica do "sujeito moderno" 
ultrapassam o "limite" e pretendem negar todo sujeito (o que deixa as 
vítimas sem possibilidade de organizac;áo intersubjetiva estratégica ou 
tática) e, além disso, o tomam incomensurável (de maneira que o domina
dor já náo deve prestar canta a ninguém de sua dominac;áo, nem pode ser 
recriminado ético-racionalmente por argumentac;áo alguma), afirmamos, 
por nossa vez, a necessidade de reconhecer concreta e positivamente o 
sujeito ético vivente e comunitário; com maior razáo é necessário reconhe
ce-lo como sujeito quando irrompe como as vítimas de um sistema auto-re
ferencial que as nega (material e formalmente); reconhecimento histórico 
e social da diversidade intersubjetiva de comunidades sócio-históricas, 
especialmente das vítimas, quando descobrem e lutam por seus novas 
direitos; diversidade que náo nega a universalidade da razáo material e 
discursiva, mas que a concretiza, enriquece, descobrindo os diversos e 
invisíveis "rostas" do outro, os quais é necessário saber articular "transver-
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salmente" em sua natureza alterativa (o que, há anos, ternos denominado 
de momento analético do método dialético, que parte da possibilidade 
"dis-tinta", a diversidade alterativa, para encontrar a universalidade na 
profundidade de cada diversidade, na qual se reflete a particularidade da 
alteridade dos outros sujeitos sócio-históricos). Como já dissemos, no 
"rosto" de Rigoberta Menchú revela-se transversalmente como a multipli
cidade de rostos na "mulher", na "indígena", na "máe terra" do ecologismo, 
na "camponesa" pobre, na rac;a "morena", na "indígena maia'', na "jovem" 
sobo peso da gerontocracia, na "guatemalteca", na "militante" da cons
ciencia comunitária crítica ... Um "rosto" de todos os "rostos" de todos os 
Outros invisíveis: em cada vítima concreta está a vítima universal, que se 
revela como epif ania dos rostos de todos os rostos particulares... Razáo 
"universal", ético-material, discursivo-formal, prático-crítica, articulada 
pela razáo "transversal" a todas as alteridades dis-tintas, particulares ... 
"Frentes de libertac;ao" de sujeitos sócio-históricos diversos, dentro de 
diagramas complexos (no 6:mbito da microestrutura e da macroestrutura 
do poder) de forc;as que situam os sujeitos monológicos e intersubjetivos 
da corporalidade viva humana em sua materialidade vulnerável e pulsio
nal, da discursividade com patologias, mas com um interesse de comuni
cac;ao a partir de seus "lugares" de enunciac_;áo próprios, tentando sempre 
o possível para viver comunitariamente, para melhor viver na co-re-spon
sabilidade e na colaborac;ao. 

[398] Situemos dentro da arquitetonica desta Ética o "lugar" da argu
mentac;áo no qual nos encontramos, tendo em considerac;ao os enunciados 
propostos mais acima, e continuando com a numerac;áo adotada. Agora 
se passa a fazer o "devido" (pelo que a factibilidade é ética): 

10. A, B, C, n realizam-se e grac;as a isso evita-se Y. 

Ou no outro caso: 

13'.. D, E, F, n realizam-se e grac;as a isso efetua-se W (evita-se Z, 
que necessariamente pressupunha Y). 

Em ambos os casos se chega ao "exito" (a "obra [ergon]" do ser humano 
sobre si mesmo) pelo exercício da "razáo estratégico-instrumental" ético
crítica: o "bem" é realizado. Quer dizer, elimina-se Y, ou efetua-se W: 

11. (ou 14'.) Tendo Y sido eliminado326
, X deixa de sofrer M, e X 

pode satisfazer - mediando urna construc;ao positiva - suas neces
sidades, reproduzir s1:1a vida, ser feliz comunitariamente, etc. 

A operac;áo factível real, a práxis de libertac;áo como atualidade transforma
tiva final, decide-se em 1 O e 13'. Agora passamos a cumprir o "devido" realizando 
"factivelmente" o novum pela práxis de libertac;ao propriamente dita327

• 

568 



O velho Aristóteles observava que os seres naturais ou artificiais 
(técnicos) tinham sua maneira de ser ("por natureza" ou por" obra de arte") : 
Qual é "a obra (ergon) do ser humano"?328 Ao ~ue o Estagirita respondía 
que "a obra peculiar (to idion) do ser humano"32 ou "o bem humano é um 
vir a presenc;a em concordancia como modo habitual autentico do ser" 330

• 

Para urna Ética da Libertac;áo, por sua vez, a "obra" (ou o fruto da ac;áo 
segundo os princípios éticos enunciados, de razáo prática material e formal 
discursiva, mas igualmente de razáo estratégica e instrumental subsumi
das críticamente, quer dizer, negativa e materialmente) consiste em captar 
a realidade de todo sistema dado como a realizac;áo de um processo 
efetuado a partir de urna vítimapassada. Todo o real social, o "bom" 331

, foi 
um projeto de libertac;áo dos heróis do passado (as Joana d'Arc, os Wash
ington, Hidalgo, Lumumba ou Fidel Castro). A única diferenc;a é a perspec
tiva. No "bem I" observa-se só tudo o que conduz a produc;áo do "bem" 
(cap. 3). No "bem II", agora, considera-se também tuda o que se refere a 
luta, que inclui a construc;áo (o desenvolvimento) do novo projeto, contra o 
"bem I" estabelecido e no poder. O sujeito é a comunidade das vítimas (os 
colonos da Nova Inglaterra de 1776). O "bem I" é ambíguo; é quase-antro
pológico. O "bem II" (projeto explícito de libertac;áo) é o bem ético por 
excelencia: ser "bom" (justo) é urna tarefa arriscada na qual a reproduc;áo 
negada da vida da vítima exige muitas vezes em holocausto a própria vida 
do crítico, do mestre de consciencia crítica (P. Freire); exige a ciencia crítica 
(Marx ou Horkheimer), o desbloqueio das meras pulsóes reprodutivas 
(Nietzsche ou Freud), da "totalidade" já constituída e assassina da vítima 
e de seu refém (Lévinas). N este caso a ac;áo ética é dramática, é luta pelo 
re-conhecimento, guerra de movimentos para a libertac;áo. 

Mas, afinal, a norma boa é aquela que foi fundamentada segundo as 
exigencias da razáo discursivo-moral em sua validad e, contendo a verdad e 
prática que está regida pela exigencia da produc;áo, reproduc;áo e desen
volvimento da vida humana de cada sujeito ético, e a factibilidade dos 
requerimentos estratégicos práticos e instrumentais tecnológicos do mo
mento. A "norma boa", porém, ainda náo é o próprio "bem", a "obra" da 
ética: é a mediac;áo normativa. 

A m;áo boa (a práxis) é a que realiza realmente a norma boa em 
concordancia com as pulsoes náo só reprodutivas, mas também criativas 
ou na linha do desenvolvimento da vida humana. A "ac;áo boa" é a 
atualidade do "bem" mas náo o próprio bem. 

Os microdiagramas do poder ou as instituic;óes náo sáo senáo estrutu
ras estáveis sistemicas, onde as ac;óes como forc;as se co-determinam na 
diacronia do processo sócio-histórico. Há instituic;óes "boas" - ou em "bom" 
estado -, outras corruptas, em crise, repressoras, etc. De qualquer modo, 
as "in~tituic;óes" também náo sáo o "bem" kat'exokhen. 
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Urna cultura, um sistema ético como totalidade, a Sittlichkeit sugerida 
por Hegel, é o t~do ético concreto e histórico, onde se dao as normas, ac;oes 
e instituic;óes. E "o dado", o vigente, a tradic;ao, onde se encontram os 
valores éticos (e estéticos, técnicos, etc.). Seria o "bem material" por 
excelencia para Weber, Popper e as meta-éticas analíticas (conservadoras 
contra sua própria vontade, já que nao tem capacidade crítica interna as 
próprias culturas, por ter tirado a escada que lhes permitiria chegar ao 
fundamento das mesmas). No entanto, a "eticidade" (como totalidade ética 
concreta) também nao é o "bem", mas, no máximo, os recursos a partir dos 
quais pode ser atuada "bem". 

[399] Por último, o "bem" é um momento do próprio sujeito humano; é 
um modo de ¡-ealidade pelo qual sua vida humana encontra-se plenamente 
realizada segundo os pressupostos da própria realidade humana: é urna 
obra fruto do auto-re-conhecimento, auto-re-sponsabilidade, autonornia 
portanto, comunitária, tendo alcanc;ado validade intersubjetiva (com acor
do monológico da fronesis própria), motivada pela ordem pulsional repro
dutiva (que pode derivar em "impulsos de marte") e inovadora (princípio 
do prazer ou o "dese jo metafísico"), mas que poderia ser resumida em seu 
momento específicamente ético e crítico: o "bem" supremo332 

- que mede 
todo outro bem - é a plena reproduc;ao333 da vida humana das vítimas. 
Plena reprodu<;ao que significa que o faminto come, o nu se veste, o 
sem-teto habita, o analfabeto escreve, o sofredor se alegra, o oprimido é 
igual a todos, o que usa o tempo para viver mal tem tempo livre; quando a 
vítima pode contemplar a beleza, viver suas tradic;óes, dan<;ar seus valo
res ... ser plenamente humano nos níveis superiores das cria<;óes espirituais 
da humanidade. Numa palavra: a vítima de ontem pode festejar re-conhe
cida e re-sponsavelmente a corporalidade comunitária da comunidade 
feliz. Este é o "bem supremo", idéia regulativa que se realiza parcialmente 
em cada ato humano, ou em qualquer sujeito ético que dizemos que é 
"bom/boa". Mas tendo consciencia de que esse "bem II" -fruto da luta de 
libertac;ao das vítimas - vai se depositando opaca e progressivamente 
como um "bem I"; quer dizer, e como já dissemos, a casa do antigo pobre 
sem-teto acaba instalando belas grades para se proteger de.. . outros 
pobres: sua casa agora é sua prisao (a nova "totalidade" de Lévinas). 
Ninguém pode viver em paz na "obra" realizada ... porque pelo simples fato 
de estar aí, no tempo, no espac;o, nas instituic;óes, vai se oxidando, corrom
pendo ... causando novas pobres, novas vítimas ... 

Urna aluna me objetava que, se sempre aparecem novas vítimas, a 
história é como um trágico "eterno retomo do novo". Minha única resposta 
inicial seria: todo novum humano, finito, histórico é falseável, é moral, é 
bom - no melhor dos casos - tomando-se mau se a consciencia discursiva 
crítica nao o impede de cair na tentac;ao de se afirmar para sempre como 

0 verdadeiro, o válido, o eficaz. Nao existe tal "etemidade" que "retoma" 
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como um novo "novo". No ser humano náo há "eternidade", mas história; 
o novamente emergindo náo pode ser "retomo"; e o novo - dizendo de 
modo inverso - náo pode ser eterno nem pode retornar. Náo. Trata-se da 
"histórica emergencia do novo" dentro de urna concep~áo transmoderna 
do "progresso qualitativo" da humanidade. Cada processo de liberta~áo 
(hoje vivemos o de 50% da humanidade só no processo de liberta~áo 
feminina) consegue um "éxito" (sua obra), masé preciso ter consciencia 
critica: náo é um bem perfeito, é só um bem histórico. A sociedade perfeita 
é logicamente possível mas empiricamente impossível. O bem supremo é 
urna idéia regulativa (um sistema sem vítimas) mas empiricamente impos
sível. Entáo, náo serve para nada? Serve para nos ajudar a criticar a 
domina~áo atual e descobrir as vítimas presentes, mas náo para tentar a 
realiza~áo histórica do bem supremo - o "comunismo" de Marx como 
"Reino da Liberdade" também era urna idéia regulativa e náo urna "etapa 
histórica" 334

• Por isso tudo, se o "bem" é finito, se é impossível fazer um bem 
perfeito, entáo a ética nos ensina a estar atentamente críticos na luta 
permanente. Os que se "instalam" no poder do "bem" já sáo maus, e o bem 
vigente já se tornou o "náo-bom" (para aplicar o que Adorno disse da 
náo-verdade da verdade vigente). 

[400) O "bem", como fruto da práxis de liberta~áo, é o éxito de urna 
empresa difícil, árdua, que sempre se opóe a for~as superiores, as estrutu
ras dos que exercem o poder do bem vigente e tradicional. Por isso a sua 
obra é fruto das quatro virtudes cardeais levadas ao paroxismo: fortaleza 
inabalável, temperan~a incorruptível e disciplinada (chegando a suportar 
a tortura sem dela~áo nenhuma por parte do refém substitutivo), prudencia 
inteligente da factibilidade diante de for~as sempre maiores, e justi~a que 
náo negocia contra toda a esperan~a diante da vítima indefesa. É a "guerra 
de movimentos" in actu. Os que a travam de maneira exemplar, referencia 
ética insuperável, e de maneira original, primeira, sáo os posteriormente 
reconhecidos como mártires ("testemunhas") das utopias futuras, mestres 
dos heróis e das pátrias novas. 

A ética da liberta~áo é urna ética da re-sponsabilidade a priori pelo outro, 
mas responsabilidade tarnbém a posteriori (a la H. Jorras) dos efeitos náo 
intencionais das estruturas dos sistemas que se manifestam a mera conscien
cia cotidiana do senso comum: as vítimas. Mas, como já freqüentemente 
repetimos, e como esta ética da responsabilidade das conseqüemcias é urna 
ética que tem princípios materiais e formais, náo se reduz a boa vontade, a 
mera boa inten~áo. A ética da liberta~áo é urna ética da responsabilidade 
radical, já que se defronta com a conseqüéncia inevitável de toda ordem 
injusta: as vítimas. Mas náo é urna re-sponsabilidade apenas sistémica 
(Weber) ou ontológica (Jorras), é tarnbém pré-ontológica e transontológica 
(Lévinas), porque o é a partir do Outro, a partir das vítimas. 
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[401] A longo prazo, as conseqüencias de toda norma, m;ao, microes
trutura, instituic;:ao ou sistema entremisturam-se no claro-escuro que de 
infinitas e nao determináveis maneiras nao intencionais é constituido pelos 
rnicromomentos e macromomentos da história mundial. O sentido ético de 
qualquer ac;:ao, como sentido clarividente e absoluto, que poderia julgar de 
maneira onisciente qualquer ato, só poderia ocorrer no fim da história, 
quando adquiriria sentido pleno tudo quanto foi feito por todos os seres 
humanos na totalidade de suas conseqüencias. Esse juízo é empiricamente 
impossível - nao é miticamente impossível, pois o "Juízo Final" do Osíris 
egípcio era entalhado como um "Olho" onisciente no interior da consciencia 
ética de cada humano e cada instante o autojulgava ante o tribunal público 
de toda a humanidade335

. Urna ética que tentasse julgar concretamente o 
conteúdo do sentido ético de urna ac;:ao de maneira certa e indubitável é 
impossível. Nao tentamos isso porque é impossível. Ao invés disso, tenta
mos dar os critérios e os principios para fazer ac;:óes (a priori) e poder 
julgá-las como "boas" (ou "más") abstratamente, em principio, em última 
instancia por sua conseqüencia mais importante, inevitável e evidente: por 
suas vítimas (a posteriori), e criticamente poder ser re-sponsável e solida
riamente reempreender de novo a tarefa de desenvolver a história, como 
progresso qualitativo humano, na reproduc;:ao da vida e da discursividade 
participativa dessas vítimas. Elas, empiricamente, permitem que descubra
mos a negatividade da natureza de nossas ac;:óes ou sistemas nao inten
cionais dos quais de qualquer maneira somos responsáveis por suas 
conseqüencias, e remediar esses efeitos fazendo avanc;:ar a história liber
tando essas nossas vítimas. A re-sponsabilidade pelo outro vulnerável e 
sofredor transforma-se na "própria racionalidade da razao"; na "luz ver
melha" que nos indica que algo <leve ser transformado para que se 
converta em "luz verde". Para isso é necessário um processo de libertac;:ao 
das vítimas como desenvolvimento da vida humana como satisfac;:ao de 
necessidades (desde comer até a contemplac;:ao estética ou mística) e dos 
desejos (pulsóes corporais comunitárias do prazer gozoso), da história 
como progresso qualitativo da discursividade comunicativa, participativa 
e simétrica, como autonomia e liberdade. 

[402] Para terminar, desejamos lembrar o subtítulo desta obra: "Na era 
da g lobalizac;:ao e da exclusa o". O tema esteve presente em toda esta Ética 
como corrente marinha de fundo - nó:o de superfície. As contínuas referen
cias ao neoliberalismo, a F Hayek, ao "centro" e a "periferia", ao ca
pitalismo, a hegemonia dos Estados Unidos - especialmente no nível 
militar através do Pentágono-, etc., referiam-se a esse tema. Portante, 
esta Ética da Libertm;áo tentou justificar filosoficamente a práxis de liber
tac;:áo das vítimas nesta época da história, no final do século XX e comec;:o 
do III milenio, especialmente das vítimas excluídas do atual processo de 
globalizac;:a:o do capitalismo mundial336

• O" sistema dos anos 500" - como 
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Esquema 6.7: SISTEMA-MUNDO, GLOBALIZAt;AO E EXCLUSAO 

PERIFERIA - ~ B CENTRO 

A A 

B B 

América África 
Latina 

e e 

A A 

B B 

Ásia Europa 
Oriental 

e e 

~srs TEMA-MUNDO 
globalizac;áo) ( 

- EXCWSÁO 

Esdarecimentos ao esquema: A: presenc;a de minorias da América Latina, África, Ásia ou 
Europa Oriental nos países centrais (hispanos ou afro-americanos nos EUA. turcos e 

poloneses na Alemanha, marroquinas na Franc;a ou na Espanha, etc.) ou minorias na 
periferia que vivem como no centro; B: estrutura propriamente periférica dos tres continentes 

(o dominado); C: exclusáo e empobrecimento de boa parte da populac;ao mundial pelo 
processo de globalizac;ao do sistema-mundo na América Latina, África, Ásia e Europa Oriental. 

N. Chomsky o chama-, a modemidade vai chegando ao seu fim semeando 
na terra, na maioria da humanidade, o terror, a fome, a enfermidade e a 
marte, como os quatro cavalos do Apocalipse, entre os excluídos dos 
benefícios do sistema-mundo que se globaliza. Esta é a globalizac;áo de 
um sistema formal performativo (o valor que se valoriza, o dinheiro que 
produz dinheiro: D-D', fetichismo do capital) que se ergue como critério de 
verdade, validade e factibilidade, e destrói a vida humana, pisoteia a 
dignidade de milhóes de seres humanos, náo reconhece a igualdade e 
muito menos se afirma como re-sponsabilidade da alteridade dos excluí
dos, e aceita só a hipócrita exigencia jurídica a respeito de cumprir o dever 
de pagar urna <lívida internacional (fictícia) das nac;óes periféricas pobres, 
ainda que perec;a o povo devedor: fiat justitia, pereat mundus. É um 
assassinato em massa; é o comec;o de um suicídio coletivo. 

É por isso que acreditamos que é necessário levantar um princípio 
absolutamente universal que é completamente negado pelo sistema vigen
te que se globaliza: o dever da produc;áo e reproduc;áo da vida de cada 
sujeito humano, especialmente peremptório nas vítimas desse sistema 
mortal, que exclui os sujeitos éticos e só inclui o aumento do valor de traca. 
É um processo fetichista que realizou com perfeic;a:o urna inversa o total: 

Estamos <liante de um liberalismo aparente, que se presta a fazer 
concessóes e sacrificar as pessoas (Personen hinzuopfem) ... para manter em 

, . (d. S h )337 pe a coisa 1e ac e . 

Escrevia isto um jovem em 1843, quando ainda era um pequeno-bur
gues democrata radical. N áo se constrói a ética sobre juízos de valor 
subjetivos, de gasto. Constrói-se a ética sobre juízos de fato.. . e o fato 
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massivo ao qual nos quisemos referir repetitivamente é a exclusáo da maioria 
da humanidade do processo da modernidade e do capitalismo, que sao os 
que monopolizam para seus agentes a reprodw;:ao e o desenvolvimento da 
vida, a riqueza como bem de uso e a participrn;:ao discursiva nas decisóes 
que os beneficia (o Grupo dos sete, G-7) e que excluí suas vítimas. 

Assim a ética toma-se o último recurso de urna humanidade em perigo 
de extinc;:ao. Só a co-re-sponsabilidade solidária, com validade intersubje
tiva, partindo do critério de verdade vida-morte, talvez possa nos ajudar a 
sair com dignidade no tortuoso caminho sempre fronteiric;:o, como quem 
caminha qual equilibrista sobre a corda bamba, entre os abismos da cínica 
insensibilidade ética irresponsável para com as vitimas ou a paranóia 
fundamentalista necrofílica que leva a humanidade a um suicídio coletivo. 

NOTAS 

l. Ver Fukuyama, 1992. 

2. Eribion, 1989, p. 291. Ver Boyne, 1990. 

3. É a época de suas tres obras clássicas: Foucault, 1972, 1966 e 1969. 

4. Ver Habermas, 1985, p . 331s; trad. esp., p. 337s. "Pois é evidente que urna análise valorativa
mente neutra dos pontos fortes e fracos do adversário é de utilidade para aquele que quer empreender 
a luta - mas, por que empreende-la? por que a Juta é preferível á submissao? por que devemos opor-nos 
á dominuqáo? Só introduzindo algurn tipo de noc;óes normativas, Foucault poderia comec;ar a dar 
resposta a esta pergunta" (p. 338; trad. esp. , p . 339). "O dissenso extrai sua única justificm;:ao de por 
armadilhas ao discurso humanista sem se deixar pegar por ele" (p. 338; trad. esp., p . 332). 

5. Ver especialmente Foucault, 1975 e 1976. 

6. Nunca exatamente definida, mas rondando sempre em volta do tema, sem atacá-lo de frente, 
posic;ao que, na crítica de Habermas, é julgada como urna "filosofia da vida" -com toda a ambigüidade 
reacionária que isto tem para o pensamento alemao, mas nao para nós, se forem tomadas as 
precauc;óes semcmticas ªE! quais nos referimos continuamente ao tratar do tema explícitamente em 
numerosos lugares desta Etica da libertac;ao. 

7. Foucault, 1975, p. 191 (trad. esp.). 

8. Foucault, 1976, p. 175-176 (trad. esp.). Esta Parte V de A vontade de saber, "Direito de morte e 
poder sobre a vida", lev_aremos muito em conta na fundamentac;ao futura do primeiro príncípio ético 
(citada no cap. 1 desta Etica). 

9. Texto do prólogo de Engels a sua obra A origem da família (Marx, 1956, t. 21 , p. 27). 

1 D. Foucault rejeita como dogmáticos os "postulados" da esquerda francesa do momento: a 
"filosofía do su jeito" substantivado (o proletariado como sujeitometafísico); a "localizac;ao" como centro 
daquele que enuncia (descentrando e distribuindo o "espac;o"); a "subordinac;ao" da supra-estrutura 
e da irúra-estrutura; a "essencializac;ao" (de um poder possuido como atributo, em especial do Estado, 
que se realiza sobre um sujeito inerme: o dominado); a univocidade da "modalidade" (só "violencia", 
etc.); a "legalidade" (a historiografía com leis necessárias); o privilégio nao criticado do "lugar" a partir 
de onde se emite o discurso (da vanguarda); etc. Todas estas negac;óes nao significam que estes rúveis 
devarn ser definitivamente deixados de lado. Foucault sabe rnuito bem que será necessário reintrodu
zi-Jos "criticados" em seu discurso posterior (muitos foucaultianos lanc;am pela janela "a crianc;a com 
a água do banho", como faz, ern sua obra inteligente, Castro-Gómez, 1996). 

11. "O poder nao é urna instituic;ao, e nao é urna estrutura, nao é urna certa potencia da qua! 
alguns estariam dotados; é o nome que se empresta a urna situac;ao estratégica complexa de urna 
sociedade dada" (Foucault, 1976, p . 113, trad. esp.). 
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12. Em frentes de liberación situar-nos-emos também no rúvel da microfísica, ao refletir sobre 
"cada" horizonte concreto de libertm;:áo (ecológico, feministas, anti-racista, da classe explorada, de 
marginais, etc.). A "vítima" náo é um "sujeito metafísico", mas a denominac,áo analógica (ou metafórica) 
de "muitas" (ali se encontra a diversidade ou o "pluralismo" da alteridade, mais radical que o mero 
pluralismo da diferenc,a na identidade) frentes de luto pelo reconhecimento. O "pobre" de nossa 
primeira Ética (Dussel, 1973) tampouco era um sujeito metafísico, mas o ambito analógico alterativo 
de exterioridade abstrata, o "foro" de Lévínas (mais claramente analisado que o de Foucault). A erótica, 
a pedagógica, apolítica, etc., eram ambitos mais concretos, como urna introduc,áo a muitas microfísicas 
(naquela ocasiáo estudamos particularmente a "familia", a "escola", etc.). 

13. Poder-se-ia considerar como "dualismo" a oposic,áo entre Totalidade-Exterioridade, Sistema
Vítima, mas, metodicamente, é só a considerac,áo "abstrata" categorial de "relac,oes" que se comple
xificam a níveis mais concretos. Assim a vítima, no horizonte do "genero", pode ser a mulher, que deve 
também se diferenciar em culturas, nac,oes, classes, situac,oes históricas, para permitir urna descric,áo 
no rúvel microfísico. O abstrato náo está em !uta como concreto, e, neste sentido, Foucault pode ser útil 
no nível microfísico, sem nós termos de negar o nível macrofísico (negac,áo aparente própria, como 
dissemos, do "estilo" de seu escrever retórico, polemico, situado no estreito horizonte de urna filosofía 
eurocentrica, francesa, a partir da "experiencia" traumática de 1968). 

14. Por exemplo em Le souci de soi (Foucault, 1984). 

15. Em nossa Arquitet6níca seria algo como as ac,oes regidas pelo instinto de conservac,áo ou 
pulsáo de reproduc,áo. Ver o nível 1 do Esquema 4.5 [257]. A espontaneidade de Foucault será como o 
instinto de agressáo ( 1.1.1) ou o de receptividade (instinto de resistencia, 1.1.2). 

16. Foucault, 1976, p. 167 (trad. esp.). Antes o poder era exercido sobre a morte, agora sobre a vida. 

17. Neste sentido estrilo, o pensamento de Foucault é "critico" ao nível da microfísica do poder. 
Deixaria de o ser se negasse a macrofísica, com ludo o que isto teria como conseqüencias (por exemplo, 
tomar-se-ia impossível urna crítica ao capitalismo mundial, com suas múltiplas relac,oes de poder; 
lambém a nível nacional se cairia, contra sua vontade - e particularmente o que fazem muitos 
foucaultianos ou pós-modemos - em posic,oes conservadoras e até reacionárias: ver o citado artigo de 
Hinkelammert, 1995). 

18. Ver o magrúfico trabalho de Jay, 1994 (sobre Foucault, p . 381 s; Lévínas, p . 543s). A filosofía da 
libertac,áo distinguiu o "ver" da teología do "ouvír" da ética (Dussel, 1977, 1.1.5.1, 2.6.3.1 ); desde o seu 
comec,o insistiu que além da "ordem da visáo" se encontra o Outro (Dussel, 1973, t. 1, p. 121-122: o outro 
náo se revela "na ordem luminosa do mundo, ordem da visáo e dos olhos da sabedoria como noein, 
compreender, conhecer, pensar ou saber ... mas noutra atitude, que deveremos definir, pela qua! se 
estabelece a alteridade ... por meio de sua palavra, aberta a escuta, com ouvido atento que invoca; a 
própria vocac,áo a partir do outro se revela como linguagem"). 

19. Foucault, 1975, p . 208 (ed. franc.). 

20. Ver o conceito de "quiasmo" na tese doutoral de Mario T. Ramírez, El quiasmo en el pensamiento 
de Merleau-Ponty, tese doutoral UNAM, México, 1994 (ver também Rarrúrez, 1996). O "schiasme" em 
Merleau-Ponty ("quiasmo", em portugues) é a maneira particular de refletir do grande fenomenólogo, 
na qua! sustenta seu pensar na relac,áo de dois extremos sempre presentes e co-implicantes. 

21. Trata-se da "razáo estratégico-crítica" entre os níveis 8 e 9 do Esquema 4.2 [208] . A mera razáo 
axiológica ou valorativa pode ser só estimativa; a razáo analítica ou instrumental pode ser teórica ou 
técnica. A razáo estratégica (na ac,áo que lenta o exito, prático) incluí a analítica, a axiológica e a 
instrumental, mas todas elas para determinar os "meios" mais oportunos para o "fím" prático, 
estratégico, político, dentro das "relac,oes de poder". Sáo enunciados ou normas com pretensáo de 
retidáo, monologicamente estudadas pela tradic,áo como próprias da frónesis, agora intersubjetiva; 
quando é crítica, entáo tem pretensáo de valida de a partir da negatividade material, já que assume a 
perspectiva dos excluídos - questáo que Foucault náo trata explicitamente, mas teria caído em 
contradic,áo performativa se quisesse negá-la: de fato, sempre "colocou-se ao lado" dos enfermos, 
dementes, presos, etc. 

22. Observe-se que sempre talamos de cinco níveis práticos: 1) normas, 2) ac,oes, 3) microestruturas 
(foucaultianas), 4) instituic,oes (subsistemas, ambitos ou organismos concretos). 5) sistemas completos 
de eticidade (seria, p.ex., a totalidade da "idade clássica" para Foucault). Foucault - como fez Illich 
nos anos 60 na América Latina de urna maneira notavelmente criativa (ver Illich, 1971 e 1971 b)- situa-se 
de preferencia no terceiro ambito (náo necessariamente em institui<;;oes, freqüentemente momentos de 
subsistemas menores). Quando, por exemplo, Walzer trata das "instituic,oes" (Walzer, 1983), bem como 
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Rawls (Rawls, 1991), fazem isso de urna maneira totalmente "ingenua", em comparm;:áo com a 
sofisticm;:áo da análise foucaultiana. 

23. Hinkelammert, 1984, p. 242. 

24. Ver no ruvel 10 do Esquema 4.2 [208]. A "razáo libertadora" náo é a "razáo emancipadora"; 
nem o "interesse libertador" deve ser confundido com o "interesse emancipatório" discursivo ou 
cogrutivo-ilustrado (no momento VIII dos ruveis 2 do Esquema 3.7 [195] e 7 e 10 do Esquema 4.2). 

25. Níveis 9 e 10 do Esquema 4.3 [209]. 

26. Cartas de 10 de fevereiro de 1842 (Marx, 1956, t. 27, p . 395s). 

27. Ver o artigo de Marx sobre "Glosa critica ao artigo O reí da Prússia e a reforma social", em 
Vorwarts, agosto de 1844; emMarx, 1956, t.!, p. 392s; trad. esp. t.! , p. 505s. 

28. Ver Lowy, 1979, p. 144s. 

29. Para nós é a "ciencia social crítica" em sentido estrilo. 

30. É o momento da re-sponsabilidade pelo Outro, o "colocar-se do lado" do outro como momemto 
ético constitutivo da critica em sentido forte, negativo e material (tal como mostramos no§ 4.1). 

3 l. A "ciencia social funcional". 

32. "Glosa crítica", em Marx, 1956, t. 1, p. 405-406; trad. esp., p. 517. 

33. Trata-se do primeiro critério da ética (ver o § 1.5.a). Marx escreve: "Esta comunidade, da qua! 
o separa o seu próprio trabalho, é a própria vida, a vida física e espiritual, a moral humana, a alegria 
humana, a essencia humana" (ibid.). 

34. !bid., p. 408; trad. esp., p. 519. 

35. Esta é a "comunidade de vida" que antepúnhamos a mera "comunidade de comunicm;:a:o" de 
Apel (ver Dussel, 1990b). 

36. Marx, 1956, t. 1, p. 408; trad. esp., p. 520. Marx escreve: "A revoluqéi:o em geral - a derrocada 
[Umsturz] do poder existente e a dissoluqao [Auflósung] das velhas relaqoes - é um ato político" (op. 
cit., p . 409; trad. esp., p. 520). Aqui ternos urna primeira definiqáo do lirrute máximo da "transformaqéi:o" 
sócio-histórica, como veremos. 

37. !bid., p. 405; trad. esp., p. 517. 

38. Cap. VI.La); Marx, 1956, t. 2, p. 82s; trad. esp., 1967, p. 144s. 

39. Esta será a posiqéi:o defirutiva de Lenin (ver§ 6.1 [349s]). 

40. !bid., p. 89; trad. esp. , p . 151. 

41. Aqui está indicada a "factibilidade" (pode) e a "normatividade" (deve). Ver adiante § 
6.5.b.l [394s] . 

42. !bid., cap. 4; p. 38; trad. esp., p . 1O1-102. Nisto consiste, pedagogicamente, o método de Freire. 

43. Tese 6; Marx, 1956, t. 3, p. 6; trad. esp. no final de La ideología alemana, 1970, p. 667. 

44. !bid., Tese !; p . 5; trad. esp., p. 665. 

45. Ibid., Tese 3; p. 6; trad. esp., p. 666. Agora se pode entender que Paulo Freire aplica este princípio 
a pedagógica, exatamente. Como veremos, Marx identifica, aqui, confusamente, transformaqáo ética 
com revoluqáo. 

46. Intra-sistemico, no ruvel 01 do Esquema 5.1 [310] do "Paradigma!" dentro do horizonte do 
"Sistema!", vigente ou hegemónico. 

47. A totalidade do sistema dominante aparece como "náo-verdade" para Adorno (ver§ 4.2), a 
partir da posiqéi:o prática da vitima. 

48. Insistimos que a vida é o critério de verdade, e que a realidade aparece ao vivente humano 
desde as exigencias da própria vida. Além disso, a ruvel estratégico, a realidade deve responder aos 
critérios da factibilidade, do poder - mesmo no sentido foucaultiano. 

49. Ibid., p . 5; trad. esp., p. 666. 

50. O momento B do Esquema 6.2 [339]. "Movimento" é, aqui, "movimento social"? 

51. l. Feuerbach; Marx, 1956, t. 3, p. 35; trad. esp., 1970, p. 37. 
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52. Momento C do Esquema 6.2. Aqui "partido" é urn "grupo" dentro dos partidos operários 
(momento B), dentro do proletariado em geral (momento A). Ver Lowy, 1979, p. 187s. 

53. "O verdadeiro socialismo", I, A; p. 453; trad. esp., p. 559-560. 

54. O pensamento revolucionário é , por último, o limite extremo de urn "pensamento transforma
dor" crítico - nem funcional nem reformista - a partir das vítimas. 

55. Ibid., l. Feuerbach, p. 47; trad. esp., p. 51-52. Pode sertantoomomentoAcomoo B do Esquema 6.2. 

56. Seta b do Esquema 6. 2. Marx escreve: "Consideramos que um congresso comunista seria ainda 
prematuro. Só quando, em toda a Alemanha, tiverem sido constituídas associa9óes comunistas e nestas 
estiverem reunidos os meios de a9áo, os delegados das diversas associa9óes poderáo se reunir em 
congresso" (Carta de Marx de 15 de junho de 1846; Marx, 1956, t. 4, p . 21). 

57. A "ciencia social crítica" (ver nos§§ 5.3.b [308s] e 5.5.c [332]). 

58. Os "cientistas" deduzem !áticas, para Marx "erradas" (erro prático de razáo estratégica, a 
partir da posi9áo crítica), de suas teorías. Quer dizer, as "teorías" sáo relevantes para a "estratégia" 
da !uta dentro dos "diagramas" da macrofísica do poder. 

59. Agora sáo os políticos, dentro das !áticas da razáo estratégica, que deduzem posi9óes 
praticamente "erradas" para Marx. O "diagnóstico" é "falso", pará Marx, porque é "falsa" a sua 
"teoría", mas sáo igualmente "falsas" muitas premissas "práticas". Entramos, assim, no complexo 
horizonte da "práxis de liberta9áo", que náo é a simplificada oposi9áo entre "teoria-práxis". 

60. A miséria da filosofia, II, § 5; Marx, 1956, t. 4, p . 179; trad. esp., 1970, p. 156-157. 

61. Como dissemos, tratar-se-ia de urn rúvel C (comunistas) dentro dos partidos (B) da classe 
operária (Al do Esquema 6.2. Dentro dos comunistas (C), haveria ainda urna comunidade de intelec
tuais, comunidade científico-critica (a comunidade que formula o "Paradigma II" do Esquema 5.1 [31 O] 
a partir do "interesse" do proletariado: S2), na qua! <levemos incluir K. Marx, K. Schapper, H. Bauer, E 
Engels, J. Moll, W Wolff (os assinantes do Manifesto; ver Marx 1956, t. 5, p . 2: "Das Komite"). 

62. Parágrafo I (p. 462s; trad. port., p. 66s). É o rúvel A do Esquema 6. 2. 

63. lbid., p . 78. Este tipo de formula9áo foi tomado pela epistemología standard como urna preva 
do néi:o cumprimento da "predi9áo", da "néi:o-cientificidade" do marxismo. Marx disse repetidamente 
que o capitalismo tem possibilidade de superar a contradi9áo que lhe é essencial, sempre de novo, 
abrindo-se a horizontes superiores de contradi9ao. Embora, in the long run, sua crise final seja 
inevitável pelos motivos indicados. Mas o momento "científico" forte nao é tanto a demonstra9ao da 
"impossibilidade" do capitalismo (ante burgueses e economistas "funcionais"), mas a "explica9áo" da 
"causa" da negatividade das vítimas diante das próprias vítimas. 

64. !bid. , II, p. 474s; trad. port., p. 79s. 

65. "Os comunistas náo constituem urn partido particular, diante dos outros partidos operários. 
Nao tem interesses distintos dos interesses do conjunto do proletariado" (ibid.). 

66. lbid., III, p. 482s; trad. port., p . 88s. "Utópico" aqui é o anarquista: tentar o "impossível" (ver§§ 
3.4 e 3.5). Ou aqueles que usam estratégias (e !áticas) que tornam igualmente "impossível" a 
transforma9éi:o histórica (aqui Marx pensa na práxis "revolucionária" com respeito aos grupos que 
"rejeitam toda a9ao política, e especialmente toda a9ao revolucionária"; ibid., p. 490; trad. port., p. 96). 

67. Posi9áo definida no sentido de urna organiza9áo "de cima para baixo" (a seta a do Esquema 
6.2). Para as posi9óes estratégicas e !áticas de Marx até o final de seus dias, ver Lowy; 1979, p. 236s. 

68. Explica9áo (explana/ion) , mas dentro da tradi9áo de compreender (verstehen) a partir de urn 
"fundamento-fundado"; mais que de urna "causa-efeito", urna "essencia-aparencia". Ver von Wright, 
1971, cap. 2 e 4; e Dussel, 1988, cap. 14. 

69. Ver Dussel, 1985, 1988 e 1990. 

70. Ver urna biografía suficiente em Nettl, 1974. Considerar também Gómez Llorente, 1975, e 
Aubet, 1962. 

71. Ver Nye, 1994, p. 3s. 

72. Ver Wallerstein, 1974, t. 1, cap. 6. A respeito do "sistema-mundo" escreve: ''A Rússia fora, mas 
a Polonia dentro" (p. 425, trad. esp.). 

73. Em 1897 defende sua tese doutoral ern Ciencias Politicas ern Zurtque: O desenvolVJmenro 
industrial da Polonia (ver Luxemburg, 1979). 
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74. O nível estratégico e prático. 

75. Reforma social ou revoluc;ao, 8; Luxemburg, 1966, t. !, p. 128; trad. esp., 1967, p. 104. Aqui 
"teoría" é também os princípios. 

76. Neste caso denomina-os "do socialismo". Mas na metalinguagem de urna ética da libertac;ao, 
trata-se dos "princípios" éticos, morais e críticos - válidos em cada "frente" de libertac;ao com conteúdo 
distinto. Trata-se de urna rica diversidade e nao de urn mero pluralismo incomensurável; urna diversi
dade que é "atravessada" por urna razao transversal (para nos exprimir como Wolfgang Welsch) . 

77. Ver a relac;ao entre os princípios materiais e formais com respeito a factibilidade standard 
(Esquema 3.6 [197]). Agora nao sao só os dois primeiros princípios que enquadram o terceiro, mas 
os cinco primeiros principios que enquadram o sexto do qua! estamos tratando, mas da maneira 
mais complexa. 

78. Se adotasse a perspectiva feminista, ecologista, anti-racista, etc., situá-lo-ia no nivel corres
pondente de "organizac;ao" do diverso "movimento" social. Luxemburg situa-se nurn nivel preponde
rantemente político, e nós no nível da metalinguagem da ética da libertac;ao (que deve valer para os 
diversos níveis concretos, entre eles o politico). 

79. Seria o rúvel 9 do Esquema 4.2 [208] . Ali dissemos que a razao instrumental (técnica) e a 
analítica (teórica) encontram-se no mesmo ambito de medim,óes que a razao estratégica (prática), 
embora se pudessem fazer muitas distinc;óes, já que a razao instrumental é exercida a partir da 
formalidade meio-fim como relac;ao sujeito-natureza a ser transformada técnico-materialmente; a 
analítica como razao abstrata teórica ante objetos ou fatos a serem conhecidos; ao passo que a razao 
estratégica parte do conhecido teoricamente, dos fins técnicos, e até dos valores culturais (sejam fins 
ou meios: e no último caso como exercício da razao axiológica, nível 8 do Esquema 4.2) para operá-los 
factivelmente e, agora, críticamente em func;ao do "exito" (a libertac;ao efetiva das vítimas). Tem, entao, 
outro tipo de exercício, interesse, conteúdo, "objeto", etc. De qualquer maneira, situamos estes tipos de 
racionalidade nurn só nivel 9 para nao ampliar demais a classificac;ao. 

80. Bebe! escrevía: "Urna !ática acertada é mais importante que um programa acertado" (em 
Vorwdrts, publicac;ao da socialdemocracia alema, 26 de marc;o de 1899). 

81. Nivel B do Esquema 6.2 [339]. 

82. Ver o§ 5.5.b. l [329] . 

83. Ver o§ 5.5.b.2 [330]. 

84. Para Rosa Luxemburg sao os "reformistas" a la Bemstein que, em linguagem meta-ética da 
ética da libertac;ao, sao as ac;óes "nao éticas" (nem verdadeira, nem válida, nem críticamente !active!: 
sejam norma, ac;ao, rnicroestrutura, instituic;ao ou eticidade cultural). 

85. Na Alemanha, por exemplo, todo o debate entre os realos (mais reformistas) e os fundi 
(mais críticos). 

86. Ver Lenin, 1975, t. 2, p. Is. 

87. Desde já, "revolucionário" nao é, estritamente, um critério ou princípio ético ou a única 
possibilidade da práxis critica; porém é, no processo de "transformac;ao", urn limite extremo: a 
transformac;ao macropolítica e económica de urn sistema de eticidade completo. Quando se "transfor
ma" urna norma, ac;ao, subsistema ou instituic;ao, e nao existe urna situac;ao revolucionária (que é 
excepcional), pode-se, de qualquer modo, exercer urn critério crítico (ético, como veremos). A ética da 
libertac;ao nao propóe necessariamente e sempre hic et nunc a "revoluc;ao" - que é urn acontecimento 
que se dá urna vez a cada muitos séculos nurn sistema de eticidade -, mas exige a "transformac;ao" 
em todos os níveis, desde o mais cotidiano e em cada ocasiao, sempre a partir de um mesmo critério 
e principio ético (que definiremos no§ 6.5), válido ainda no caso de urna revoluc;ao. 

88. Seta a do Esquema 6.2 [339], sendo a "vanguarda" (C) quem conduz o proletariado organizado 
no partido (B) no seio do proletariado como tal (A). 

89. Nível C do Esquema 6.2, na seta g . 

90. Seta f, ou relac;ao do nível B como A. 

91. De fato, haveria urna espontaneidade a-crítica das massas de vítimas (no nível A) , que se deve 
distinguir da espontaneidade crítica da comunidade organizada das vítimas (B). A comunidade crítica 
das massas (o partido, o movímento ecologista, feministas, etc.) pode alcanc;ar, como dissemos antes, 
urna criticidade ilustrada (quando a crítica científica ou dos expertos é ··assimilada .. e, depois, 
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"criticada" pelas bases), sem por isso perder a "tempera" ou espontaneidade militante (última 
instancia-<:have de toda práxis de libertac,áo, como veremos mais adiante). 

92. Ver no Esquema 5.3 [332] a relac,áo mutuamente implicante do "experto" e do "militante crítico". 

93. Ver Luxenburg, 1966, t. 3, p. 83s; trad. esp. p. 41s. 

94. !bid., p. 99; trad. esp., p. 57. Trata-se, exatamente, da náo articulaqáo dos "principios" e dos 
"fins", ou de sua identificaqáo em favor destes (Esquema 6.3). 

95. Nível C do Esquema 6.2. 

96. A própria vida, a vida humana, e a vida dos povos, das vítimas, tem urna enorme 
quantidade de mecanismos auto-regulados que náo devem ser superestimados (será o "espontaneis
mo" irracionalista, populista). mas tampouco subestimados (seria o "consciencialismo", próprio 
do racionalismo moderno, do vanguardismo, do autoritarismo, do "centralismo democrático" como 
contradictio terminorum). 

97. Questáo que trataremos no§ 6.2. 

98. Nível d do Esquema 6.3, embora pudesse também incluir parte do "projeto de libertaqáo" 
(articulaqáo concreta da utopía como idéia regulativa hic et nunc). 

99. Nível e, os "meios". 

1 OO. Nívelf. Lenin achaque este rúvelf pode ser independente dos Principios (a, be el. já que para 
ele náo há nenhurna referencia a urna possível ética da libertaqáo. A "teoría" será, posteriormente, 
desenvolvida no materialismo dialético, mas nunca se compreenderá que os "principios" devessem ser 
expostos numa ética. Este é o erro fundamental. Para Luxemburg, pelo contrário, a questáo da 
organizaqáo envolve todos os níveis estudados (desde o cap. 1 até o 5 desta Ética): a "questáo da 
organizaqáo" pressupóe principios (éticos), teoría (que se ocupará em desenvolver posteriormente em 
sua obra A acumulaqáo do capital) e projetos (programas a partir da utopía socialista). 

101. Lenin, 1975, t. 2, p. 295. 

102. Nível C do Esquema 6.2 [339]: os "bolcheviques". 

103. Nivel B do Esquema 6.2, que incluí o partido socialdemocrático russo. 

104. Nível A, entre as quais se encontram alguns grupos operários "ligados" ao partido e outros 
náo, quer dizer, a massa em geral operária náo organizada. 

1 OS. No Prólogo de 1907 (náo incluído nas Obras escolhidas em doze tomos que estamos citando, 
editadas em Moscou no tempo do estalinismo), Lenin corrige: "Só a participaqáo de elementos 
proletários no partido ... fará desaparecer todo vestigio da mentalidade dos círculos, que no momento 
atual é mais que urna trava. E o principio de urna organizaqáo democrática, proclamado pelos 
bolcheviques em novembro de 1905 na Novaia Xzin, quando as circunstancias permitiram a aqáo 
aberta, já foi, no fundo, urna ruptura irreversivel como que tinha periclitado nos antígos círculos" (citado 
por Lowy, 1979, p . 264). 

106. "Sobre a reorganizaqáo do partido" (1905), em Lenin, 1961 , t. 1, p. 585. 

107. Seta g do Esquema 6.2. 

108. "Plasmar" indica bem urna aqáo de "dar forma" a urna "matéria". 

109. !bid., p. 593. 

110. Nivel C do Esquema 6.2. 

111. Nível B, seta g. 

112. Momento 3 e 5 do Esquema 4.3 [209] . 

113. Distinguimos, acima, entre: a) a mera consciencia crítica ingenua das vítimas organizadas; 
b) a participaqáo explicita do dentista crítico; c) a maneira como, voltando-se para a intersubjetividade 
da comunidade crítica das vítimas, esta se torna ilustrada com os instrumentos científicos e outros do 
sistema dominador, autocrítíca. Mas náo se deve dar esta articulaqáo de urna maneira hegeliana (como 
a proposta por Lenin), como relaqáo entre a forma ativa e a matéria quase-passiva, mas de urna 
maneira "organica", onde a "intervenqáo" (como urn certo elemento " exterior") deve poder ser "julgada" 
pela vida, pela comunidade organizada das vítímas (última instancia, rúvel B do Esquema 6.2) segundo 
os critérios de verdade crítica analisados nos capítulos 1 e 4. Essa comunidade crítica pode "aceitar" 
(como um orgarúsmo aceita urna vitamina) ou nao (quando "rejeita" um. virua) a propo .. ta do <»<perlo, 
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Se aceitar a "intervenc,ao", deve integrá-la a estrutura da vida que fica enriquecida e que se transforma 
num substrato auto-regulado para maior vida e ac,ao estratégica futura. Ver o Esquema 5.3 [332]. 

114. Lenin descobre acertadamente que a "questao da verdade" tem relai,ao como partido (como 
o descobrimento a partir da exterioridade da náo-verdade do sistema e a "abertura" a urna nova 
referencia a realidade: verdade como critica e por isso mais universal que a do sistema vigente). Mas essa 
referencia a realidade (a partir do horizonte da vida). também como fins estratégicos, nao é alcanc,ada só 
pela vanguarda, porque é a comunidade organizada das vítimas (o partido, o movimento social, etc.) que 
(vimos isso repetidamente) fuca para a "comunidade cientifica", de expertos, etc., o "fim" de seu "programa 
de pesquisa cientifico-critica": a explicac,ao das "causas" (fundamentos) da negatividade das próprias 
vítimas (a "interpelac,ao" vem antes - momento 6a do Esquema 4.3 - do comprornisso do intelectual -
momento 6b - ou da "explicai,ao" científica - momento 7 do mesmo esquema). A fidelidade a este 
compromisso é a única garantía para os intelectuais de estar no "carninho certo" (o nível B do Esquema 
6.2 indicará sempre como última instancia a rota da intelligentzia, o nível C). 

115. Tudo isto poderia ser questionado se considerarmos, por exemplo, textos de 1917, quando, 
no comec,o da revoluc,ao, Lenin exalta urna confianc,a total nas massas: "Nao há meio-termo. A 
experiencia mostrou que nao há. Ou todo o poder para os Soviets ... ou os latifundiários e capitalistas 
frearao tudo" ("Um dos problemas fundamentais da revoluc,ao", Lenin, 1961, t. 2, p. 288). Observe-se, 
porém, que, neste caso, é a relac,ao direta das vítimas (nível A do Esquema 6.2) como sistema vigente 
([); mas nao se está falando da organizac,ao do partido nem do estado pós-revolucionário, e sim de 
urna !ática para derrotar os inimigos fora do proletariado. A "ditadura do proletariado" nunca 
significará urna participac,ao discursivo-simétrica democrática dos operários reais dentro do partido 
ou do estado pós-revolucionário. 

116. Nível C do Esquema 6.2. Em outro sentido, observe-se o que foi <lito em [332]. esquema 5.3. 

117. Níve!A. 

118. Observe-se o desprezo ao consciencialismo vanguardista. 

119. Op. cit., VII; Luxemburg, 1961, t. l. p. 199; trad. esp., 1970, p. 107. 

120. Ibid., III, p. 158-159; trad. esp .. p. 42-43. 

121. Luxemburg usa a palavra ':Aufklarung": ilustrac,ao, esclarecimento. Isto pode ser considerado 
urna contribuii,ao para a modernidade; contudo sabemos que cada cultura (a muc,ulmana em torno de 
Bagda ou a nahuatl no México-Tenochtitlan) tem sua "'ilustrac,ao··: o núcleo de referencia de sabedoria 
autoconsciente da própria cultura. A ilustrac,ao européia, evidentemente, é urna ilustrai;ao do "centro" 
do primeiro sistema-mundo, com graus de desenvolvimento particular. 

122. "A Rosa Luxemburg: remarques a propos de son pro jet de thése pour le groupe Internationale", 
em Partisans 45 (jan. 1969), p. 113 (cit. Lowy, 1979, p . 276). 

123. Do que Lenin é acusado. 

124. Para Rosa, os "principios" dao sempre o quadro e só:o inamovíveis. Seu lugar será ocupado, 
no estalinismo, pelo DIAMAT, metafísica positivista encobridora de urn projeto tecnologista e produti
vista controlado por urna burocracia rninoritária e dominadora: culrninac,ao de urn processo que 
ignorou a importancia da democracia, participac,ao simétrica e real autonomía espontanea - embora 
critica - da base organizada (o nivel B do Esquema 6.2, e que deu absoluta prioridade de última 
instancia ao "Cornite Central", nível C). 

125. Op. cit., em Luxemburg, 1966, t. 3, p . 88-89; trad. esp., 1980, p . 46. 

126. Ibid., p. 89; trad. esp .. p. 47. Rosa comenta que, quando Lenin diz que "necessitam de 
auto-educac,ao no espírito da organizac,ao e da disciplina, nao está se referindo ao proletariado, mas 
a alguns acadernicos das democracias sociais ... Le nin delata - diz Luxemburg - mais urna vez urna 
concepc,ó:o excessivamente mecanica da organizai,ao ... Lenin pensa nó:o só na fábrica, mas também 
no quartel e na burocracia moderna ... na obediencia de cadáver de urna classe dominada" (ibid., p. 
90; trad. esp., p. 48). A classe operária é matéria rude, obediente, na qua!, enfim, nao se pode confiar. 
Ao ouvir Luxemburg !alar do "quartel (Kaserne)" e da "disciplina (Disziplin)", nao podemos evitar de 
pensar em Foucault, que deve ter lido estes textos no tempo do lenínismo frances da "ciencia" (da elite 
dogmática do partido) <liante dos seres vulgares (imersos na "ideología") de Althusser. 

127. Nível B do tantas vezes citado Esquema 6.2, última instancia prática de libertac,ao. 

128. Na realidade. trata-se da ac,ao da intersubjetividade da comunidade organizada (nível B do 
Esquema 6.2) ou da comunidade das vítimas em geral (momento 5 do Esquema 4.3 [ZO:l)). 
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129. Neste caso é a intersubjetividade dos intelectuais ou a vanguarda (nível C do Esquema 6.2). 

130. !bid., p. 92; trad. esp., p. 50. 

131 . Este "poder aderir (gelangen kann)" é todo o tema da aceitabilidade da "interpelm;:ao" da 
vítima (momento 6a do Esquema 4.3). É o "momento ético" por excelencia, grm;:as ao qua! se pode 
desenvolver o "programa de pesquisa científico" das ciencias sociais críticas (momento do "terceiro 
critério de demarcm;:ao" epistemológico). 

132. Este momento da materialidade pulsional própria da subjetividade cultural da pequena 
burguesia, por exemplo, permanecerá ~empre, de urna maneira ou outra, naquele que se "compromete" 
com a Juta de libertm;:ao das vítirnas. E todo o tema tratado por Leon Rozitchner em freud e os limites 
do individualismo burgués (Rozitchner, 1972). 

133. Esta formulm;:ao deverá levar muitos críticos da filosofía da libertm;:ao, criticada como sendo 
"populista" porque !ala do telúrico. a reflexóes como: há "ilustrados" a moda européia que temem o 
popular - tem razao em nao cair no nazismo vitalista irracionalista do "espirito do povo", mas "jogam 
!ora a criarn;:a coma água do banho". Nem "consciencialismo" moderno nem "antipopulismo" liberal, 
elitista ou europeísta. Luxemburg nos dá urna complexa descric;:ao equilibrada, onde cada elemento é 
necessário mas nao suficiente. 

134. !bid., p. 96-97; trad. esp. , p. 54-55. 

135. Nivel C do Esquema 6.2. 

136. Nivel B do Esquema 6.2. 

137. !bid. , p. 101; trad. esp., p . 58. 

138. !bid., p . 102; trad. esp., p . 60. 

139. !bid., fim; p. 105; trad. esp., p . 63. 

140. A crítica de que fomos objeto - p . ex. Castro-Gómez, 1996, p . 152 - é injustificada, já que 
situar-se na perspectiva das vítimas nao é simplesmente "inverter" a modernidade: é , exatamente, optar 
por urna nova perspectiva, urn nível "tres" (se o "urn" é a domina<;:ao, o "dois" é o dominado como 
dominado, aqui se poderla sirnplesmente "inverter": o "tres" seria, a partir da exterioridade da vítima, 
o acesso a urna nova perspectiva pós-colonial, certamente, no sentido de Mignolo, 1995 e 1995b). A 
exterioridade da vítirna é a positividade nunca incluída no sistema por ser desprezada, mas, por isso 
mesmo, garantia de novidade. É o momento da positividade analética (ver Dussel 1973 e 1977). 

141. Ver no comec;:o deste livro o§ 0.6 (36-41] . Ver também Dussel 1973b. p . 75s; ldem, 1974, p. 33s. 

142. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1974), 1, § 3, D, 7; Fichte, 1971, t. 1, p . 122. 

143. !bid. , § 1, 7; p . 96. 

144. !bid. , p . 97. 

145. !bid. Ver Dussel, 1974, p. 43s. 

146. Introdu<;:áo; Schelling, 1927, t. 3, p. 344. 

14 7. !bid., Allgemeine Anmerkung; t. 3, p. 630. 

148. Dissemos ludo isso no come<;:o de nossa obra: Dussel, 1973, § 1, t. 1, p . 34s. 

149. Cf. !bid., p. 36s. 

150. Heidegger, 1963, § 13; p . 62; trad. esp., 1968, p. 74. 

151. !bid. , § 25; p. 114; trad. esp., p. 130. 

152. Explicamos ludo isto amplamente, em sua dimensáo prática (que é a de Heidegger), em 
Dussel, 1973, t. 1-5. 

153. !bid. , § 26; p . 118; trad. esp. , p . 135. "Os outros (die Anderen) nos encontram" no mundo, mas 
naoprimeiramentecomo "sujeitosdiante dosolhos" (ibid ., p. 119; trad. esp., p . 135). Esse "modo" de os 
outros virem "a nosso encentro" exigirá urna hermeneutica específica. A partir destas indica<;:óes, náo 
continuadas posteriormente por Heidegger, Lévinas "de-fundará" todo o "fundamento" ontológico (ver 
o que explicamos no§ 5.4). 

154. Ver§ 3.3 (172]. 

155. Nível 4 do Esquema 3.7 (198] . 
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156. Na realidade só consideram urna racionalidade material (Max Weber) que tema ver com 
valores e "juízos de valor", meramente subjetivos, particulares, nao universais. 

157. Ver particularmente§ 3.3 [181s] . 

158. Luhmann, 1984, cap. 5, !; p. 246; trad. esp., p. 190. 

159. !bid., cap. 6; p. 488s; trad. esp., p. 361s. 

160. Embora, evidentemente, a ciencia médica e a terapia sejam "intervenqóes" conscientes 
corretivas dos efeitos negativos (enfermidades) nao intencionais. 

161. !bid. , p . 521s; trad. esp. , p. 384s. Dada a propriedade privada, sua heranqa, a condenaqao 
lo roubo, a exigencia de cumprir os contratos e respeitar a competiqao (Konkurrenz), a aqao fica 
enquadrada por essas regras que produzem urna lógica com irnunidade própria, que aos olhos de um 
observador externo aparece como o processo de um mercado auto-regulado. Os sujeitos humanos 
autoconscieP..les concretos parecem sobrar nesse tipo de análise. 

162. A "subjetividade" proletária "gerenciada" totalitariamente por urna burocracia sem escrúpulos. 

163. Ver Sánchez Vázquez, 1978; e Althusser, 1975, 1975b, 1988, etc. 

164. Ver Foucault, 1984, onde comeqa como tratado dos sonhos de Artemidoro (p. 7s). 

165. "Passagem" do nível 2 ao nível 3 do Esquema 6.4. 

166. Ver Foucault, 1986. 

167. Como no caso de Lyotard, 1989, que se situa a partir da "performatividade do sistema" (nivel 
2 do Esquema 6.4). 

168. Peter Dews escreve: "Mais ainda, de modo diferente da Escola de Frankfurt, para quem esta 
contradiqao entre autonomía ilusória do sujeito e sua escravidao real trai a preponderancia do 
objetivado em sujeitos, o que os impede de se tornarem sujeitos (Adorno, Dialética negativa, trad. 
inglesa, p. 171 ), para Foucault sugere o desejo de urna destruiqdo do sujeito como pseudo-soberano 
(Foucault, "Aqao revolucionária", trad. inglesa, p. 222). O ser humano que nos é descrito -dizia Foucault 
-, a quem somos convidados a libertar, em si mesmo já é o efeito de urna sujeiqéío muito mais profunda 
que ele mesmo (Vigiar e punir, trad. inglesa, p. 30)" (Dews, 1987, p. 161). 

1 ~9. No nível 2 do Esquema 6.4. 

170. Neste ponto devo conceder que "Dussel passa por alto o fato de que o assim chamado ethos 
da cultura popular é um texto sem fronteiras, cujo processo continuo de escritura náo pode ser dirigido 
a partir de nenhum centro, pois tem como sujeito (sic) urna multiplicidade de atores empíricos que leem 
e reescrevem a sua maneira" (Castro-Gómez, 1996, p. 168). Concedo que se deve empreender urna 
análise mais complexa, onde se exponham os diversos "Jugares" de enunciaqao do discurso da cultura 
popular. Mas, como o próprio Castro-Gómez aceita, tem um "como sujeito da multiplicidade de atores 
empíricos" - questao que trataremos irnediatamente -, e por isso "como um centro" na diversidade de 
"Jugares" de enunciaqao popular. A questao é sutil e <leve ser mantida na complexidade tensa: nem 
sujeito metafísico nem nao-sujeito, diversidade subjetiva como "diagrama" (o diagrama popular), 
intersubjetividade dos "jogos de linguagem" wittgensteinianos. 

171. Deleuze, 1991, p. 149. 

172. Badiou, 1995, p. 56. Ver Badiou, 1982. Voltaremos ao tema quando tratarmos dos sujeitos 
sócio-históricos. 

173. Dussel, 1986, cap. l. Claro que "pessoa" nao é "sujeito" em seu sentido forte . Ver Ricoeur, 
1990, p. 39s. 

174. Estamos situados no nível 2 do Esquema 6.4. 

175. Ver§§ 2.3-2.4 e§ 3.1. 

176. Habermas, 1985, 11; p. 345-346; trad. esp., p. 354. 

177. Seria o nível 4 do Esquema 6.4. 

178. Ver § 4.4. 

179. Nível 5 do Esquema 6.4. 

180. Um de tantos sistemas formais, com seus jogos de linguagem, lugares de enunciaqao, formas 
de vida, etc. 
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181. Quem náo "descansa" é o fetiche (feiti<;:o, Jeito pela máo da razáo instrumental meio-fim 
sistemica) do capital financeiro como um grande Moloc sacrificial que tem urna "subjetividade ficticia"; 
mas os su jeitos que o gerenciam em numerosíssimos "pontos" geográficos bem determinados da !erra, 
em seu destruidor processo acumulativo diário, náo sáo fictícios, mas de "carne e osso". 

182. Quer dizer, os "lugares" de enunciac;:áo no "diagrama" do poder, por exemplo, sáo empíricos 
num certo nível (2 do Esquema 6.4), mas como "referencia real" tem sujeitos materiais, corporais, que 
devem produzir, reproduzir e desenvolver sua vida humana como condii;:áo constitutiva e última 
instancia a partir da qua!, se morrerem, náo haverá mais "lugar" de enuncia<;:áo algum. Se os indígenas 
sáo aniquilados, desaparecerá realmente o relato étnico dos povos americanos - pelo menos como 
realidade presente: poderá ser estudado o relato de urna língua morta na lústória da lingüística futura. 

183. Hinkelammert, 1996, p . 42. 

184. Melhor ainda que o projeto é o modo de realidade humana: náo somos pedras nem 
anjos cartesianos. 

185. lbid., p. 39. 

186. A fome cu desocupai;:áo desses trabalhadores expulsos náo entra na "contabilidade" cu no 
"cálculo" da empresa. Ninguém é "responsável" pela morte dos desempregados. 

187. Referimo-nos freqüentemente ao tema nos cap. 1 e 4. 

188. Sua invisibilidade se deve ao cálculo cínico da razáo instrumental funcional no sistema 
feticlúzado como um todo que se confunde coma própria realidade. O operário é só um "meio" e náo 
um "sujeito humano vivo". Como vivente precisa de um salário para comprar alimentos, roupa, casa, 
remédios para a saúde ... Como sujeito, antes de tudo, merece respeito, re-conhecimento de sua 
autonomía, liberdade, subjetividade independente do "sistema". Náo é só um "fim" - como a pessoa 
kantiana - mas é um sujeito que póe e julga os fins . 

189. Sáo as "regras" explícitas e conscientes do sistema funcional que subsume os sujeitos 
humanos vivos e os "trata" como "meios", coisificai;:áo considerada por Lukács. 

190. O capital,!, cap. 8; Marx, 1956, MEGA, II, t. 6, p. 504; trad. esp., t. 1/1, p. 660. 

191 . Ver todo o cap. 4 sobre o tema. É a intuii;:áo central de Lévinas. 

192. Hinkelammert, 1996, p. 44-45. 

193. Se, por defini<;:áo, é um sujeito ínter-subjetivo, náo pode ter existencia "natural". Mas por isso 
náo nega que haja sujeitos "naturais": cada sujeito humano vivo. 

194. Hoje "movimentos sociais" da sociedade civil, mas também classes, partidos, instituii;:6es 
(universidades, etc.), rnicroestruturas (familia, etc.), etc. A autocrítica de Badiou, fruto de urna culpabi
lidade excessiva, também é excessiva. 

195. Badiou, 1995, p. 56. 

196. Hegel, Rechtsphilosophie , § 20; Hegel, 1971, t. 7, p . 354. 

197. Nível A do Esquema 6.2. 

198. Trata-se de urna "interpreta<;:áo" ( = hermeneutica) da "realidade" concreta. 

199. A subjetividade da própria vítima deve constituir-se em sujeito ativo de sua própria libertai;:áo. 

200. O núcleo de referencia, de autoconsciencia crítica e que deve "explicar" a negatividade, 
perdeu-se em desvíos já criticados por Luxemburg. 

201. "O problema indio", fim; Mariátegui, 1969, p . 55. 

202. ''Reflex6es metodológicas sobre a questáo da organiza<;:áo", !; Lukács, 1968, trad·. franc. , p. 334. 

203. Esta autoconsciencia nada tem a ver com a de Fichte, Schelling cu Hegel, mas antes coma 
"conscientizai;:áo" de Freire, como processo ético-crítico (momentos 1-7 do Esquema 4.3 [209]) cujo 
sujeito é a comunidade de vítimas. 

204. Ver Lukács, ''A consciencia de classe", !; op. cit., p. 71s. 

205. ''A reificai;:áo e a consciencia do proletariado"; ibid., p. 109s. 

206. Momento 3 do Esquema 4.3. 

207. lbid., p. 74. 
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208. "A conscie ncia de classe", V; ibid., p . 102. 

209. Momentos 4 e 7 do Esquema 4.3. 

210. Texto já citado em (284] ; Menchú, 1985, p. 144. 

211. Reflexóes metodológicas", III; ibid., p. 357. 

212. Momento B do Esquema 6.2. "O partido comunista é, no interior da revolw;:ao, urna figura 
autónoma da consciencia de classe proletária" (ibid., p. 371). 

213. Momento C do Esquema 6.2. 

214. Momento 5 e 7 do Esquema 4.3 tantas vezes citado. 

215. Lukács nao leve dificuldades em construir urna ética. Ver Lukács, 1994. Sua "Ética" ficou 
interminada, nunca escrita - por dificuldade ou impossibilidade? N do percebeu que a relrn;:ao nao era 
"teoria-práxis", mas principios éticos que enquadram a m;:ao estratégica - julgando sua compatibili
dade, como factibilidade ética . Seu "esteticismo" (como o de Adorno), em detrimento de urna "ética", 
tero a ver coro esta temática. O trabalho "alienado" quis ser criticado desde a utopía estética, um 
trabalho nao alienado: a criac;:áo artística. Nao viu que o trabalho "alienado" como ac;:áo da razáo 
instrumental podia ser desalienado a partir de urna ética, pela intervenc;:áo de urna razáo prático-ma
terial e formal discursiva críticas. 

216. O formal "sistemico" deve ser distinguido do formal "discursivo". 

217. No estalinismo operava-se em vista de um aumento da "taxa de produc;:áo" - outro tipo de 
fetichismo sistemico formal, instrumental - que nao tinha como critério a vida dos trabalhadores, mas 
a rentabilidade produtiva do sistema nas máos da burocracia (que nao permitía a partícipac;:ao 
discursiva ou democrática dos próprios operários). 

218. Ver Hinkelammert, 1984, cap. l.b: "A teoría da planificac;:ao económica perfeita" (p. 128s). 

219. Ver Luxemburg, 1966, t. l. 

220. lbid. , cap. 2, p. 56s; trad. esp., p . 19s. 

221. lbid. , cap. 8, p . 128; trad. esp., p . 104. 

222. Ver Rosdolsky, cap. 30, trad. esp., p. 491 s; e Dussel, 1988, cap. 15.1, p. 313s, sobre o debate 
entre Rosa Luxemburg e os "reformistas", p. 313s; Dussel, 1990, sobre a "reproduc;:ao do capital", cap. 
3, p. 86s. É interessante anotar que K.-0. Apel, ao me criticar (Apel, 1992), apóia-se nestes autores 
(resposta de Hinkelammert, 1996, p . 203s) sem perceber a sua fraqueza argumentativa. 

223. Luxemburg, 1967, Prólogo, p . 9. 

224. lbid., cap. 17, p . 282. Se Rosa tivesse exposto o tema hoje em dia, mostraría, como desenvol
vimento da "teoría da dependencia" no "sistema-mundo", que o capital financeiro mundial, em 1997, 
está incorporado só em 8% ao capital industrial, e necessita, por isso, imperiosamente, "realizar-se" 
na produc;:áo. Daí as "privatizac;:óes" das empresas do Estado de bem-estar dos países periféricos sóo 
como ar puro no asfixiante capital financeiro que deve se tomar "realidade" em novas empresas 
produtivas. Assim como a mais-valia, no tempo de Luxemburg, necessitava novas ambitos de realizac;:áo 
na reproduc;:áo ampliada (ou se valorizaría ou se desvalorizaría), o mesmo acontece hoje coro o capital 
financeiro. O capital é urna estrutura autocontraditória, nao só pela taxa descendente de lucro, cujo 
recurso "compensatório" é o indicado por Rosa Luxemburg (subsunc;:áo de riqueza nao capitalista: 
acumulac;:ao originária constante, nao só no comec;:o ou no nascimento do capital), mas agora a 
pergunta nao é : como realizar a mais-valia? mas: como realizar o enorme e desproporcionado juro 
acumulado pelo capital financeiro, em seu nívelfictício? Hoje precisamos de urna Rosa Luxemburg que 
nos exponha o tema: O capital ficticio e sua crise de des-valorizac;:áo, como processo gigantesco na 
atual globalizac;:áo de impossibilidade de "se realizar" (Ver Dussel, cap. 10: "O capital como processo 
de desvalorizac;:áo ", p. 191 s) e cujo efeito principal nao intencional é o empobrecimento da maioria da 
humanidade. O capital cresce e a humanidade viva decresce. 

225. Estes nunca foram enunciados como éticos, e talvez esta seja a maior carencia do marxismo 
histórico, ao confundir a) urna necessária ética de libertac;:áo (que nao precisa necessariamente ser 
exatamente como a enuncio nesta obra, já que há muitas maneiras possíveis de formulá-la) coro b) o 
materialismo dialético ou histórico como metafísica ou pura metodología científica empiricista. 

226. A teoría "reformista" é urna explicac;:áo social "funcional" com terminología e aparente 
intenc;:áo critica, daí a necessidade, por parte de Marx, Luxemburg ou do cientista e filósofo críticos, de 
mostrar sua invalidade: aparecem como críticos, pretendendo refutar os críticos, sendo na realidade 
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funcionais ao sistema vigente. Sua aqao "destrutiva" é nefasta; neste caso Smith ou Ricardo, como bem 
mostrou Marx, eram revolucionários, embora nao fossem apologistas á la Marthus. Mas o "apologista·· 
é ainda mais honesto que o "reformista". 

227. Quer dizer, trata-se de urna impossibilidade empírica ("o capitalismo, por sua própria 
natureza, é impossível", enunciar-se-ia), já que tem contradiqóes constitutivas, e demonstra isto em sua 
obra A acumulaqáo do capital (Luxemburg, 1967). 

228. Reforma ou revoluqáo, cap. 1; Luxemburg, 1966, p . 55-56; trad. esp., p. 18. 

229. Ibid. , cap. 5, p. 82; trad. esp., p . 49. 

230. Em outro texto escreve: "A diferenqa nao está no que (was) mas no como (wie)" (ibid., p. 82; 
trad. esp., p . 49). 

231. Ibid., cap. 8, p. 114; trad. esp., p. 88. 

232. Ibid., p. 114; trad. esp., p. 89. 

233. Op. cit., cap. 8, p. 124-125; trad. esp., p . 100-101. 

234. Luxemburg critica justamente a "perspectiva do paulatino" no ambito do capitalismo afirmado 
por Bernstein, e mostra que é necessário descobrir, no "desenvolvimento (Entwicklung)" (ibid., p. 87; 
trad. esp., p . 54) do capitalismo, a estrutura de sua contradiqao intrinseca. "Desenvolvimento" 
qualitativo - contra o "desenvolvimentismo" - nós o usamos em toda esta ética como indicando o 
momento criador que abre a mera "reproduqao" da vida humana de cada sujeito ético, e de suas 
comunidades, a um momento de superaqao, de emiquecimento, de evoluqao qualitativa. Neste 
contexto, "desenvolvimento" nao se opóe a revoluqao, mas a revoluqao é um momento de ruptura 
ética pela qua!, cumprindo coma re-sponsabilidade pelo Outro (Lévinas), lhe é construído urn novo 
sistema material ( com conteúdo) e a partir de sua participaqao discursiva criadora. O "desenvolvimento 
da vida", em seu momento critico, pode ser urna revoluqao. Nem por isso deixa de ser também a 
"transformaqao" ético-crítica da vida cotidiana. 

235. Que é o fim da política da socialdemocracia nesse momento. 

236. Luxemburg, op. cit., p. 114; trad. esp., p. 88-89. 

237. Marx, 1956, t. 3, p . 7; trad. esp., p. 668. 

238. Tese 1, op. cit., p. 5; trad. esp., p. 666. Note-se que se está falando de urna aqao, da práxis, 
de urna "atividade (Tatigkeit )"crítica. Esta práxis crítica é, exatamente, a práxis de libertaqao, que nao 
é urna teoría crítica, mas principios práticos (éticos) que enquadram o programa das ciencias sociais 
críticas, articulados a estratégias, táticas e métodos efetivamente realizados na práxis crítica, nurna 
aqao crítica ou "transformadora" (que nao é nem funcional ao sistema formal vigente nem vergonho
samente reformista). 

239. Walzer, 1983, p . 149. O texto citado é de WD. Davies, The Territorial Dimension of Judaism, 
University of California Press, Berkeley, 1982, p. 60. 

240. Arendt, 1990, Introduqao, p . 11. Ver Canovan, 1992, p . 155s. 

241. Fukuyama, 1992, título do cap. 4; trad. franc., p. 64s. 

242. A guerra pode ter estratégia e !ática, mas, como tal, é urna mediaqao da política; é urna 
possibilidade tático-instrumental do uso da forqa em seu estado puro, máximo, dentro da estratégia 
de realizar ou nao os fins de urna dada ordem política. Certamente, os meios (e nesse caso transfor
mam-se em fins intermédios) podem, por sua vez, ter meios. Se K. von Clausewitz dizque a "guerra é 
a política por outros meios" (ver Clausewitz, 1973, t. 1, cap. 1), propóe exatamente a passagem da razao 
estratégica (a política) para a instrumental (a guerra). 

243. Arendt, 1990, p . 19. Ver Walzer, 1977. 

244. Já que a "casa" do homeless poderia se transformar logo nurna nova "prisao" ... A história 
continua e novas críticos negarao validade a essa "prisao" nova, que aos olhos do ético-crítico futuro 
já será "antiga". 

245. Ver Esquema 6.6, passandode l.a para 2.a. Aqui "aparece" a violencia nao só aos olhos das 
vítimas, mas dos próprios vitimários, e agora sem escapatória. 

246. O caso extremamente contrário ao de Gandhi é o de Ernesto Che Guevara, que em seu 
"foquismo" propóe levar pelas armas o processo revolucionário ante o exército regular do Estado nas 
maos da burguesía periférica (ver Guevara, 1974; Lowy, 1979: "A dialética povo e guerrilha em Che 
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Guevara", p. 300s). De maneira muito inicial poderíamos dizer que, na revoluc;ao cubana, o processo 
liderado por Fidel Castro e Ernesto Guevara adquiriu clara legitimidade diante do povo, a partir da 
intolerável ditadura de Batista. Ao passo que a tática do "foquismo" empreendida na Bolívia nunca 
conseguiu legitirnidade ante o povo boliviano. Trata-se de um "erro" (é fácil ve-lo post factum) 
estratégico e !ático; sua eticidade, como a "autocritica" política, exige julgamentos a posteriori. O herói 
do primeiro processo cometeu um erro estratégico e tático muito claro no segundo (a figura mítica do 
"guerrilheiro heróico" nao dirninui, mas a do político, que deve considerar a factibilidade ético-critica 
de um programa concreto, sirn). O Movimento Sandinista de Libertac;ao Nacional, em 1979, realizou 
um processo novo de rebeliao das massas fundado, por sua vez, numa clara legitimidade popular. O 
mesmo acontecerá, dentro de urna complexidade prático-teórica ainda muito maior, com o Exército 
Zapatista de Libertac;ao Nacional, em 1994 no México, embora sua legitirnidade seja dupla: diante de 
suas próprias "bases" indígenas (comunidade étnica critica) e em referencia a "sociedade civil", que 
ele interpela para que cumpra com suas respectivas obrigac;óes políticas. Pelo que foi dito, a nao-vio
lencia ou a Juta armada sao deis modos !áticos do uso da forc;a (coac;ao) possíveis de fundamentac;ao 
ética. Mas nenhum dos deis sao princípios éticos nem universais. 

247. Ver Gramsci, 1975. Ver Buci-Glucksmann, 1978. 

248. Weber, 1922, 1,1 , § 7; trad. esp., p. 29. Ver Bendix, 1979; Rabotnikof, 1989; Serrano, 1994. 

249. !bid., § 5; p. 25. 

250. !bid., 1, III, § 1, 3; p. 171. 

251. !bid., JI, IX, I, § 1; p . 699. 

252. !bid., 1, L § 16; p. 43. 

253. !bid., 1, I, § 6; p . 27. 

254. Ver tudo isto no ensaio de Serrano, 1994. 

255. Habermas, 1976, 9, p . 27; trad. esp., p. 243. Ver Habermas, 1992. 

256. Ao escrever estas linhas, em outubro de 1996, o govemo de Menem, na Argentina, democra
ticamente eleito com ampla maioria pelos motivos aduzidos no momento de sua eleic;ao, tem neste 
momento 10% de intenc;óes de voto. A causa é urna crise económica com desemprego gigantesco, 
recessao, pobreza, devido a medidas adotadas e exigidas pelo FMI, Banco Mundial e outros organis
mos com políticas económicas neoliberais cujos efeitos na produc;ao, reproduc;ao e desenvolvimento 
da vida humana dos argentinos se fazem sentir irnediatamente. A ordem política entra em crise de 
legitimidade. A CGT surge com forc;a junto com outros noves movimentos sociais (como "as maes da 
Prac;a de Maio", que clamam por seus filhos desaparecidos por causa de urna repressao militar 
violenta, que continua como repressáo económica que empobrece as maiorias, etc.). 

257. Nos países mais desenvolvidos ou centrais (Estados Unidos, Europa Ocidental, etc.), como 
dissemos, tende-se a esquecer este aspecto na defínic;áo da legitirnidade. O náo cumprimento <leste 
material constitutivo toma "ilegítimos" ipso facto, nos países "pobres", os regirnes políticos, embora 
tenham pretensáo de ser "democráticos". 

258. No encentro na Saint Louis University (18 de outubro de 1996), Habermas reconhecia 
publicamente - <liante de minha velada critica da "perda do nível material" em seu pensamento - a 
necessidade de urna volta a economía política, pelas razóes que agora apresento. 

259. Habermas, 1981, l. Introduc;áo; t. 1, p . 19; trad. esp., p. 19. 

260. !bid., VIII, 3, 2; t. 2, p . 576; trad. esp., p. 555. 

261 . A ordem material determina, por seu conteúdo, a legitimidade (material ou eticamente, entáo); 
a ordem formal discursiva a determina por seuprocedimento (formal moral-discursivamente); a ordem 
da factibilidade, por suaeficácia (formalidade da razáo instrumental). Urna ordem que mata, que excluí 
ou de impossível realizac;áo empírica, se toma inevitavelmente ilegítima, a curto ou a longo prazo. 

262. Ver op. cit., 1, III, IV,§ !Os (p. 193s); JI, IX, 3, VI (p. 847s), etc. 

263. O "adepto" ere no líder motivado por suas qualidades subjetivas; trata-se de um modo 
irracional de aderir a "causa" do líder carismático. Trata-se - esta questáo foi exposta no cap. 5 -
de mostrar como a práxis de libertac;áo estabelece um tipo de legitirnidade que náo é de dominac;áo, 
mas por consenso racional intersubjetivo (a maneira de Habermas), mas a partir de comunidade 
crítica das vítimas (a maneira de Horkheimer, mas náo solipsista ou consciencia! e sim comunitária 
e discursivo-lingüística). 
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264. lbid., p. 193-94. 

265. Como diria Pierre Bourdieu, no mercado do "campo religioso"; aqui no "campo po-
lítico legítimo". 

266. Figura 2.a do Esquema 6.6. 

267. Figura l .b do Esquema 6.6. 

268. O anarquista, como já dissemos, supondo sujeitos éticos perfeitos, pode considerar essa 
com;:óo como perversa desde o seu irúcio e intrínsecamente. Por isso lan9a urna a9óo coativa contra 
toda institui9óo pelo fato de sua existencia. É o tipo de a9óo 2.b do Esquema 6.6, ilegal e ilegítima (já 
que só conta com o acordo da comunidade anarquista sem pretensóo de universal factível empírica
mente). É "violencia" num sentido subversivo, como rebelióo em sentido negativo. A práxis de liberta9óo 
nóo tem nada a ver com este tipo de a9óo violenta. 

269. Anderson dizque "é a ascendencia cultural da classe dominante que garante essencialmente 
a estabilidade da ordem capitalista ... Hegemonía significa a subordina9óo ideológica" (Anderson, 
1981, p. 46). Ver Buci-Glucksmann, 1978. 

270. Ver de Schrnitt, 1971 e 1990; e em Serrano, 1996, p . 15-75. Neste caso a "legalidade" (normas) 
funda-se na pura vontade soberana do Estado, daquele que exerce o poder, que tem "legitimidade" 
(autoridade) acima da lei. A vontade de poder fetichizou-se. 

271. Segundo diz Hanna Arendt (ver Arendt, 1958, 1978 e 1990). A questóo é possuir um critério 
racional a partir do qua! se possa criticar estes sistemas totalitários modernos. Arendt defenderá a 
pluralidade democrática, o reconhecimento da diferen9a dos individuos, grupos, sociedades na 
sociedade civil, incluindo tarnbém um critério material (a partir da vida [p.ex. 1958, 13, p. 96s) ou a 
felicidade [1990, 3, p. l 15s)). Voltaremos a Arendt em obras futuras. 

272. Ver o Esquema 6.6 ao qua! estamos nos referindo. 

273. E isto por tres tipos de motivo que já anotamos: a) por nóo mais ser tolerável o grau de 
impedimentos para a reprodu9óo e desenvolvimento da vida humana dos crioulos nas colonias; b) por 
ter sido excluídos da intersubjetividade que promulga as leis e todas as decisóes; c) por descobrir como 
"ineficaz" para as colonias a ordem monopólica (política, económica, cultural, etc.) da domina9óo das 
metrópoles européias. 

27 4. Ou outras a96es irresponsáveis que, em nome de urna revolu9óo impossível, tentam a96es 
suicidas . 

275. Os movimentos de liberta9óo emergentes, depois do triunfo, poderóo ratificar e organizar sua 
legitimidade com urna ordem legal, constitucional, de direitos e deveres noves, com leis que ordenem 
os preceitos fundamentais . Mas a ordem "legal", de direito, é posterior a "tomada do poder" por parte 
da comunidade de vítimas, se chegar a ser vitoriosa. A ilegalidade funda-se na legitimidade, e a 
legitimidade se funda na ordem que permite a reprodu9óo e o desenvolvimento da vida humana de 
cada mernbro da comunidade, antes excluída e agora simetricamente partícipe no exercicio da 
racionalidade discursiva em tudo o que a aleta, tornando "possível" ludo isso (factibilidade ética) por 
meio da razóo instrumental e estratégica criticas. Kelsen esquece que a "Constitui9óo" é efeito de um 
sujeito legítimo que promulga, mas que era inevitavelmente ilegítimo antes. O positivismo jurídico é 
conservador: toma o dado como o real. 

276. A "causa" é, de fato, causa final. 

277. Lernbremos que o Panamá foi criado em 1903 pelos Estados Unidos para fazer um canal 
transoce6:nico. No mesmo momento em que o !raque ocupava o Kuwait, os Estados Unidos ocupavam 
o Panamá. O primeiro foi atacado na Guerra do Golfo; quem poderá atacar o segundo? O cinismo 
ocupa o lugar da razóo e da justi9a internacional. O filósofo panamenho Ricaurte Soler escreveu, em 
Tareas, artigas justificados contra os Estados Unidos, masquemos leu? 

278. Momento 9 do Esquema 4.3. 

279. O sindicalismo socialista alemóo da II Internacional nunca mais encontrará sua rota de 
liberta9óo, até o presente. Seu destino será "reformista" - no sentido em que o definirnos no § 6.3. 

280. Greve de massas, partido e sindicatos, l ; Luxernburg, 1966, t. 1, p . 137; trad. esp., p. 11. 

281. lbid., 2, p. 43; trad. esp., p . 20. 

282. Ibid., p. 143; trad. esp., p . 21. 

283. Ibid., p. 143; trad. esp., p . 20-21. 
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284. !bid., 3, p. 147; trad. esp. , p. 28. 

285. !bid., p. 157; trad. esp., p. 41. 

286. !bid., p. 159; trad. esp. , p. 43. 

287. !bid., 6, p. 195; trad. esp., p. 98. 

288. !bid. 

289. !bid., p. 197; trad. esp. , p . 100-101. 

290. !bid., p. 198; trad. esp., p. 101. "Para Rosa Luxemburg, nunca se perde urna greve. Só urna 
concep<;ao absolutamente refonnista pode crer que, se nao se conseguirem as reivindica<;óes concretas 
que sao objeto de urna greve, o esfor<;o foi inútil. Pelo contrário, ela afirma o valor formativo da greve ... 
Quanto mais extenso e grave for o conflito, em maior grau aumenta a tomada de consciencia e a 
prepara<;ao" (Gómez Llorente, 1975, p . 96). 

291. "Urna questao !ática" (Aubet, 1983, p . 11 O). Alexander-E. Millerand, socialista francés, 
interveio no govemo burgués de Waldeck-Rousseau desde 1899, o que !he valeu, por parte de 
Luxemburg, a critica de "refonnista". 

292. Esquema 6.3. 

293. Ver Gómez Llorente, 1975. 

294. A crise da socialdemocracia, l; Luxemburg, 1966, t. 2, p. 21; trad. esp., 1972, p . 11. 

295. !bid., p. 23; trad. esp., p . 14. 

296. Por erro, como vimos, urn materialismo dialético como metafísica cosmológica impediu que 
se desenvolvessem os "principios fundamentais" de urna ética da liberta<;ao, da qua! se necessitaria, 
sobretudo o segundo principio: a discursividade formal democrática em toda tomada de decisóes 
(participa<;ao simétrica antiburocrática, antitotalitária). Este novo erro deverá ser corrigido no futuro e, 
como diz Luxemburg: "Para o movimento proletário, a autocrítica (Selbstkritik) .. . é o ar e a luz semos 
quais nao se pode vi ver ... Assistimos a crítica e ao balan<;o do trabalho realizado já faz cerca de meio 
século" (ibid. , p. 21-22; trad. esp., p . 11-12). Isto deve ser repetido no final do século XX. 

297. !bid., 2, p. 33; trad. esp., p . 26. 

298. Aqui seria urna vontade de poder ético-libertador, subsumindo e corrigindo a posi<;ao de 
Nietzsche e tomando "factível" o desejo metafísico de Lévinas. 

299. Lembrar o que foi dilo nos§§ 3.4 [184s] e 3.5 [189s). 

300. Lembrar o que foi dilo no§ 3.5 [190s). 

301. É urna frónesis (prudencia) como momento da razáo estratégico-instrumental crítica da 
comunidade organizada das vítimas. 

302. Por exemplo, urna aliena<;áo cultural ou a miséria de urn assalariado no capitalismo periférico. 

303. Se tomarmos como referencia o sistema critico pedagógico de Paulo Freire, o sistema bancário 
(Y) produziria na educa<;áo em geral (Z) a alienm:;áo cultural e a falta de consciencia critica (M) do 
educador popular (X). 

304. Neste caso, o exemplo poderia ser o de Marx: a mais-valia (Y) do capital (Z), realizado como 
lucro na acurnula<;ao de urn capital periférico, é a causa da miséria (M) do trabalhador assalariado (X). 

305. É a utopía possível, o projeto de liberta<;ao, mediado por programas concretos económicos. 

306. O futuro indica a "esperarn:;a" da negm;ao da negatividade como satisfa<;ao da necessidade. 

307. Os enunciados 5, 5' e 8' correspondem a decisao meio-fim já estabelecida nos momentos 
critico-discursivos que no Esquema 4.3 foram numerados como momentos 7 e 8, quando a comunidade 
critica e organizada das vítimas analisava prática, militante e cientificamente os aspectos negativos 
(as causas da negatividade) e positivos (a utopía possível e seu programa factível) expostos no cap. 5. 

308. "Poder", aqui, nao como vontade de "poder impor sua vontade" - vontade de dominio -, 
mesmo no caso de ser criadoramente dionisíaco, mas como vontade de "poder viver" e participar 
simetricamente na tomada de decisóes. 

309. É o que antes se denominavam as "condi<;óes objetivas revolucionárias". Na nossa metalin
guagem libertadora, sáo as "condi<;óes empíricas" de urna possível transforma<;ao (no nivel que for), 
e que todo voluntarismo (ou o mero "querer" mudar as coisas) nao serve para muito se no sistema 
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dominante nao se derem empíricamente tais fissuras que possibilitam urna transformm,ao efetiva - e 
nao impossível ou derrotada de antemao. 

310. Ver Dussel, 1988, no cap. 10: ''Apossibilidade das crises e sua existencia" (p. 200s). 

311 . O socialismo real sonhou ilusoriamente em nao ter crises (já que nao soube definir em que 
nível o trabalho era alienado no sistema planejado burocraticamente) e por isso sua primeira crise 
estrutural produziu sua "derrocada" aparatosa. Se tivesse sido situado como um sistema histórico (e 
nao pretensamente trans-histórico, e por isso nao teorizou como se comportar ante crises inevitáveis), 
talvez tivesse podido sucessivamente superar sua crise e postergar por mais tempo sua derrocada, 
como o capitalismo conseguiu fazer até o presente. De todas as maneiras, o socialismo está longe de 
se ter ausentado do panorama mundial presente e futuro - embora se situe discretamente num lugar 
periférico, por enquanto. 

312. Ver Hinkelammert, 1984, cap. 5.a: "É nesta forma categorial que Popper assume o julgamento 
apodíctico de impossibilidade do conhecimento humano perfeito, usando-o em suas análises teóricas 
como princípio geral empírico de impossibilidade" (p. 161; trad. esp., p. 174). 

313. O "planejamento" possível (nao o perfeito), com critérios éticos além de económicos, consis
tiría na "correc;ao" exercida por urna consciencia estratégica e científica crítica no processo auto-regu
lado (aparentemente) do mercado, que evitaría "causar'" mais vítimas. Seria urna "intervenc;ao" 
consciente que corrigiria a "impossibilidade" do mercado em nao produzir desequilíbrio (vítimas). 

314. Hinkelammert, 1984. p. 247; trad. esp., p. 275. 

315. Buci-Glucksmann, 1978, p. 305. 

316. Hinkelammert, 1995, p . 202: "O fim da utopía?" 

317. Tudo isto vale também para o outro exernplo, na argumentac;ao 5'-10', e neste caso seria a 
premissa 1 l'. Além disso, o c:rgumento também pode seguir urna vja negativa: "X é um vivente; se X 
quer evitar morrer, necessita cumprír as mediac;oes A, B, C, n" (ou D, E, F. n). 

318. Em última instancia, a "comunidade" pode ser estendida a toda a humanidade da qua!, 
inevitavelmente, todos somos "parte". Esta '"exigencia" nao é devida a um juízo de valor, mas a um juízo 
de fato, que fundamenta um juízo normativo ligado a reproduc;ao da vida, que é sempre de urna 
comunidade de vida. 

319. E pelos mesmos motivos deve-se tentar W e fazer suas mediac;oes D, E, F. n, de um enunciado 
12'. Na vio negativa, a conclusao sería: "Se X nao quer morrer, deve ... " Este "deve" é deóntico, já que 
sua vida está sob sua própria responsabilidade, se se deixar morrer suicidar-se-ia; mas isto é 
eticamente contraditório performativamente, ergo ... 

320. Questao tratada nos§§ 1.5.b, 2.5.b, 3.5.b, 4.5.b, 5.5.b, onde nao se faz urna simples deduc;ao 
formal á la Hume, mas urna passagem de fundamentac;ao material, própria da razao prático-material. 

321. A crítica a reduc;ao dominadora do "progresso quantitativo" da modernidade (ver acima [37s)) 
dos pós-modemos nao toca o que, aquí, chamamos de progresso "qualitativo", em referencia a 
"qualidade de vída" da humanidade. 

322. Desde o momento ético pré-original, que se re-sponsabiliza pela vítima no "face-a-face" ético 
e primeiro, ante o outro como vulnerável e traumatizado. 

323. Ver Gottwald, 1981. 

324. Em nossa primeira Ética tratamos com certo detalhe esta ac;ao negativa libertadora; é a 
negac;ao da negac;ao do outro: negac;ao da alienac;ao, libertac;ao do preso e do escravo (ver Dussel, 
1973, em freqüentes passagens, como por exemplo: "O movímento de ruptura da ordem vigente e de 
dominac;ao abre, no muro ou horizonte do sistema, urna brecha por onde se realiza o processo de 
de-struiqao libertadora, que imediatamente (e desde o comec;o) é prosseguido como tomada do poder. 
Este é o primeiro momento, a guerra ou luto da libertac;ao") ("Política latino-americana", t. 4, § 66: ''A 
moralidade da práxis de libertac;ao política", p. 114). 

325. Como quando o conservador muda algo do sistema para superar urna crise, mas tendo em 
vista a permanencia do sistema. Ao passo que o líbertador pode coincidir materialmente com o 
conteúdo da ac;ao, mas como transformac;ao em vista de negar algurn aspecto da alienac;ao da vítima. 
No primeiro caso, é urna ac;ao funcional ao sistema que muda algum aspecto para que "o Mesmo" 
permanec;a o mesmo; no segundo, é urna transformac;ao com intenc;ao libertadora, embora nao 
aparec;a claramente seu significado diferencial. 
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326. No segundo caso, pela realizm;:áo de W 

327. Sáo os momentos 9 e 10 do Esquema 4.3 [209). 

328. Et. Nic. , I, 6; 1097 b 24-25. 

329. Ibid., b 31-32. 

330. "Energeia psykhes kat'areten" (Et. Nic., I. 7; 1097 a 16). 

331. O "bom !", do fim do cap. 3, do sistema vigente. Quer dizer, os Estados Unidos hoje, poder 
imperial e polícia do planeta Terra, é fruto de urn processo de líbertac;:áo dos colonos da Nova Inglaterra 
do século XVIII; tem necessariamente atrás de si urna gesta de libertac;:áo constitutiva de seu ser atual. 

332. Para falar como Kant. no livro II da Crítica da razáo prática: " .. . a razáo prática busca ... o 
incondicionado e precisamente náo como fundamento determinante da vontade ... mas como a incon
dicionada totalidade do objeto da razáo prática pura, como nome de bem supremo (hóchsten Guts)" 
(KpV, A 194; Kant. 1968, t. 6, p . 235). Para nós o "bem supremo" é "fundamentalmente determinante da 
vontade" (como momento material) e, além disso, "incondicionada totalidade do objeto da razáo 
prática". 

333. Ao dizer "plena", queremos incluir os momentos materiais, discursivos, de factibilidade e 
críticos - em todas as dimensóes. Além disso, repetimos muitas vezes, a mera "reproduc;:áo" da vida 
das vítimas é "desenvolvimento" da vida da hurnanidade em seu conjunto, ou até do sistema que se 
ve obrigado a "crescer" para construir urna estrutura tal (interior ou por inovac;:áo criadora) na qua! a 
vítima seja participante igual. 

334. Ver Dussel. 1992. 

335. Pode-se imaginar método melhor do que este, conseguido pela sabedoria menfita sobo poder 
faraónico, que conseguiu assim "introjetar" no interior de cada consciencia ética de camponeses, 
escravos explorados, e também das classes dominantes, comerciantes, militares e burocracia, as 
pautas opressivas do sistema vigente? 

336. Conversávamos, em Manila em dezembro de 1996, com Samir Arnin sobre o tema (ver 
Arnin, 1996). 

337. Karl Marx, ''.Acerca da censura"; Marx, 1956, t.!, p . 4; OF, t. l. p . 150. 

590 



BIBLIOGRAFIA CITADA 

[ 403] Trata-se apenas da bibliografia citada nesta obra. Sublinhamos 
com freqüencia algumas palavras nas cita~óes de autores sem indicá-lo 
cada vez, a fim de destacar os momentos que tem a ver com nossa 
argumenta~áo. Podemos igualmente eliminar o sublinhado do próprio 
autor. Esta advertencia vale para todas as cita~óes de toda esta Ética. 
Citaremos segundo a ordem indicada na referencia (primeiro o original 
e, em alguns casos, a tradu~áo; ou simplesmente a tradu~áo). 

Abu-Lughod, Janet, 1989, Befare European Hegemony. The World System A.D. 
1250-1350, Oxford University Press, Nova York. 

Adorno, Theodor W 1966, Negative Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt (trad. esp. 
Dialéctica negativa, Taurus, Madrid, 1975). 

Adorno, Th., 1969, Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Th. Adorno, 
K. Popper, E Dahrendorf, J. Habermas & H. Albert (eds.), Luchterhand, Berlim 
(trad. esp. La disputa del positivismo em la sociología alemana, Grijalbo, 
México, 1973). 

Adorno, Th. 1970, Aesthetische Theorie, Suhrkamp, Frankfurt (trad. it. Teoria esteti
ca, Einaudi, Torino, 1975). 

Adorno, Th. 1994, Minima Moralia, Suhrkamp, Frankfurt. 

Albee, Ernest, 1957, A History of English Utilitarianism, George Allen and 
Unwin, Londres. 

Albert, Hans, 1968, Traktat über kritische Vernunft, Mohr, Tübingen (trad. esp. 
Tratado sobre la razón crítica, Sur, Buenos Aires, 1973). 

Albert, H. 1980, Fehlbare Vernunft, Tübingen. 

Allen, Thomas George, 1974, The Book oí the Death, University of Chicago 
Press, Chicago. 

Almeder, Robert, 1980, The Philosophy of Charles S. Peirce, Rowrnan and Littlefield, 
NewJersey. 

Altenmüller, Hartwig, 1975, "Denkmal memphitischer Theologie", em Lexikon 
der Aegyptologie, Wolfgang Helck (ed.), Otto Harrassowitz, Wiesbaden, t.1, 
col. 1065-1069. 

Altenmüller, H. 1986, "Totenbuch", emibid. (Altenmüller, 1975), t. 6, col. 641-643. 

Althusser, Louis, 1975, Lenin y la filosofía, Era, México. 

591 



Althusser, L. 19756, Curso de filosofía marxista para científicos, Albert Roies, 
Editorial Diez, México. 

Althusser, L. 1988, Para leer "El capital", Siglo XXI, México. 

Amín, Samir, 1970, I.:accumulation a l'échelle mondiale, Anthropos, Paris. 

Amin, S. 1974, El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del 
capitalismo periférico, Fontanella, Barcelona. 

Amín, S. 1989, Eurocentrism , Monthly Review Press, Nova York. 

Amin, S. 1996, "The Challenge of Globalization", em Review of International 
Política] Economy, 3, 2, Summer, p. 216-259. 

Anderson, P.1981, Las antinomias de Antonio Gramsci, Fontamara, Barcelona. 

Anyanwu, K.C. & Ruch, E.A. 1981, African Philosophy. An introduction to the main 
philosophical trends in contemporary Africa, Catholic Goos Agency, Roma. 

Apel, Karl-Otto, 1950, Dasein und Erkennen: eine erkenntnis-theoretische Interpre
tation der Philosophie M. Heideggers, Tese doutoral, Universidade de Bonn. 

Apel, K.-O. 1973, Transformation der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt, t. 1-2 (trad. 
esp. de Adela Cortina, Taurus, Madrid, 1985, t. 1-2). 

Apel, K.-O. 1976, "Das Problem der philosophischen Letztbegründung im Lichte einer 
transzendentalen Sprachpragmatik", ero Sprache und Erkenntnis. Festschfrift für 
G. Frey, B. Kanitscheider (ed.), Innsbruck, p . 55-82. 

Apel, K.-O. 1980, Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante 
bis Vico, Bouvier, Bonn. 

Apel, K.-O. 19806, "Notwendigkeit, Schwierigkeit und Moglichkeit einer philosophi
schen Begründung der Ethik im Zeitalter der Wissenschaft'' (trad. esp. em Apel, 
1986, p. 105-174). 

Apel, K.-O. 1981, Charles Peirce. From Pragmatism to Pragmaticism, University of 
Massachusetts Press, Amherst (do original alemó:o Suhrkamp, Frankfurt, t. 1-2, 
1967-1970). 

Apel, K.-O. 1984, Understanding and Explanation , MIT Press, Cambridge (Mass.) . 

Apel, K.-0. 1985, "Limites de la ética discursiva", em Cortina, 1985, p . 233-262. 

Apel, K.-O. 1986, Estudios éticos, trad. esp. Alfa, Barcelona. 

Apel, K.-O. 1988, Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Uebergangs zur 
postkonventionellen Moral, Suhrkamp, Frankfurt. 

Apel, K.-O. 1989, "Normative Begründung der Kritischen Theorie durch Rekurs 
auf lebensweltliche Sittlichkeit? Ein transzendentalpragmatisch orientierter 
Versuch, mit Habermas gegen Habermas zu denken", em Zwischenbetrach
tungen. Im Prozess der Aufklarung, A. Honneth, Th. McCarthy & C. Offe (eds.), 
Suhrkamp, Frankfurt, p. 15-65 (trad. esp. ero Fornet-Betancourt, 1992: Dussel, 
1994c, p. 207-253). 

Apel, K.-O. 1990, "Ist Intentionalia:t fundamentaler als sprachliche Bedeutung? 
Transzendental-pragmatische Argumente gegen die Rückkehr zum semanti
schen Intentionalismus der Bewusstseinsphilosophie", em Intentionalitat und 

592 



Verstehen, Suhrkamp, Frankfurt, p. 13-54 (em ingles emFoundations of Semiotics, 
A. Eschbach (ed.), J. Benjamín Pub. Comp., Amsterdam, 1989). 

Apel, K.-0. 1990b, "Diskursethik als Verantwortungsethik", em Fornet-Betancourt, 
1990, p . 10-40; p. 11-43). 

Apel, K.-0. 1991, Teoría de la verdad y ética del discurso, Paidós, Barcelona. 

Apel, K.-0. 1992, "Die Diskursethik vor der Herausforderung der Philosophie der 
Befreiung. Versuch einer Antwort an Enrique Dussel. I", em Fornet-Betancourt, 
1992, p. 16-53 (trad. esp. Dussel, 1993c, p. 97-133); "II", em Fornet-Betancourt 
1994, p. 17-38. 

Apel, K.-0. 1992b, "Diskursethik vor der Problematik van Recht und Politik", em 
Kettner, 1992, p . 29-60. 

Apel, K.-0. 1994, Selected Essays: Towards a Transcendental Semiotics, trad.-ed. 
por Eduardo Mendieta, t. 1, Humanities Press, Nova Jersey. 

Apel, K.-0. 1994b, "Narración autobiográfica del proceso filosófico recorrido con 
Habermas", em Dussel, 1994, p . 192-206. 

Apel, K.-0. 1996, Selected Essays. Ethics and the Theoryof Rationality, trad.-ed. por 
Eduardo Mendieta, t. 2, Humanities Press, Nova Jersey. 

Araújo de Oliveira, Manfredo, 1995, Ética e práxis histórica, Editora Ática, Sao 
Paulo. 

Arendt, Hannah, 1958, The Human Condition, The University of Chicago Press, 
Chicago. 

Arendt, H. 1978, The Life of the Mind, Harvest Book, Nova York. 

Arendt, H. 1990, On Revolution, Penguin Books, Londres. 

Arens, Edmund, 1995, Die Anerkennung des Anderen, Herder, Freiburg. 

Aristóteles, 1960, Aristotelis Opera, l. Bekker (ed.), De Gruyter, Berlim, t. 1-2. 

Armour, Robert A. 1986, Gods and Myths of Ancient Egypt, American Univer-
sity, Cairo. 

Atkinsé:m, Roland E 1961, "Hume on Is and Ought: A Reply to Maclntyre", em 
Philosophical Review, abril. 

Aubet, María José, 1983, El pensamiento de Rosa Luxemburg, Ediciones del Serbal, 
Barcelona. 

Austin, John, 1962, How to do Things with Words, Harvard University Press, Cam
bridge (trad. esp. Paidós, Barcelona, 1988). 

Avenáis, 1953, Averrois Cordubensis Commentarium magnum in Aristotelis De 
Anima, E Crawford (ed.), Cambridge University Press, Mass. 

Ayer, Alfred Jules, 1958b, "On the Analysis of Moral Judgements", em Milton 
Munitz (ed.), A Modern Introduction toEthics, The Free Press of Glencoe, Nova 
York, p . 537-546. 

Ayer, A.J. 1968, The Origins of Pragmatism, MacMillan, Londres. 

593 



Bachelard, Gaston, 1949, Le rationalisme appliqué, PUF, Paris. 

Bachelard, G. 1972, La formación del espíritu científico, Siglo XXI, Buenos Aires. 

Badiou, Alain, 1982, Théorie du sujet, Paris. 

Badiou, A. 1995, Ética. Um ensaiosobreaconsciénciadoMal, Relume Dumará, Rio 
de Janeiro (originalL'éthique, Hatier, Paris, 1993). 

Baier, Kurt, 1958, The Moral Point oí ½ew, Cornell University Press, Ithaca. 

Barber, M. 1998, Ethical Hermeneutics: Rationality in Enrique Dussel's Philosophy 
oí Liberation , Fordham University Press, Nova York. 

Barret, Cyril, 1994, Ética y creencia religiosa en Wittgenstein, Alianza, Madrid. 

Barry; 1973, Theory oí Justice, Brian Barry (ed.), Oxford University Press, Oxford. 

Bary, William Th. de, 1970, Self and Society in Ming Thought, Columbia University 
Press, Nova York. 

Bauman, Zygmunt, 1994, Postmodern Ethics, Blackwell, Oxford (UK). 

Baumgarten, Alexander Gottlieb, 1963, Metaphysica, Georg Olms, Hildesheim. 

Baumgarten, A.G. 1969, Ethica, Georg Olms, Hildesheim. 

Baumgartner, 1975, Historische Objektivitéit, M.M. Baumgartner, K.G. Faber, J. 
Rüsen & A. Schaff (eds.), Vandenhoeck, Gottingen. 

Beckwith, Martin, 1987, The Tibetan Empire in Central Asia, Princeton University 
Press, Princeton. 

Bendix, Reinhard, 1979, Max Weber, Amorrortu, Buenos Aires. 

Benhabib, Seyla, 1986, Critique, Norm, and Utopía. A Study oí the Foundations oí 
Critica] Theory, Columbia University Press, Nova York. 

Benhabib, 1987, Feminism as Critique, S. Benhabib & D. Cornell (eds.), University 
of Minnesota Press, Minneapolis. 

Benhabib, S. 1992, Situating the Self. Gender, Community and Postmodernism in 
Contemporary Ethics, Routledge, Nova York. 

Benhabib, 1993, On Max Horkheimer, Seyla Benhabib, Wolfgang Bonss & John 
McCole (eds.), MIT, Cambridge (Mass.) . 

Benjamin, Walter, 1989, Discursos interrumpidos I, Taurus, Madrid. 

Bentham, Jeremy, 1948, A Fragment on Government and An Introduction to the 
Principies oí Morals and Legislation , Basil Blackwell, Oxford. 

Bentham, J. 1978, Escritos económicos, FCE, México. 

Bentham, J. 1981, Tratado de Legislación civil y penal, Editorial Nacional, Madrid. 

Bentham, J. 1983, The Correspondence oí Jeremy Bentham, Stephen Conway (ed.), 
Clarendon Press, Oxford, t. 1 (1983) a 9 (1989) . 

Berger, Peter, 1973, Pyramids oí Sacriíice. Political Ethics and Social Change, Basic 
Books, Nova York. 

Bergson, Henri, 1912, L'évolution créatrice, Félix Alean, Paris. 

594 



Bergson, H. 1969, Les deux sources de la morale et de la religion, PUF, Paris (trad. 
port. As duas fontes da moral e da religiáo, Zahar, Rio de Janeiro, 1978). 

Berna!, Martin, 1991, Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, 
Rutgers University Press, New Brunswick, t. 1. 

Bernstein, Richard, 1971, Praxis and Action, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia (trad. esp. Alianza Editorial, Madrid). 

Bernstein, R. 1992, The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity, MIT 
Press, Cambridge. 

Ben, 1955, La evolución de la humanidad, Henri Ben (ed.), Editorial Hispanoame
ricana, México, t. 1 (1955), em curso. 

Bertaux, Pierre, 1972, África. Desde la prehistoria hasta los Estados actuales, Siglo 
XXI, Madrid. 

Bertram, B.C.R. 1988, "Problems with altruism", em King's College Sociobio
logy Group (ed.) , Current Problems in Sociobiology, University of Califor
nia Press, Berkeley. 

Bhagavad-Gita o Canto del Bienaventurado, 1957, J. Barrios Gutiérrez (ed.), Agui
lar, Buenos Aires. 

Blaut, 1992, 1492. The debate on colonialism, eurocentrism and history, Jim M. Blaut 
(ed.), Africa World Press, Trenton (NJ). 

Blaut, Jim M. 1993, The colonizer's model of the World, The Guilford Press, 
Nova York. 

Bleeker, C. Jouco, 1973, Hathor and Thoth, Leiden. 

Bloch, Ernst, 1959, Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, Frankfurt, t. 1-3; trad. esp. El 
principio esperanza, Aguilar, Madrid, t. 1 (1977) a 3 (1980). 

Bloch, E. 1963, Tübinger Einleitung in die Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt, t. 1-2 
(1964). 

Bloch, E. 1970, Atheismus im Christentum? Rowohlt, Hamburgo. 

Bloch, E. 1972, Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz , em 
Gesamtausgabe 7, Suhrkamp, Frankfurt. 

Bloch, E. 1977, Geist der Utopie, Suhrkamp, Frankfurt. 

Bloch, E. 1988, Natural Law and Human Dignity, MIT, Cambridge. 

Bloom, Floyd & Lazerson, Arlyne, 1988, Brain, Mind, and Behavior, WH. Freeman 
and Company, Nova York. 

Blumenberg, Hans, 1976, "Selbsterhaltung und Beharrung", em H. Ebeling (ed.), 
Subjektivitéit und Selbsterhaltung, Frankfurt. 

Blumenberg, H. 1996, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Suhrkamp, Frank
furt, t. 1-3. 

Bolaji Idowu, E. 1975, African Traditional Religion, Orbis Books, Nova York. 

Bouver, P. 1912, "Les conditions de l' obligation de conscience", emAnnée Psychologique. 

595 



Boylan, Patrick, 1922, Thoth, the Hermes of Egypt, Oxford University Press, Londres. 

Boyne, Roy, 1990, Foucault and Derrida. The Other Side of Reason , Unwin 
Human, Londres. 

Braudel, Fernand, 1946, "Monnaies et civilisation: de l'or du Soudan a l'argent 
d'Amérique", em Annales ESC, t. I/1 , p . 12-38. 

Braudel, F. 1978, Las civilizaciones actuales, Tecnos, Madrid. 

Breasted, James Henry, 1901, "The philosophy of a Memphite priest'', em Zeitschrift 
für éigyptische Sprache und Altertumskunde (J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 
Leipzig), 39, p . 39-54. 

Breasted, J.H. 1939, The Dawn of Conscience, Charles Scribner's Sons, Londres. 

Brenner, Robert, 1983, "Das Weltsystem. Theoretische und historische Perspekti
ven", em J. Blaschke (ed.), Perspektiven des Weltsystems, Campus Verlag, Frank
furt, p. 80-111. 

Brentano, Franz, 1969, Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis, Meiner, Hamburg. 

Broiles, David, 1969, The Moral Philosophy of David Hume , Martinus Nijhoff, Haia. 

Bronger, H.A. 1949, Hammurabi , Haia. 

Brown, Norman, 1967, Eros y Thanatos, Mortiz, México. 

Bruner, Jerome, 1984, Acción, pensamiento y lenguaje , Alianza Editorial, Madrid. 

Buci-Glucksmann, Christine, 1978, Gramsci y el Estado, Siglo XXI, México. 

Budge, E.A. Wallis, 1911, Osiris and the Egyptian Resurrection, Medici Society, 
Londres, t. 1-2. 

Bühler, K. 1965, Psicología de la forma (Cibernética y vida), Ediciones Morata, Madrid. 

Bunge, Mario, 1972, Ética y ciencia, Siglo Veinte, Buenos Aires. 

Bunge, M. 1972b, Causalidad, Eudeba, Buenos Aires. 

Bunge, M. 1974, Treatise on Basic Philosophy, Reidel, Boston, t. 1-8 (1989) . 

Bunge, M. 1988, The Mind-Body Problem, Pergamon Press, Nova York (trad. esp. El 
problema mente-cerebro, Tecnos, Madrid). 

Butler, Marilyn, 1981, Romantics Rebels and Reactionaries: 1760-1830, Oxford 
University Press, Londres. 

Cambridge, 1970, The Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, 
Cambridge (UK), t. 1-8 (1989). 

Camps, Victoria, 1976, Pragmática del lenguaje y filosofía analítica, Península, 
Barcelona. 

Camps, 1989, Historia de la ética, Victoria Camps (ed.) , Crítica, Barcelona, t. 3. 

Camps, V. et alii, 1992, Concepciones de Ética, Trotta, Madrid. 

Canguilhem, Georges, 1968, Études d 'histoire et de philosophie des sciences, 
Vrin, Paris. 

596 



Canovan, Margaret, 1992, Hanna Arendt. A reinterpretation of her política] thought, 
Cambridge University Press, Nova York. 

Cardenal, Ernesto, 1969, Salmos, Lohlé, Buenos Aires. 

Cardoso, 1979, Historia económica de América Latina, Ciro ES. Cardoso & Héctor
Brignoli (eds.), Crítica, Barcelona, t. 1-2. 

Carnap, Rudolf, 1961, La construcción lógica del mundo, UNAM, México (trad. esp. 
do original Der logische Aufbau der Welt, Leipzig, 1928). 

Carnap, R. 1963, Filosofía y sintaxis lógica, UNAM, México. 

Carnap, R. 1965, "La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del 
lenguaje", em A.J. Ayer, El positivismo lógico, FCE, México, 1965, p . 66-87. 

Carnap, R. 1990, Pseudoproblemas en la filosofía, UNAM, México (trad. esp. do 
original Scheinprobleme in der Philosophie, Meiner, Leipzig, 1928). 

Carra de Vaux, Bemard, 1921, Les penseurs d 'Islam, Alean, Paris, t. 1-5 (1926). 

Casas, Bartolomé de las, 1957, Obras escogidas de Fray Bartolomé de las Casas, 
Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, t. 1-5 (1958). 

Castro-Gómez, Santiago, 1996, Crítica de la Razón Latinoamericana, Puvill 
Libros, Barcelona. 

Cerutti, Horacio, 1983, La filosofía de la liberación latinoamericana, FCE, México. 

Chaudhuri, K.N. 1985, Trade and Civilisation in the Indian Ocean. An Economic 
History from the Rise of Islam to 1750, Cambridge University Press, Cambridge. 

Chaunu, Pierre, 1955, Séville et J'Atlantique (1504-1650), SEVPEN, Paris, t. 1-8 (1959). 

Chaunu, P. 1969, Conquéte et exploitation des nouveaux mondes (XVIe. siecle), PUF, 
Paris. 

Chevalier, L. Le, 1933, La morale de Leibniz, Vrin, Paris. 

Chomsky, Noam, 1967, American Power and the new Mandarins , A Vintage 
Book, Nova York (trad. esp. La responsabilidad de los intelectuales, Ariel, 
Barcelona, 1971 ). 

Chomsky, N. 1968, Language and Mind, Harcourt Brace Jovanovich, Nova York 
(trad. port. Linguagem e pensamento, Vozes, Petrópolis, 1971). 

Cipolla, Car lo, Guns and sails in the early phase of European expansion, 1400-1700, 
Collins, Londres. 

Clausewitz, Karl von, 1973, De la guerra, Editorial Diógenes, México, t. 1-3. 

Clavijero, Francisco Xavier, 1976, Historia antigua de México, Ponúa, México. 

Clavijero, EX. 1976b, Antología, Sep-Setentas, México. 

Código de Hammurabi (0), 1986, Emanuel Bouzon (trad.), Vozes, Petrópolis. 

Cohen, Hermann, 1919, Religion der Vemunft aus den Quellen des Judentums, 
Melzer Verlag, Darmstadt (trad. ingl. Religion of Reason out of the sources of 
Judaism , Ungar Publ. Co., Nova York, 1972). 

597 



Cohen, Richard, 1994, Elevations. The Height of the Good in Rosenzweig and 
Lévinas, University of Chicago Press, Chicago. 

Confúcio, 1865, La grande étude, Editions Migne, Paris, t. l. 

Cooper, David, 1996, World Philosophies, Blackwell, Oxford. 

Copleston, Frédéric, 1964, Histoire de la Philosophie. Le Moyen Áge, Caster
man, Tournai. 

Coppens, Yves, 1975, "Évolution des hominides et de leur environnement au cours 
du Plio-Pléistocene dans la Basse Vallée de !'Orno en Ethiopie", em Comptes 
Rendus Hebdomadaires de Séances del 'Académie des Sciences (Paris), vol. 281 , 
p. 1693-1696. 

Coppens, Y. 1994, "East Side Story: The origin of Humankind", em Scientific 
American, May, p . 88-95. 

Comevin, Robert & Marianne, 1964, Histoire de l'Afrique des origines a la deuxieme 
guerre mondiale, Payot, Paris, t. l. 

Cortina, Adela, 1985, Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, Sígueme, 
Salamanca. 

Costa, Márcio, 1992, Educaqáo e libertaqáo na América Latina, Cefil, Campo 
Grande, MS (Brasil). 

Costa, M. 1996, La ética como filosofía primera en Emmanuel Lévinas, Tese de 
Mestrado, UNAM, México. · 

Couhier, Henri, 1936, "Descartes et la vie morale", em Revue de Métaphysique et 
de Morale, janvier. 

Critchley, Simon, 1992, The Ethics of deconstruction. Derrida and Lévinas, Black
well, Oxford. 

Cullen, Carlos, 1986, Reflexiones sobre América, Rosario, t. 1-3 (1987) . 

Cunico, Gerardo, 1988, Critica e ragione utopica. A confronto con Habermas e 
Bloch, Marietti, Genova. 

Damasio, Antonio, 1994, Descartes' Error. Emotion, Reason, and the Human Brain, 
A. Grosset, Nova York. 

Daniels, 1975, Reading Rawls, Normal Daniels (ed.), Basil Blackwell, Oxford. 

Davidson, Donald, 1981, Essays on Actions and Events, Clarendon Press, Oxford. 

Davidson, D. 1990, De la verdad y de la interpretación, Gedisa, Barcelona (trad. 
esp. do original Inquiries into Truth and Interpretation , Oxford University Press, 
Oxford, 1984). 

Davidson, D. 1992, Mente, mundo y acción , Paidós Ibérica, Barcelona. 

Dawkins, D. 1976, The Selfish Gender, Oxford University Press, Oxford. 

Delbos, Víctor, 1893, Le probleme moral dans la philosophie de Spinoza, Alean, Paris. 

Delbos, V. 1969, La philosophie pratique de Kant, PUF, Paris. 

598 



Deledalle, Gérard, 1987, Charles S . Peirce. Phénoménologue et sémioticien, John 
Benjamins Publishing, Amsterdam. 

Deleuze, Gilles, 1962, Nietzsche et la Philosophie, PUF, Paris. 

Deleuze, G. 1991 , Foucault, Paidós, México. 

Deleuze, G. & Guattari, Félix, 1972, Capitalisme et schizophrénie. I:Anti-Oedipe, 
Minuit, Paris. 

Derrida, Jacques, 1964, "Violence et métaphysique, essai sur la pensée d'Em
manuel Lévinas", em Revue de Métaphysique et de Morale , 69/3, p . 322-354; 
4, p. 425-443 . 

Derrida, J. 1967, L'Ecriture et la Différence, Seuil, Paris. 

Derrida, J. 1967b, De la Grammatologie, Minuit, Paris. 

Derrida, J. 1997, Adieu a Levinas, Galilée, Paris. 

Descartes, René, 1935, Lettres sur la Morale, Boivin, Paris. 

Descartes, R. 1953, Oeuvres et Lettres de Descartes, La Pléiade, Gallimard, Paris. 

De Waehlens, Alphonse, 1961, La philosophie et les expériences naturelles, Nijhoff, Haia. 

Dewey, John, 1920, Reconstruction in Philosophy, Henry Hold, Nova York. 

Dewey, J. 1958, Experience and Nature, Dover Publications, Nova York. 

Dews, Peter, 1987, Logics of Desintegration. Post-structuralist Tbought and the 
Claims of Critica] Theory, Verso, Londres. 

Diels, Hermann, 1964, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmannscher Verlag, 
Berlim, t. 1-3. 

Diemer, Alwin, 1981, Philosophy in the present situation of Africa, Wiesbaden. 

Diemer, A. & Hountondji, P. 1985, Africa and the problem of its identity, Frankfurt. 

Diogenes Laertius, 1968, Epikur, E Meiner, Hamburg. 

Diop, Cheik Anta, 1974, The African Origin of Civilization: Myth or Reality?, 
Lawrence Hill, Westport. 

Diop, C .A. 1978, The Cultural Unity of Black Africa, Third World Press, Chicago. 

Diop, C.A. 1990, Afrika. Mutter und Modell der europaischen Zivilisation?, Dietrich 
Reimer V., Berlim. 

Donnellan, Keith S. 1966, "Reference and Definite Descriptions", em Philosophical 
Review, 75, p . 281-304. 

Drioton, Étienne, 1922, "Contribution a l'étude du chapitre CXXV du Livre des Morts", 
em Bibliotheque de J'École Pratique des Hautes Études (Paris), 234. 

Dubiel, H. 1978, Wissenschaftsorganisation und politische Erfahrung, Suhr
kamp, Frankfurt. 

Dubois, Pierre, 1967, Le probleme moral dans la Philosophie anglaise de 1900 a 
1950, Vrin, Paris. 

Duhem, Pierre, 1914, Le systeme du monde, Paris, t. 2. 

599 



Dussel, Enrique, 1966, Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la Historia 
Universal , Universidad del Nordeste, Resistencia (mimeografado), t. 1, p. 275. 

Dussel, E. 1969, El humanismo semita, EUDEBA, Buenos Aires. 

Dussel, E. 1970, Les évéques latinoaméricains défenseurs et évangélisateurs de 
l'indien (1504-1620), Steiner Verlag, Wiesbaden. 

Dussel, E. 1973, Para una ética de la liberación latinoamericana, t. 1-2 (escritos em 
1970-1972), Siglo XXI, Buenos Aires, 1973; t. 3 (escrito em 1973), Edicol, México, 
1977; t. 4-5 (escritos em 1974-1975), USTA, Bogotá, 1979-1980 (em portugués em 
Loyola, Sao Paulo, t. 1-5, 1977-1980). Há outras edi<;oes em língua espanhola. 

Dussel, E. 1973b, Para una de-strucción de la historia de la ética, Ser y 
Tiempo, Mendoza. 

Dussel, E. 1974, El dualismo en la antropología de la Cristiandad, Editorial Gua
dalupe, Buenos Aires. 

Dussel, E. 1974b, Método para una Filosofía dela Liberación , Sígueme, Salamanca 
(2ª ed. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, 1992; trad. port. 
Loyola, Sao Paulo, 1986). 

Dussel, E. 1975, El humanismo helénico, EUDEBA, Buenos Aires. 

Dussel, E. 1977, Filosofía de la Liberación , Edicol, México (2ª ed. USTA, Bogotá, 
1980; 3ª ed. La Aurora, Buenos Aires, 1985; 4ª ed. AFYL, México, 1989; com 
tradu~ao inglesa em Orbis Books, Nova York, 1985 [2ª ed. 1988]; portuguesa em 
Loyola, Sao Paulo, 1982; em alemao emArgument, Hamburg, 1989; em italiano 
em Queriniana, Brescia, 1992). Cito comos números desde a 2ª ed. española 
(que é igual em todas as tradu~oes). 

Dussel, E. 1983, "Introducción General", em Historia General de la Iglesia en 
América Latina, Sígueme, Salamanca, t. 1, p. 1-724. 

Dussel, E. 1983b, Praxis latinoamericana y Filosofía de la Liberación, Nueva 
América, Bogotá. 

Dussel, E. 1984, Filosofía de la producción , Nueva América, Bogotá. 

Dussel, E. 1985, La producción teórica de Marx . Un comentario a los Grundrisse, 
Siglo XXI, México. 

Dussel, E. 1986, Ética Comunitaria, Ediciones Paulinas, Madrid-Buenos Aires (em 
portugués em Vozes, Petrópolis, 1986; 2ª ed. 1987; em inglés em Orbis Books, 
Nova York, 1988; em alemao em Patmos, Düsseldorf, 1988; em italiano em 
Cittadella Editrice, Assis, 1988). 

Dussel, E. 1988, Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 
61-63, Siglo XXI, México. 

Dussel, E. 1990, El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana, Siglo 
XXI, México. 

Dussel, E. 1990b, "Die Lebensgemeischaft und die Interpellation des Armen", em 
Fornet-Betancourt, 1990, p. 69-96. 

600 



Dussel, E. 1992, "Re-lektüre Marx. Aus der Perspektive der Lateinamerikanischen 
Philosophie der Befreiung", em Bremer Philosophica, Folheto Universitéi:t Bre
men, Studiengang Philosophie, 5, 1 O p. 

Dussel, E. 1993, 1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la 
modernidad, Nueva Utopía, Madrid (há trad. ingl. The Invention of the Americas, 
Continuum Publishing Group, Nova York, 1995; trad. alemá Patmos Verlag, 
Düsseldorf, 1993; trad. franc. Éditions Ouvrieres, Paris, 1993; trad. ital. La Piccola 
Editrice, Brescia, 1993; trad. port. Vozes, Petrópolis, 1994; trad. gallega, Santia
go de Compostela, 1992). 

Dussel, E. 19936, Las metáforas teológicas de Marx, Verbo Divino, Estella (Espanha). 

Dussel, E. 1993c, Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara (México) (trad. ingl. The Underside of Modernity. 
Apel, Ricoeur, Taylor, Rorty and the Philosophy of Liberation, Humanities Press, 
Nova Jersey, 1996). 

Dussel, E. 1993d, "Proyecto filosófico de Charles Taylor", em Signos. Anuario de 
Humanidades, UAM-I, México, VII-3, 1993, p. 15-60 (trad. ingl. em Dussel, 1993c). 

Dussel, E. 1994, Historia de la Filosofía latinoamericana y Filosofía de la Liberación, 
Nueva América, Bogotá. 

Dussel, E. 19946, "Etica de la Liberación", em Sidekum, 1994, p. 145-170 (trad. 
alemá Fornet-Betancourt, 1994, p . 83-111). 

Dussel, E. 1994c, Debate en torno a la ética del discurso de Apel. Diálogo filosófico 
Norte-Sur desde América Latina, E. Dussel (ed.), Siglo XXI, México. 

Dussel, E. 1995, "La philosophie latinoaméricaine dans le XXme siecle", em Institut 
International de Philosophie (Paris) (separata). 

Dussel, E. 19956, "Hegel y el Estado", em Lava] Théologique et Philosophique 
(Québec) . 

Dussel, E. 1995c, "Die Prioritéi:t der Befreiungsethik gegenüber der Diskursehtik", 
em Arens, 1995, p. 113-137 (original esp. "La Ética de la Liberación ante el 
desafío de la Ética del Discurso", em Signos [México], VII, 1994, p . 241-275). 

Dussel, E. 1996, "Zur Architectonik der Befreiungsethik. Über materiale Ethik und 
formale Moral", em Fornet-Betancourt 1996, p. 61-94. 

Dussel, E. 19966, "Globalization and Exclusion: from a Liberation Ethics Perspec
tive", exposi~áo no simpósio de discussáo com J. Habermas e K.-0. Apel, outubro 
de 1996, Saint Louis University (a ser publicado). 

Dworkin, Roland, 1975, "The original position", em Daniels, 1975, cap. 2. 

Dworkin, R. 1977, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge. 

Dworkin, R. 1986, Law's Empire, Belknap Press, Cambridge (Mass.). 

Eboussi Boulaga, Fabien, 1968, "Le Bantouproblématique", emPrésenceAfricaine, 
66, p . 5-40. 

Eboussi Boulaga, E 1977, La crise du Muntu. Authenticité africaine et philosophie, 
Présence Africaine, Paris. 

601 



Edelman, Gerald M. 1988, Topobiology: An Introduction to Molecular Embryology, 
Basic Books, Nova York. 

Edelman, G.M. 1989, The Remembered Present. A Biological Theory oí Conscious
ness, Basic Books, Nova York. 

Edelman, G.M. 1992, Bright Air, Brilliant Fire. On the Matterof the Mind, Basic Books, 
Nova York. 

Einstein, Albert, 1977, La física: aventura del pensamiento, Losada, Buenos Aires. 

Elungu, P.E.A. 1984, L:Éveil philosophique africain, Éditions LHarmattan, París. 

Emerson, L.W. "MLE and American Indian Education", em Feuerstein, 1991, 
p . 133-156. 

Endress, G. 1982, Einführung in die islamische Geschichte, München. 

Eribion, Didier, 1989, Michel Foucault (1926-1984), Flammarion, París. 

Espinas, A. 1925, Descartes et la morale, Bossard, París. 

Fahrenbach, Helmut, 1968, Kierkegaards existenzdialektische Ethik, Kloster
mann, Frankfurt. 

Fahrenbach, H. 1970, Existenzphilosophie und Ethik, Klostermann, Franláurt. 

Fals Borda, Orlando, 1974, Ciencia propia y colonialismo intelectual, Editorial 
Nuestro Tiempo, México. 

Fals Borda, O. 1975, "El nuevo despertar de los movimientos sociales", em Ciencia 
propia y colonialismo intelectual. Los nuevos rumbos, Carlos Valencia Editores, 
Bogotá, p . 131-152. 

Fanon, Frantz 1963, Los condenados de la tierra, trad. esp. FCE, México. 

Faulkner, Raymond O. 1985, The Book oí the Dead, The Limited Editions, Nova York. 

Febraio, Alberto, 1975, Funzionalismo strutturale e sociología del diritto nell'opera 
di Niklas Luhmann, Giuffre, Miláo. 

Festugiere, R.P.1944, La révélation d'Hermes Trismégiste, Lecoffre, Paris, t. 1 (1944) 
a 3 (1953). 

Feuerbach, Ludwig, 1959, Samtliche Werke, W. Bolin & E Jodl (eds.), Frommann, 
Stuttgart, t. 1-6 (1960). 

Feuerbach, L. 1967, Grundsatze der Philosophie der Zukunft, Klostermann, Frankfurt 
(trad. esp. La filosofía del futuro, Calden, Buenos Aires, 1969). 

Feuerstein, Reuven, 1979, The Dynamic Assessment oí Retarded Performers, com Y. 
Rand & M.G. Hoffman, University Park Press, Baltimore. 

Feuerstein, R. 1990, "La modificabilidad cognitiva y el PEI [Programa de Enrique
cimiento Instrumental]", em José Martínez Beltrán et alii, Metodología de la 
mediación en el PEI, Editorial Bruño, Madrid, p. 7-14. 

Feuerstein, 1991 , Mediated Learning Experience (MLE): theoretical, psychosocial 
and learning implications, Reuven Feuerstein, Pnina Klein & Abraham Tannen
baum (eds.), Freund Publishing House, Londres. 

602 



Feyerabend, Paul, 1987, Farewell to Reason, Verso, Londres. 

Feyerabend, P. 1989, Paul Feyerabend. Límites de la ciencia, Diego Ribes (ed.), 
Paidós, Barcelona. 

Feyerabend, P. 1992, Tratado contra el método, Tecnos, Madrid (trad. port. Contra 
o método, Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1977). 

Fichte, Immanuel Hermann, 1971 , Fichtes Werke, Walter de Gruyter and Co., Berlim, 
t.1-11. 

Field, Hartry, 1972, "Tarski's Theory of Truth", em]ournal of Philosophy, vol. 69 /1 3, 
p. 347-363. 

Fink, Eugen, 1969, La filosofía de Nietzsche, Alianza, Madrid. 

Fisch, Max, 1986, Peirce, Semiotic, and Pragmatism, Indiana University Press, 
Bloomington. 

Follari, Roberto, 1991 , Modernidad y posmodernidad: una óptica desde América 
Latina, Rei, Buenos Aires. 

Fornet-Betancourt, Raúl, 1985, Kommentierte Bibliographie zur Philosophie in La
teinamerika, Peter Lang, Frankfurt. 

Fornet-Betancourt, 1990, Ethik und Befreiung, R. Fomet-Betancourt (ed.), Augusti
nus, Aachen (orig. esp. em K.-0. Apel & E. Dussel, Fundamentación de la ética 
y filosofía de la liberación, Siglo XXI, México, 1992). 

Fornet-Betancourt, 1992, Diskursethik oder Befreiungsethik?, R. Fomet-Betancourt 
(ed.), Augustinus, Aachen (orig. esp. Dussel, 1994c). 

Fomet-Betancourt, 1993, Die Diskursehtik und ihre lateinamerikanische Kritik, R. 
Fornet-Betancourt (ed.), Augustinus, Aachen. 

Fornet-Betancourt, 1994, Konvergenz oder Divergenz? Eine Bilanz des Gespréichs 
zwischen Diskursethik und Befreiungsethik, R. Fomet-Betancourt (ed.), Augusti
nus, Aachen (trad. port. Sidekum, 1994). 

Fomet-Betancourt, 1996, Armut, Ethik, Befreiung, R. Fomet-Betancourt (ed.), Augus
tinus, Aachen. 

Foucault, Michel, 1966, Les mots et les choses, Gallimard, Paris (trad. esp. Las 
palabras y las cosas, Siglo XXI, México, 1986). 

Foucault, M. 1969, J;archéologie du savoir, Gallimard, Paris (trad. esp. La arqueo
logía del saber, Siglo XXI, México, 1970; trad. port. Arqueología do saber, Vozes, 
Petrópolis, 1972). 

Foucault, M. 1972, Histoire de la folie a l'age classique, Gallimard, Paris. 

Foucault, M. 1975, Surveiller et punir, Gallimard, Paris (trad. esp. Vigilar y castigar, 
Siglo XXI, México; trad. port. Vigiar e punir, Vozes, Petrópolis, 1997, 15ª ed.). 

Foucault, M. 1976, La volonté de savoir, Gallimard, Paris (trad. esp. La voluntad de 
saber, Siglo XXI, México, 1977). 

Foucault, M. 1984, Le souci de soi, Gallimard, Paris (trad. esp. La inquietud de sí, 
Siglo XXI, México, 1987). 

603 



Foucault, M. 1986, El uso de los placeres, Siglo XXI, México. 

Frank, André Gunder, 1987, "The Shape of the World System in the Thirteenth Century", 
em Studies in Comparative Intemational Development, XXII/4, Inverno. 

Frank, A.G. 1990, ''A Theoretical Introduction to 5000 Years of World System history", 
em Review (Binghamton), 13 (2) , p. 155-248. 

Frank, A.G. 1992, The Centrality of Central Asia, UV University Press, Amsterdam. 

Frank, A.G. 1992b, "The five thousand year World System", forthcoming in Hum
boldt Joumal of Social Relations (Arcata, CA) . 

Frank, 1992c, The World System: From Five Hundred Years to Five Thousand, A.G . 
Frank & B.K. Gills (eds.), Routledge, Londres-Nova York. 

Franke, 1965, Saeculum Weltgeschichte, H. Franke, H. Hoffmann & H. Jedin (eds.), 
Herder, Freiburg, t. 1 (1965). 

Frege, Gottlob, 1980, "Über Sinn und Bedeutung", em Günther Patzig (ed.), Funk
tion, Begriff, Bedeutung, Vandenhoeck und Ruprecht, Gottingen. 

Freire, Paulo, 1971 , "Concientizar para liberar", em Contacto (México), 8, p . 42-51. 

Freire, P. 1978, Cartas a Guinea-Bissau , Paz e terra, Rio de Janeiro (trad. esp. Sig lo 
XXI, México). 

Freire, P. 1978b, Ac;áo cultural para a liberdade, Paz e Terra, Rio de Janeiro. 

Freire, P. 1979, Educac;áo e mudanc;a, Paz e Terra, Rio de Janeiro. 

Freire, P. 1980, Educac;áo como prática da liberdade, Paz e Terra, Rio de Janeiro. 

Freire, P. 1980b, Concientizac;áo. Teoría e prática da libertac;áo, Editora Moraes, 
Sao Paulo. 

Freire, P. 1984, La importancia de leer y el proceso de liberación, Siglo XXI, México. 

Freire, P. 1992, Pedagogía da esperanc;a, Paz e Terra, Rio de Janeiro (trad. esp. Siglo 
XXI, México, 1993). 

Freire, P. 1994, Pedagogía do Oprimido, Paz e Terra, Rio de Janeiro (orig. espanhol: 
Pedagogía del oprimido [1969), Siglo XXI, México, 1994). 

Freud, Sigmund, 1969, Sigmund Freud. Studienausgabe, Fischer, Frankfurt, t. 1-10 
(trad. esp. Obras completas, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, t. 1-3 [1968)) . 

Friedman, Milton, 1966, Capitalismo y libertad, Rialp, Madrid. 

Friedman, M. 1966b, Teoría de los precios, Alianza, Madrid. 

Friedman, M. & Rose, 1980, Free to Choose , Avon Books, Nova York. 

Froidefond, C . 1971, Le mirage égyptien dans la littérature grecque d 'Homere a 
Aristote, Ophrys, Paris. 

Fromm, Erich, 1941, Escape from freedom, Rinehart, Nova York. 

Fromm, E. 1962, Beyond the Chains of Illusion, Nova York. 

Fromm, E. 1969, Ética y psicoanálisis, FCE, México (original Man far Himself, Rinehart, 
Nova York, 1947; trad. port. Ética e psicanálise, Minotauro, Lisboa, s.d.). 

604 



Fukuyama, Francis, 1992, La fin de J'Histoire et Je dernier homme, F1ammarion, Paris 
(trad. port. O fim da história e o último homem, Rocco, Rio de Janeiro, 1992). 

Gadamer, Hans-Georg, 1960, Wahrheit und Methode, Mohr, Tübingen (trad. esp. 
Verdad y método, Sígueme, Salamanca, 1977; trad. port. Verdade e método, 
Vozes, Petrópolis, 2ª ed. 1998). 

Galbraith, John K. 1993, La cultura de la satisfacción, Ariel, Barcelona. 

Galilei, Galileo, 1933, Le opere di Galileo Galilei, G. Barbera, Firenze, t. 1-20 ( 1939); 
II Saggiatore (t. 6, p . 197-372). 

Gann, 1969, Colonialism in Africa 1870-1960, L.H. Gann & Peter Duignan (eds.), 
Cambridge University Press, Cambridge, t. 1 (1969) a 2 (1970). 

Gardet, Louis & Anawaqti, G . 1948, lntroduction a la théologie musulmane, Paris. 

Gardet, L. 1967, Islam , Paris. 

Gauthier, David, 1986, Morals by Agreement, Clarendon Press, Oxford. 

Gauthier, L. 1909, La théorie d'Ibn Rochd sur les rapports de la religion et de la 
philosophie, Paris. 

Gauthier, L. 1923, Introduction a J'étude de la philosophie musulmane, Paris. 

Gert, Bernard, 1976, The Moral Rules, Oxford University Press, Nova York, 1988. 

Gewirth, Alan, 1978, Reason and Morality, Chicago University Press, Chicago. 

Gibbs, Robert, 1992, Correlations in Rosenzweig and Lévinas, Princeton University 
Press, Princeton. 

Giddens, Anthony, 1993, Las nuevas reglas del método sociológico, Amorrortu, 
Buenos Aires (trad. esp. de New rules of sociological method, Hutchinson and 
Co., Londres, 1967). 

Girard, René, 1982, El misterio de nuestro mundo. Claves para una interpretación 
antropológica, Sígueme, Salamanca. 

Glover, 1990, Utilitarianism and its Critics, Jonathan Glover (ed.), MacMillan Publi
shing Company, Nova York. 

Godinho, V.M. 1950, "Création et dynamisme économique du monde atlantique 
(1420-1670)", emAnnales ESC, t. V/1, jan.-mar., p. 10-30. 

Gómez, Ricardo, 1995, Neoliberalismo y pseudo-ciencia, Lugar Editorial, Bue
nos Aires. 

Gómez Llorente, Luis, 1975, Rosa Luxemburgo y la socialdemocracia alemana, 
Cuadernos para el Diálogo, Madrid. 

Gottwald, Norman, 1981 , The Tribes of Yahweh. A Sociology oí the Religion of 
Liberated Israel, 1250-1050 B.C.E., Maryknoll, Nova York (trad. port. As tribos de 
Iahweh , Paulinas, Sáo Paulo, 1986). 

Gracia, 1985, El análisis filosófico en América Latina, Jorge Gracia, Eduardo 
Rabossi, Enrique Villanueva & Marcelo Dascal (eds.), FCE, México. 

Gramsci, Antonio, 1970, Antología, de Manuel Sacristán, Siglo XXI, México. 

605 



Gramsci, A. 1975, Quaderni del Carcere, Einaudi, Torino, t. 1-4. 

Gray, Chris, 1989, Conceptions of History: Cheikh Anta Diop, Kamak House, 
Londres. 

Gruppi, L. 1976, "El concepto de hegemonía en Gramsci", em Revolución y demo
cracia en Gramsci, Fontamara, Barcelona, p. 39-54. 

Guisán, Esperanza, 1992, "Utilitarismo", em Camps, 1992, p. 269-295. 

Gutiérrez, Germán, 1996, La ética en Adam Smith y Friedrich von Hayek, Tese de 
Mestrado, Univ. Iberoamericana (México), inédita. 

Habermas, Jürgen, 1962, Strukturwandel der Óffentlichkeit. Untersuchungen zu 
einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Luchterhand, Berlim (trad. esp. 
Historia y crítica de la opinión pública, MassMedia, México, 1986). 

Habermas, J. 1963, Theorie und Praxis, Suhrkamp, Frankfurt (trad. esp. Teoría y 
Praxis, Tecnos, Madrid, 1967). 

Habermas, J. 1968, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt (trad. esp. 
Conocimiento e interés, Taurus, Madrid, 1986). 

Habermas, J. 1968b, Technik und Wissenschaft als "Jdeologie", Suhrkamp, Frankfurt. 

Habermas, J. 1973, Legitimationsprobleme im Spéitkapitalismus, Suhrkamp, Frankfurt. 

Habermas, J. 1976, Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, Suhrkamp, 
Frankfurt (trad. esp. La reconstrucción del materialismo histórico, Taurus, Ma
drid, 1986). 

Habermas, J. 1981, Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt, 
t. 1-2 (trad. esp. Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, t. 1-2, 1987). 

Habermas, J. 1981b, Philosophisch-politische Profile, Suhrkamp, Frankfurt (trad. 
esp. Perfiles filosófico-políticos, Taurus, Madrid, 1984). 

Habermas, J. 1982, Zur Logik der Sozialwissenschaften, Suhrkamp, Frankfurt (trad. 
esp. La lógica de las ciencias sociales, Tecnos-Rei, México, 1993). 

Habermas, J. 1983, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, 
Frankfurt (trad. esp. Conciencia moral y acción comunicativa, Ediciones Penín
sula, Madrid, 1985). 

Habermas, J. 1984, Vorstudien und Ergó:nzungen zur Theorie des kommunikativen 
Handelns, Suhrkamp, Frankfurt (trad. esp. Teoría de la acción comunicativa: 
complementos y estudios previos, Cátedra, Madrid, 1989). 

Habermas, J. 1985, Der philosophische Diskurs der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt 
(trad. esp. El discurso filosófico de la modernidad, Taurus, Buenos Aires, 1989). 

Habermas, J. 1988, Nachmetaphysisches Denken, Suhrkamp, Frankfurt (trad. esp. 
Pensamiento postmetafísico, Taurus Humanidades, México, 1990). 

Habermas, J. 1991, Erló:uterungen zur Diskursethik (trad. esp. Trotta, Madrid, 1988) 
(alguns trabalhos em trad. ingl.]ustification and Application, MIT Press, Cambridge 
[Mass], 1993, e em 'Justice and Solidarity: On the Discussion Concerning Stage 6", 
em The Philosophical Forum, XXI, 1-2 [1989-1990), p. 32-51; outros trabalhos em 
trad. esp. Escritos sobre moralidad y eticidad, Paidós, Barcelona, 1991 ). 

606 



Habermas, J. 1992, Faktizitéit und Geltung, Suhrkamp, Frankfurt (trad. ingl. Between 
Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory oí Law and Democracy, 
MIT, Cambridge, 1996). 

Habermas, J. 1995, "Reconciliation Through the Public Use of Reason. Remarks on 
John Rawls's Political Liberalism", em The/ournal oí Philosophy, vol. 92/3, March, 
p . 109-131. 

Habermas, J. 1996, Die Einbeziehung des Anderen, Suhrkamp, Frankfurt. 

Hall, Alfred Rupert, 1983, The Revolution in Science 1500-1750, Longman, Londres. 

Hamilton, Earl, 1948, El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de historia 
económica, Revista de Occidente, Madrid. 

Harnilton, E. 1960, "The History of Prices befare 1750", em Intemational Congress oí 
Historical Sciencies (Stockholm), Almqvist and W:iksell, Goternburg, p. 144-164. 

Hammarstrom, D. Ingrid, 1957, "The price revolution of the sixteenth century", em 
Scandinavian Economic History, V/1, p. 118-154. 

Harding, 1990, Afrika. Mutter und Modell der europaischen Zivilization?, Leonard 
Harding & Brigitte Reinwald (eds.), Reimer, Berlim. 

Hare, Richard Mervyn, 1952, The Language oí Morals, Oxford (trad. esp. El lenguaje 
de la moral, México, 1975). 

Hare, R.M. 1981, Essays on Moral Thinking, Clarendon Press, Oxford. 

Hartman, Roberto, 1959, La estructura del valor, FCE, México. 

Hartman, R. 1965, El conocimiento moral, FCE, México. 

Hartmann, Nicolai, 1962, Ethik, Gruyter, Berlim. 

Havers, W 1960, "La religión de los indogermanos primitivos a la luz de su lengua", 
em Konig, 1959, t. 2, p . 645-694. 

Hayek, Friedrich von, 1952, Individualismus und wirtschaítliche Ordnung, Zurique. 

Hayek, E von, 1975, Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid (trad. 
esp. de The Constitution oí Liberty, University of Chicago Press, Chicago, 1959). 

Hayek, E von, 1979, Law, legislation and liberty, Chicago University Press, Chicago. 

Hegel, Georg WE, 1955, Die Vernunít in der Geschichte, Zweiter Entwurft ( 1830), em 
Séimtliche Werke, J. Hoffmeister (ed.), E Meiner, Hamburg. 

Hegel, G.WE, 1971, G. W.E Hegel Werke in zwanzig Béinden. Theorie Werkausgabe, 
Suhrkamp, Frankfurt, t. 1 (1971) a 20 (1979). 

Heidegger, Martín, 194 7, Brieí über den Humanismus, Klostermann, Frankfurt (trad. 
esp. Sobre el humanismo, Sur, Buenos Aires, 1960, p. 65-121; trad. port. Sobre o 
humanismo, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1967). 

Heidegger, M. 1961, Nietzsche, Neske, Pfullingen, t. 1-2. 

Heidegger, M. 1963, Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tübingen (trad. esp. Ser y tiempo, 
FCE, México, 1968; trad. port. Ser e tempo, Vozes, Petrópolis, 1986). 

Heidegger, M. 1963b, Die Frage nach dem Ding, Niemeyer, Tübingen (trad. esp. La 
pregunta por la cosa, Sur, Buenos Aires, 1964). 

607 



Heidegger, M. 1963c, Holzwege , Klostermann, Frankfurt. 

Heidegger, M. 1967, Wegmarken, Kl.ostermann, Frankfurt. 

Held, David, 1980, Introduction to Critica] Theory: Horkheimer to Habermas, Uni
versity of California Press, Berkeley. 

Hempel, Carl G. 1965, "Problemas y cambios en el criterio empirista de significa
do", em A.J. Ayer, El positivismo lógico, FCE, México, p. 115-136. 

Hempel, C .G. 1979, La explicación científica, Paidós, Buenos Aires. 

Henrich, Dieter, 1976, "Die Grundstruktur der modernen Philosophie", em H. Eber
ling (ed.), Subjetivitat und Selbsterhaltung, Frankfurt. 

Heródoto, 1954, The Histories, Aubrey de Selincourt (ed.), Londres (trad . esp. Los 
nueve libros de la Historia, Biblioteca Edaf, Madrid, 1989). 

Hersch, Richard; Paolitto, Diana & Reimer, Joseph, 1979, El crecimiento moral de 
Piaget a Kohlberg, Narcea, Madrid. 

Hess, Mases, 1845, "Über das Geldwesen", em Rheinische Jahrbücher zur gesell
schaftlichen Reform, C.B. Leste, Darmstadt, p. 1-15. 

Hildebrand, Dietrich von, 1969, Die Idee der sittlichen Handlung, Buchgesell
schaft, Darmstadt. 

Hinkelammert, Franz, 1970, Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, 
Ediciones Nueva Universidad, Santiago de Chile. 

Hinkelammert, E 1970b, Dialéctica del desarrollo desigual. El caso latinoamerica
no, Centro de Estudios de la Realidad Nacional, Santiago. 

Hinkelammert, E 1984, Crítica a la razón utópica, CEI, San José de Costa Rica (trad. 
alema Kritik der utopischen Vernunft, Exodus-Grünewald, Luzern-Mainz, 1994; 
trad. port. Crítica a razao utópica, Paulinas, Sao Paulo, 1986). 

Hinkelammert, E 1990, Democracia y totalitarismo, DEI, San José. 

Hinkelammert, E 1991, Sacrificios humanos y sociedad occidental, DEI, San José. 

Hinkelammert, E 1994, "Diskursethik und Verantwortungsethik: eine kritische Stel-
lungnahme", em Fornet-Betancourt, 1994, p. 111-149 (trad. port. Sidekum, 1994, 
p. 73-115) . 

Hinkelammert, E 1995, "Utopía, anti-utopía y ética. La condición postmoderna y la 
modernidad", exposic;ao apresentada em alemao em Eichstatt em diálogo con 
K.-0. Apel, abril, 142 p. (em Hinkelammert, 1996, p . 83-187). 

Hinkelammert, E 1995b, "Die Marxsche Wertlehre und die Philosophie der Be
freiung", em R. Fornet-Betancourt (ed.), Für Enrique Dussel, Augustinus, Aachen, 
p . 35-73 (em Hinkelammert, 1996, p . 189-234). 

Hinkelammert, E 1995c, La cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, DEI, 
San José. 

Hinkelammert, E 1996, El mapa del emperador, DEI, San José. 

Hodgson, Marshall, 1974, The Venture oí Islam, University of Chicago Press, 
Chicago, t. 1-3. 

608 



Hóffe, 1972, Einführung in die utilitaristische Ethik, Otfried Hóffe (ed.), C .H. 
Beck, München. 

Hóffe, Otfried, 1979, Ethik und Politik. Grundmodelle und Problem der praktischen 
Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt. 

Hóffe, O. 1993, Moral als Preis der Moderne. Ein Versuch über Wissenschaft, Technik 
und Umwelt, Suhrkamp, Frankfurt. 

Honneth, Axel, 1992, Kampf um Anerkennung, Suhrkamp, Frankfurt. 

Horkheimer, Max, 1933, "Materialismus und Moral", em Zeitschrift für Sozialfors
chung, Jg. 2, p. 162-197 (trad. ingl. "Materialism and Morality", em Between 
Philosophy and Social Science, MIT Press, Cambridge [Mass.J, 1993, p. 15-48; 
"Materialism and Metaphysics", em Critica] Theory, Continuum, Nova York, 
1982, p . 10-46). 

Horkheimer, M. 1967, Zur Kritikder instrumentellen Vernunft, Fischer, Frankfurt (trad. 
esp. Crítica de la razón instrumental, Sur, Buenos Aires, 1973). 

Horkheimer, M. 1970, Traditionelle und kritische Theorie. Vier Aufsó:tze, Fischer, 
Frankfurt (trad. esp. Teoría crítica, Barral, Barcelona, 1973; Teoría crítica, Amor
rortu, Buenos Aires, 1990; ambas as tradu~oes sáo diferentes e parciais do 
original alemáo). 

Horkheimer, M. 1970b, Sobre el concepto del hombre y otros ensayos, Sur, Buenos 
Aires. 

Horkheimer, M. & Adorno, Th. 1971, Dialektik der Aufkló:rung, Fischer, Frankfurt 
(trad. esp. Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 2ª ed. 1997). 

Horkheimer, M. 1982, Historia, metafísica y escepticismo, Alianza, Madrid. 

Horwich, Paul, 1990, Truth, Basil Blackwell, Oxford. 

Hósle, Vittorio, 1990, Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philoso
phie, C.H. Beck, München. 

Hountondji, Paulin, 1977, Sur la "philosophie africaine". Critique de J'ethnophilo
sophie, Maspero, París. 

Human Development Report 1992, 1992, Development Programme, United Nation, 
Oxford University Press, Nova York. 

Hume, David, 1958, A Treatise of Human Nature, L.A. Selby-Bigge (ed.), Oxford 
University Press, Oxford. 

Hunter, Geoffrey, 1962, "Hume on Is and Ought", em Philosophy, abril. 

Husserl, Edmund, 1950, Ideen zu einer rein_en Phó:nomenologie und phó:nomeno
logischen Philosophie, Nijhoff, Haia, HussE;lrliana, t. 3. 

Husserl, E. 1962, Die Krisis der europó:ischen Wissenschaften, § 35; Husserliana, 
Nijhoff, Haia, t. 6. 

Husserl, E. 1966, Méditations Cartésiennes, trad. franc. de E. Lévinas & G. Pfeiffer, 
V rin, Paris. 

609 



Illich, Ivan, 1971, Une société sans école, Seuil, París (trad. port. Sociedade sem 
escalas, Vozes, Petrópolis, 1973). 

Illich, I. 1971b, Libérer J'avenir, Seuil, París. 

Izuzquiza, Ignacio, 1990, La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann, Anthropos, 
Barcelona. 

Jaeger, Werner, 1952, La teología de los primeros filósofos griegos, FCE, México. 

Jahn, 1983, Der zweite Entwurf des "Kapitals", Wolfgang Jahn & Manfred Müller 
(eds.), Dietz, Berlim. 

James, George C.M. 1954, Stolen Legacy. The Greeks were not the authors oí Greek 
Philosophy, Philosophical Library, Nova York. 

James, William, 1907, Pragmatism. A New Name for Sorne Old Ways oí Thinking, 
Longmans, Green and Co., Nova York, 1943. 

James, W 1975, Pragmatism , Harvard University Press, Cambridge (trad. esp. 
Pragmatismo, Daniel Jorro, Madrid, 1923). 

James, W 1975b, The Meaning of Truth, Harvard University Press, Cambridge. 

James, W 1976, Essays in Radical Empiricism, Harvard University Press, Cambridge. 

James, W 1982, The Varieties oí Religious Experience, Penguin Classics, Nova York. 

Jameson, Fredric, 1991, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, 
University Duke Press, Durham (trad. esp. Teoría de la postmodernidad, Trotta, 
Madrid, 1996). 

Jaspers, Karl, 1963, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Piper, München. 

Jaspers, K. 1963b, Nietzsche, Sudamericana, Buenos Aires. 

Jaspers, K. 1993, Los grandes filósofos. Los hombres decisivos: Sócrates, Buda, 
Confucio, Jesús, Tecnos, Madrid. 

Jay, Martín, 1973, The Dialectical lmagination . A History oí the Frankfurt School and 
the lnstitute oí Social Research 1923-1950, Heinemann, Londres. 

Jay, M. 1994, Downcast Eyes. The Denigration oí Vision in Twentieth-Century French 
Thought, University of California Press, Berkeley. 

Jevons, William, 1957, The Theory of Political Economy, 5ª ed., Kelly & Millman, 
Nova York. 

Jonas, Hans, 1982, Das Prinzip Verantwortung, G. Wagner, Nórdlingen (trad. ingl. 
The lmperative oí Responsibility, University of Chicago Press, Chicago, 1984). 

Jonas, H. 1982b, The Phenomenon of Lile. Toward a philosophical Biology, trad. 
ingl. University of Chicago Press, Chicago. 

Junker, Hermann, 1941, "Die politische Lehre von Memphis", emAbhandlungen der 
Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlim), 6. 

Justino, 1954, Diálogo con Trifón , em Ruiz Bueno, 1954, p. 300-548. 

610 



Kagame, Alexis, 1956, La Philosophiebantu-rwandaise del'etre, Académie Royale 
des Sciences, Bruxelles. 

Kant, Immanuel, 1904, Kants Gesammelte Schriften, t. 1-21 (1936), Academia 
Prussiana, Berlim-Leipzig. 

Kant, I. 1968, Kants Werke, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, t. 1-10. 

Kantorovich, Leonid V. 1968, La asignación óptima de los recursos económicos, 
Ariel, Barcelona. 

Keamey, Richard, 1984, Dialogues with contemporary continental thinkers. The 
phenomenological heritage, Manchester University Press, Londres. 

Kellner, Douglas, 1981, El marxismo revolucionario de Karl Korsch, Premia 
Editora, México. 

Kellner, D. 1984, Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism, MacMillan, Londres. 

Kelly, 1989, "Hermeneutics in Ethics and Social Theory", Michael Kelly (ed.), número 
completo de The Philosophical Forum (Nova York), XXI/1-2 (1989-1990), com 
artigas de J. Habermas, M. Walzer, A. Heller, S. Benhabib, Th. McCarthy, etc. 

Kennedy, Paul, 1987, The Rise and Fall oí the Great Powers, Random House, Nova 
York (trad. port. Ascensao e queda das grandes potencias, Campus, Río de 
Janeiro, 5ª ed., 1989). 

Kem, 1952, Historia Mundi, ein Handbuch der Weltgeschichte, Fritz Kem & Leo 
Lehnen (eds.), München, t. 1 (1952) a 10 (1961). 

Kettner, 1992, Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft, 
Matthias Kettner (ed.), Suhrkamp, Frankfurt, 1992; dele: "Drei Dilemmata ange
wandter Ethik" p. 9-27. 

Kierkegaard, Soeren, 1949, Post-scriptum aux miettes philosophiques, Gallimard, 
París (original dinamarqués Aufsluttende uvidenskabelig Efterskrift, Gyldendal, 
Copenhagen, 1962, t. 1-2; o segundo tomo é contextualizrn;áo e comentário). 

Kierkegaard, S. 1959, Estética y ética, Nova, Buenos Aires. 

Kierkegaard, S. 1968, Temor y temblor, Losada, Buenos Aires. 

Kierkegaard, S. 1997, Migajas filosóficas o un poco de filosofía , tr. R. Larrañeta, 
Trotta, Madrid, 1997. 

Kl.engel, H. 1977, Hammurabi von Babylon und seine Zeit, Berlim. 

Kohlberg, Lawrence, 1981, Essays on Moral Development, Harper and Row, Cam
bridge, t. 1-2 (1984). 

Kohlberg, L. & Colby, Ane, 1987, The Measurement oí Moral Judgement, Cambridge 
University Press, Cambridge (Mass.), t. 1-2. 

Kónig, 1959, Cristo y las religiones de la tierra, Franz Kónig (ed.), BAC, Madrid, t. 
1-3 (1961). Dele também: "La religión de Zaratustra", em t. 2, p. 567-616. 

Korsch, Karl, 1978, Marxismo e Filosofía, Sugar Co. Edizioni, Miláo. 

Krader, Lawrence, 1963, Peoples oí Central Asia, Indiana University Press, Bloomington. 

611 



Krickeberg, 1961, Die Religionen des al ten Amerika, W Krickeberg, H. Trimborn, H. 
Müller & O. Zerries (eds.), em Die Religionen der Menschheit, Kohlhammer, 
Stuttgart, t. 7. 

Kripke, Saul, 1985, El nombrar y la necesidad, UNAM, México (trad. esp. do original 
Naming and Necessity, Basil Blackwell, Oxford, 1981). 

Kuhn, Thomas, 1962, The Structure oí Scientific Revolutions, University of Chicago 
Press, Chicago (trad. esp. La estructura de las revoluciones científicas, FCE, 
México, 1975). 

Kusch, Rodolfo, 1970, El pensamiento indígena americano, Cajica, Puebla. 

Kusch, R. 1986, América profunda, Bonum, Buenos Aires. 

Lacan, Jacques, 1966, Écrits I, Seuil, Paris. 

Lafont, Cristina, 1993, La razón como lenguaje. Una revisión del giro lingüístico en 
la filosofía del lenguaje alemana, Visor Dis, Madrid. 

Laín Entralgo, Pedro, 1961, Teoría y realidad del Otro, Revista de Occidente, 
Madrid, t. 1-2. 

Lakatos, Imre, 1989, La metodología de los programas de investigación científica, 
Alianza, Madrid. 

Lakatos, l. 1993, Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales, 
Tecnos, Madrid . 

Langer, Susanne K. 1967, Mind: An Essay on Human Feeling, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, t. 1-3 (1973). 

Lara Peinado, 1994, Los primeros códigos de la humanidad, Federico Lara Peinado 
(ed.), Tecnos, Madrid. 

Lattimore, Owen, 1962, Inner Asian Frontiers of China, Beacon Press, Boston. 

Laudan, Larry, 1984, Science and Values: The Aims of Science and their Role in 
Scientific Debate, University of California Press, Berkeley. 

Laudan, L. 1986, El progreso y sus problemas, Encuentro, Madrid. 

Lechner, N. 1990, La democratización en el contexto de una cultura postmoderna, 
FCE, Santiago de Chile. 

Legendre, Pierre, 1974, I.:amour du censeur, Seuil, Paris. 

Leibniz, Gottfried W 1946, Teodicea. Ensayo sobre la bondad de Dios, la libertad 
del hombre y el origen del mal, Claridad, Buenos Aires. 

Lenin, Vladimir l. 1961, Obras escogidas (em tres tomos), Editorial Progreso, 
Moscou, t. 1-3. 

Lenin, V.I. 1975, Obras escogidas (em doze tomos), Editorial Progreso, Moscou, t. 
1-12 (1977). 

León-Portilla, Miguel, 1974, Recordación de Francisco Xavier Clavijero, Porrúa, 
México. 

612 



León-Portilla, M. 1979, La filosofía náhuatl, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México. 

Lévinas, Emmanuel, 1930, Théorie de J'intuition dans la phénoménologie de Hus
serl, Vrin, París. 

Lévinas, E. 1935, "De l'évasion", em Recherches Philosophiques, 5 (1935-1936), p. 
379-392. 

Lévinas, E. 1947, De J'Existence a J'Existant, Vrin, París. 

Lévinas, E. 1963, Difficile Liberté , Albín Michel, París. 

Lévinas, E. 1964, "La signification et le sens", em Revue de Métaphysique et de 
Morale, 2 (1964), p. 125-156. 

Lévinas, E. 1967, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, París. 

Lévinas, E. 1968, Totalité et infini. Essai sur J'ex tériorité, Nijhoff, Haia (trad. esp. 
Totalidad e Infinito, Sígueme, Salamanca, 1977). 

Lévinas, E. 1968b, Quatre lectures talmudiques, Minuit, París. 

Lévinas, E. 1972, Humanisme de J'autre homme, Fata Morgana, Montpellier (trad. 
esp. Humanismo del otro hombre, Siglo XXI, México, 1974; trad. port. O Huma
nismo do outro homem, Vozes, Petrópolis, 1993). 

Lévinas, E. 1974, Autrement qu 'étre ou au-dela de J'essence, Nijhoff, Haia (trad. esp. 
De otro modo que ser o más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 1987). 

Lévinas, E. 1976, Noms propres, Fata Morgana, Montpellier. 

Lévinas, E. 1977, Du Sacré au Saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques, Minuit, 
París. 

Lévinas, E. 1982, "Sur la mort dans la pensée de Emst Bloch", emDe Dieu qui vient 
a J'idée, Vrin, París, p. 62-76. 

Lévinas, E. 1983, Le temps et J'autre, PUF, París. 

Lévinas, E. 1988, A J'heure des Nations, Minuit, París. 

Lévinas, E. 1991 , Entre nous, Grasset, París (trad. port. Entre nós: Ensaio sobre a 
alteridade, Vozes, Petrópolis, 1997). 

Libro de los muertos, 1989, Federico Lara Peinado (ed.), Tecnos, Madrid. 

Lipman, Matthew-Sharp, A.M. & Oscanyan, F.S. 1992, La filosofía en el aula, 
Ediciones de la Torre, Madrid. 

Locke, John, 1975, An Essay Concerning Human Understanding, em P.H. Nidditch 
(ed.), Clarendon Press, Oxford . 

Lockhart, James, 1992, The Nahuas Alter the Conquest, Stanford University Press, 
Stanford. 

Loewith, Karl, 1964, Von Hegel zu Nietzsche, Kohlhammer, Stuttgart. 

Loewith, K. 1969, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt. 

Lombard, Maurice, 1975, The Golden Age oí Islam, North Holland, Amsterdam. 

613 



López Aranguren, José Luis, 1968, Ética, Revista de Occidente, Madrid. 

López Aranguren, J.L. 1992-1996, Obras completas, Trotta, Madrid, t. 1-6. 

Lorenz, Konrad, 1994, Sobre la agresión: El pretendido mal, Siglo XXI, México. 

Lowy, Micha el, 19 79, La teoría de la revolución en el joven Marx, Siglo XXI, México. 

Luhmann, Niklas, 1971 , "Wirtschaft als soziales System", em K.-E. Schenk (ed.), 
Systemanalyse in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Berlim, p . 136-171. 

Luhmann, N. 1984, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Suhr-
kamp, Frankfurt (trad. esp. Sistemas Sociales, Alianza Editorial, México, 1991). 

Luhmann, N. 1988, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt. 

Lukács, Gyorgy, 1959, El asalto a la razón, FCE, México. 

Lukács, G. 1968, Geschichte und Klassenbewusstsein, Luchterhand, Darmstadt 
(trad. franc. Histoire et conscience de classe, Minuit, París, 1960). 

Lukács, G. 1970, El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista, 
Grijalbo, Barcelona. 

Lukács, G. 1972, Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, tomos 13 e 14 da 
Werkausgabe; em especial Ontologie-Marx, vol. 86, e Ontologie-Arbeit, vol. 92, 
Luchterhand, Darmstadt, 1973 (trad. ital. Ontología dell'essere sociale, Editori 
Riuniti, Roma, t. 2, 1981, e Prolegomini all 'ontologia dell 'essere social e, Guerini, 
Milano, 1990). 

Lukács, G. 1974, Estética, Grijalbo, Barcelona, t. 1-4. 

Lukács, G. 1994, Versuche zu einer Ethik, Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Luria, Alexander R. 1976, Cognitive Development: Its Cultural and Social Founda
tion, Harvard University Press, Cambridge (Mass.). 

Luxemburg, Rosa, 1966, Politische Schriften, Europa:ische Verlagsanstalt, Nordlin
gen, vol. 1-3 (1968) (do t. 1: trad. esp. Reforma o revolución, Grijalbo, México, 
1967, e Huelga de masas, partido y sindicatos, Grijalbo, México, 1970; do t. 3: 
trad. esp. "Problema de la organización de la socialdemocracia rusa", em Teoría 
marxista del partido político, Siglo XXI, México, 1980; La crisis de la socialde
mocracia, Roca, México, 1972). 

Luxemburg, R. 1967, La acumulación del capital, Grijalbo, México. 

Luxemburg, R. 1979, El desarrollo industrial de Polonia, Siglo XXI, México. 

Lyotard, Jean-Franc;ois, 1979, Laconditionpostmoderne, Minuit, Paris (trad. esp. La 
condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1989). 

Maclntyre, Alasdair, 1959, "Hume on Is and Ought", em Philosophical Review, 
outubro. 

Maclntyre, A. 1966, A Short History of Ethics, MacMillan, Nova York (trad. esp. 
Historia de la ética, Paidós, Barcelona, 1991). 

Maclntyre, A. 1981, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of Notre Dame 
Press, Notre Dame. 

614 



Maclntyre, A. 1988, Whose Justice? Which Rationality?, University of Notre Dame 
Press, Notre Dame. 

MacPherson, Crawford B. 1964, The Political Theory of Possessive lndividualism. 
Hobbes toLocke, Oxford University Press, Londres (trad. esp. J.R. Capella, Teoría 
política del individualismo posesivo, Trotta, Madrid, 1998). 

Maimonides, 1954, Le guide des égarés, S. Munk (ed.), Vrin, Paris. 

Malebranche, 1707, Traité de morale, E. Thorin (ed.), Paris. 

Maliandi, Ricardo, 1993, Dejar la postmodernidad. La ética frente al irracionalismo 
actual, Almagesto, Buenos Aires. 

Mann, Golo, 1961, Propylaen Weltgeschichte, Golo Mann & Alfred Heuss (eds.), 
Propyki:en Verlag, Berlim-Frankfurt, t. 1-10 (1965). 

Mann, Michael, 1986, The Sources of Social Power. A History of Power from the 
Beginning to A.D. 1760, Cambridge University Press, Cambridge. 

Marcuse, Herbert, 1928, "Beitrage zu einer Phanomenologie des historischen Ma
terialismus", em Philosophische Hefte , 1, 1 (Berlim), p . 45-68 (trad. ingl. "Contri
bution to a Phenomenology of Historical Materialism", em Telos 4 [1969], p . 3-44) . 

Marcuse, H. 1938, "Zur Kritik des Hedonismus", em Zeitschrift für Sozialforschung, 
7, 1-1, p . 55-89. 

Marcuse, H. 1964, One-Dimensional Man, Beacon Press, Boston (trad. esp. El 
hombre Unidimensional , Joaquín Mortiz, México, 1968; trad. port. A Ideologia 
da sociedade industrial , Zahar, Rio de Janeiro, 1968). 

Marcuse, H. 1967, Razón y revolución , Universidad Central de Venezuela, Caracas 
(trad. port. Razáo e revoluc;áo, Paz e Tena, Rio de Janeiro, 1978). 

Marcuse, H. 1968, "Liberación respecto a la sociedad opulenta", em David Cooper 
(ed.) , The Dialectics of Liberation, Penguin Books, Londres (trad. esp. Dialéctica 
de la liberación, Siglo XXI, México, 1969, p . 183-192). 

Marcuse, H. 1968b, El fin de la utopía, Siglo XXI, México (trad. port. O fim da utopia, 
Paz e Tena, Rio de Janeiro, 1969). 

Marcuse, H. 1969, Ensayos sobre política y cultura, Ariel, Barcelona. 

Marcuse, H. 1970, Ética de la Revolución, Taurus, Madrid. 

Marcuse, H. 1970b, Ontología de Hegel , Martínez Roca, Borcelona. 

Marcuse, H. 1981, Eros y civilización , J. Mortiz, México (orig. Eros and Civiliza
tion, Beacon Press, Boston, 1953; trad. port. Eros e civilizac;áo, Zahar, Rio de 
Janeiro, 1969). 

Mariátegui, José Carlos, 1969, Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, Ediciones Solidaridad, México. 

Marquart, Odo, 1981, Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart. 

Marsh, J. 1995, Critique, Action and Liberation, Suny, Albany. 

Martín, Richard Milton, 1959, The Notion of Analytic Truth, University of Pennsylva
nia Press, Philadelphia. 

615 



Marx, Karl, 1956, Marx-Engels Werke (MEW), Dietz, Berlim, t. 1 (1956), em curso (trad. 
esp. Obras fundamentales, FCE, México, t. 1 [1982], em curso; Manuscritos del 
44, Alianza, Madrid, 1968; La Sagrada Familia, Grijalbo, México, 1967; La 
ideología alemana, Grijalbo, Barcelona, 1970, com as Teses sobre Feuerbach, 
as p. 665-668; La miseria de la filosofía, Signos, Buenos Aires, 1970; Manifiesto 
comunista, Claridad, Buenos Aires, 1967 [trad. port. Manifesto comunista, 7ª ed., 
Vozes, 1997]; Crítica al programa de Gotha, Colección Orbe, Madrid, 1970). 

Marx, K. 1974, Grundrisse der Kritik der politische Oekonomie, Dietz, Berlim (trad. 
esp. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Siglo XXI, 
México, t. 1-3, 1971-1976). 

Marx, K. 1975, Karl Marx-Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA) , Dietz, Berlim, 
secc;áo I, t. 1 (1975), em curso. Citaremos Das Kapital, I, em MEGA, II, 6 (1987) 
(trad. esp. El capital, Siglo XXI, México, t. 1-3, 1975-1981). 

Masolo, D.A. 1994, African Philosophy in Search oí Identity, Indiana University 
Press, Bloomington. 

Massignon, Louis, 1922, La passion d'al-Hallaj, Ceuther, Paris. 

Maturana, Humberto, 1985, El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del 
entendimiento humano, Editorial Universitaria, Santiago. 

Maystre, Charles, 1937, Les déclarations d'innocence (Livre des Morts, Chapitre 
125), Institut d'Archéologie Orientale, Cairo. 

Maystre, Ch. 1992, Les grands Pretres de Ptah de Memphis, Vandenhoeck und 
Ruprecht, Gottingen. 

Mbargane Guissé, Youssouph, 1979, Philosophie, culture et devenir social en 
Afrique noire, Les Nouvelles Éditions Africaines, Dakar. 

Mbiti, John, 1969, African religions and philosophy, Heinemann, Londres. 

McCarthy, Thomas, 1988, The Critica] Theory oí Jürgen Habermas, MIT, Cambridge 
(Mass.). 

McNeill, William, 1964, The Rise oí the West, University of Chicago Press, Chicago. 

Mead, George H. 1934, Mind, Self, and Society, University of Chicago Press, 
Chicago (outra edic;áo em 1962). 

Mead, G.H. 1938, The Philosophy oí the Act, University of Chicago Press, Chicago. 

Mead, G.H. 1981, Selected Writings , The University of Chicago Press, Chicago. 

Mellaart, James, 1967, c;atal Hüyük. A Noelithic Town in Anatolia, Thames and 
Hudson, Londres. 

Memmi, Albert, 1969, Retrato del colonizado, trad. esp. Ediciones de la Flor, 
Buenos Aires. 

Menchú, Rigoberta, 1985, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, 
Siglo XXI, México. 

Mendieta, Eduardo, 1995, "Discourse Ethics and Liberation Ethics", emPhilosophy 
and Social Criticism, vol. 21 /4, p . 111-126. 

Merleau-Ponty, Maurice, 1945, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris. 

616 



Merleau-Ponty, M. 1960, La structure du comportement, PUF, París. 

Merleau-Ponty, M. 1964, La fenomenología y las ciencias del hombre, Nova, 
Buenos Aires. 

Mesnard, Pierre, 1936, Essai sur la morale de Descartes, Boivin, París. 

Mezan, Renato, 1985, Freud, pensador da cultura, Editora Brasiliense, Sáo Paulo. 

Mignolo, Walter, 1995, "Occidentalización, imperialismo, globalización: herencias 
coloniales y teorías postcoloniales", em Revista Iberoamericana (Pittsburgh), 
170-171, p. 27-40. 

Mignolo, W 1995b, The Darker Side of the Renaissance. Literacy, Territoriality and 
Colonization, The University of Michigan Press, Ann Arbor. 

Mill, John Stuart, 1957, Utilitarianism, The LiberalArts Press, Nova York. 

Mill, J.S. 1981, Collected Works of John Stuart Mill, University of Toronto Press, 
Routledge and Kegan Paul, t. 1 (1981) a 5 (1987) . 

Mill, J.S. 1987, The Logic of the Moral Sciences, Duckworth, Londres. 

Miller, Jonathan, 1983, States of Mind, Pantheon, Nova York. 

Miró Quesada, Francisco, 197 4, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, 
FCE, México. 

Miró Quesada, E 1981, Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, 
FCE, México. 

Misak, C.J. 1991, Truth and the End of Inquiry. A Peircean Account of Truth, 
Clarendon Press, Oxford. 

Mitscherlich, Alexander, 1971, Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur 
Sozial-Psychologie, Piper, München. 

Modelski, George, 1987, Long Cycles in World Politics, Macmillan Press, Londres. 

Moore, George Edward, 1968, Principia ethica, Cambridge University Press, Cam
bridge (trad. esp. FCE, México, 1959). 

Mudimbe, V.Y. 1988, The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy and the Order of 
Knowledge, Indiana University Press, Bloomigton. 

Müller, Mandred, 1978, Auf dem Wege zum "Kapital". Zur Entwicklung des Kapital-
begriffs von Marx in den Jabren 1857-1863, Akademie Verlag, Berlim. 

Müller-Lauter, Wolfgang, 1971, Nietzsche, de Gruyter, Berlim. 

Munk, S. 1927, Mélanges de philosophie juive et arabe, París. 

Nagel, Emest, 1978, La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires. 

Nagel, Thomas, 1975, The Possibility of Altruism, Clarendon Press, Oxford. 

Nagel, Th. 1986, A view from nowhere, Clarendon Press, Oxford. 

Nagel, Th. 1987, "Moral conflict and political legitimacy", em Philosophy and Public 
Affairs, 16/3. 

617 



Nagl-Docekal, 1992, Postkoloniales Philosophieren: Afrika, Herta Nagl-Docekal & 
Franz Wimmer (eds.), Wiener Reihe, Oldenbourg V., Wien. 

Needham, Joseph, 1954, Science and Civilisation in China, Cambridge University 
Press, Cambridge (Engl.), t. 1-5 (1985) . 

Needham, J. 1961, "The Chinese contributions to vessel control", en Scientia, XCVI, 
98, abril, p. 123-128; maio, p. 163-168. 

Needham, J. 1963, "Commentary on Lynn White What accelerated technological 
change in the Western Middle Age?", em A.C. Crombie (ed.), Scientific change, 
Basic Books, Nova York, p. 117-153. 

Needham, J. 1966, "Les contributions chinoises a l'art de gouverner les navires", 
em Colloque International d'Histoire Maritime, Paris, p. 113-134. 

Nettl, Peter, Rosa Luxemburg, Kiepenheuer und Witsch, Colonia, 1967. 

Nietzsche, Friedrich, 1922, Gesammelte Werke, Musarion, München, t. 1-23 (1929) 
(trad. esp. Obras completas, Aguilar, Buenos Aires, t. 1 [1963] a 5 [1965]; 
Genealogía de la Moral, Ediciones del Mediodía, Buenos Aires, 1967). 

Nietzsche, E 1973, Werke in zwei Béinde, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, t. 1-2. 

Nkrumah, Kwame, 1971, Neo-colonialism. The Last Stage oí Imperialism, 
Panaf, Londres. 

Nothomb, Dominique, 1969, Un Humanisme Africain. Valeurs et pierres d'attente, 
Lumen Vitae, Bruxelas. 

Nozick, Robert, 1968, Anarchy, State and Utopía, Basic Books, Nova York. 

Nye, Andrea, 1994, Philosophia. The Thought oí Rosa Luxemburg, Simone Weil and 
Hannah Arendt, Routledge, Nova York. 

Nyerere, Julius, 1967, Freedom and Unity/Uhuru na Umoja, Oxford University Press, 
Dar es Salaam. 

Nygren, Anders, 1952, Eros et agape, Aubier, Paris, t. 1-3. 

O'Gorman, Edmundo, 1957, La invención de América, FCE, México. 

Odera Oruka, Henry, 1990, Trends in Contemporary African Philosophy, Shirikon 
Publishers, Nairobi. 

Odera Oruka, H. 1991, Sage Philosophy. Indigenous Thinkers and Modern Debate 
on African Philosophy, African Center far Technology Studies, Nairobi. 

Odera Oruka, H. 1991 b, The Philosophy oí Liberty. An Essay on Poli ti cal Philosophy, 
Standard Textbooks, Nairobi. 

Oestreich, Gerhard, 1983, Neo-Stocism and the Early Modern State, Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Olela, Henry, 1979, "The African foundation of Greekphilosophy", em Wright, 1979, 
p. 55-70. 

Oliver, R. & Atmore, A. 1969, Africa since 1800, Cambridge University Press, 
Cambridge. 

618 



Olivetti, Marco, 1992, Analogía del soggetto, Laterza, Roma. 

Ollmann, Bertell, 1993, Dialectical Investigations , Routledge, Nova York. 

Ortigues, M.C. & Ed. 1973, Oedipe africain , Plan, París. 

Otto, E. & Hirmer, M. 1966, Osiris und Amun. Kult und Heilige Statten, München. 

París, Carlos, 1994, El animal cultural. Biología y cultura en la realidad humana, 
Crítica, Barcelona. 

Parsons, Talcott, 1971, The System of Modern Societies , Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs (NJ). 

Parsons, T. 1978, Action Theory and the Human Condition, Nova York. 

Pascal, Blaise, 1954, Oeuvres Completes, La Pléiade, París. 

Paz, Octavio, 1950, El laberinto de la soledad, Cuadernos Americanos, México. 

Peirce, Charles S. 1955, Philosophical Writings oí Peirce, Dover Publications, Nova 
York (trad. esp. parcial Mi alegato en favor del Pragmatismo, Aguilar, Buenos 
Aires, 1971 , e em outras edic;óes). 

Peirce, Ch.S. 1960, Collected Papers of Charles Peirce, C. Hartshorne, P. Weiss & A. 
Burks (eds.), Belknap Press, Cambridge, t. 1-8 (1966). 

Peirce, Ch.S. 1974, La ciencia de la semiótica, Nueva Visión, Buenos Aires. 

Peirce, Ch.S. 1978, Lecciones sobre pragmatismo, Aguilar, Buenos Aires. 

Pereda, Carlos, 1994, Vértigos argumentales, Anthropos-UAM, Barcelona-México. 

Peters, R.S. 1984, Desarrollo moral y educación moral, FCE, México. 

Piaget, Jean, 1932, Le jugement moral chez l'enfant, PUF, París. 

Piaget, J. 1937, La construction du réel chez l'enfant, Delachaux et Niestlé, París. 

Piaget, J. 19 69, Biologie et connaissance. Essai sur les relations entre les régulations 
organiques et les proces cognitifs, Gallimard, París (trad. port. Biologiae conhe
cimento - Ensaio sobre as relaqoes entre as causas e os processos cognitivos, 
Vozes, Petrópolis, 2ª ed., 1996). 

Piaget, J. 1978, Psicología del niño, Ediciones Morata, Madrid. 

Piaget, J. 1979, Seis estudios de Psicología, Seix Barral, Barcelona (trad. port. Seis 
Estudos de psicología, Forense, Río de Janeiro, 1989). 

Piaget, J. 1985, La toma de conciencia, Morata, Madrid. 

Piaget, J. 1990, La equilibración de las estructuras cognitivas, Siglos XXI, Madrid. 

Platáo, 1982, Plato, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.), t. 1-12 (1986). 

Plotino, 1924, Ennéades, Les Belles Lettres, París, t. 1-9 (1932). 

Pairé, Frarn;ois, 1992, Emmanuel Lévinas, Editions La Manufacture, Besanc;on. 

Popper, Karl, 1967, La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Buenos Aires, 
t. 1-2 (trad. esp. de Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Francke, Berna, 
1977, t. 1-2). 

619 



Popper, K. 1968, The Logic oí Scientific Discovery, Harper Torchbooks, Nova York 
(trad. esp. La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid, 1980). 

Popper, K. 1972, Objective Knowledge, Clarendon Press, Oxford. 

Popper, K. 1973, La miseria del historicismo, trad. esp. Alianza, Madrid (do original 
Das Elend der Historizismus, J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], Tübingen, 1974). 

Popper, K. 1974, El conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid. 

Pritchard, James Bennett, 1950, Ancient Near Eastern Texts, Princeton University 
Press, Princeton. 

Prümm, Karl, 1960, "La religión del helenismo", em Kónig, 1959, t. 2, p. 157-212. 

Puech, Henri-Charles, 1959, "La religión de Mani", em Kónig, 1959, t. 2, p. 469-525. 

Putnam, Hilary, 1975, Mind, Language and Reality, Cambridge University Press, 
Cambridge (Mass.). 

Putnam, H. 1981, Reason, Truth and History, Cambridge University Press, Cam
bridge (trad. esp. Razón, verdad e historia, Tecnos, Madrid, 1988). 

Putnam, H. 1987, The many Faces oí Realism, Open Publ. Company, La Salle (trad. 
esp. Las mil caras del realismo, Paidós, Barcelona, 1994). 

Putnam, H. 1988, Representation and Reality, MIT Press, Cambridge. 

Putnam, H. 1990, Realism with a Human Face, Harvard University Press, Cam
bridge (Mass.). 

Putnam, H. 1990b, Representación y realidad, Gedisa, Barcelona. 

Putnam, H. 1991 , El significado y las ciencias morales, UNAM, México (trad. esp. 
do original Meaning and the Moral Sciences, Routledge and Kegan Paul, 
Londres, 1978). 

Putnam, H. 1992, 11 pragmatismo: una questione aperta, Laterza, Roma. 

Putnam, H. 1992b, Renewing Philosophy, Harvard University Press, Cambridge. 

Putnam, H. 1994, Words and Lile, Harvard University Press, Cambridge. 

Quine, Willard van, 1968, Palabra y objeto, Labor, Barcelona (trad. esp. do original 
Word and Object, MIT Press, Cambridge, 1960). 

Quine, Wv. 1992, La búsqueda de la Verdad, Crítica, Barcelona (trad. esp. do 
original Pursuit oí Truth, Harvard University Press, Cambridge [Mass.], 1990). 

Quintan, Anthony, 1973, Utilitarian Ethics, MacMillan Press, Londres. 

Rabossi, Eduardo, 1979, Estudios éticos. Cuestiones conceptuales y metodológicas, 
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. 

Rabossi, E. 1995, "La tesis de la identidad mente-cuerpo", em La mente humana, 
Fernando Broncano (ed.), Trotta, Madrid, p. 17-42. 

Rabotnikof, Nora, 1989, Max Weber: desencanto, política y democracia, 
UNAM, México. 

Rahman, Fazlur, 1979, Islam, Chicago-Londres. 

620 



Ramírez, Mario Teodoro, 1996, Cuerpo y arte para una estética Merleaupontiana, 
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca. 

Rau, Virginia, 1957, ''A family of Italian merchants in Portugal in the fifteenth 
century: the Lomellini", em Studi in onore di Armando Sapori, Istituto Editoriale 
Cisalpino, Miláo, t. 1, p . 715-726. 

Rawls, John, 1951 , "Outline of a decision procedure for ethics", em The Philosophical 
Review, 60, p. 177-197. 

Rawls, J. 1958, "Justice as fairness", em The Philosophical Review, 67, p . 164-194. 

Rawls, J. 1967, "Distributive justice", em P. Laslett & W.G. Runciman (eds.), Philosop
hy; Politics and Society, Basil Blackwell, Londres, p . 58-82. 

Rawls, J. 1971 , A Theoryoí Justice, Harvard University Press, Cambridge (trad. esp. 
Teoría de la Justicia, FCE, México, 1985). 

Rawls, J. 1982, The Basic Liberties and Their Priority, University of Utah Press-Uni
versity of Cambridge Press, Cambridge (trad. esp. Sobre las libertades, Paidós, 
Barcelona, 1990). É a Lecture VIII de Rawls, 1993. 

Rawls, J. 1993, Political Liberalism, Columbia University Press, Nova York. 

Rawls, J. 1995, "Reply to Habermas", em The Journal oí Philosophy, vol. 92/3, marc;:o, 
p. 132-180. 

Rebellato, José Luis, 1995, La encrucijada de la ética. Neoliberalismo, conflicto 
Norte-sur, Liberación, MFAL-Nordan, Montevidéu. 

Regamey, Constantin, 1961 , "Las religiones de la India", em Konig, 1959, t. 3, 
p . 67-212. 

Regamey, C. 19616, "El budismo indio", em Konig, 1959, t. 3, p . 213-278. 

Rehg, William, 1994, Insight and Solidarity. The Discourse Ethics oí Jürgen Haber
mas, University of California Press, Berkeley. 

Reich, Wilhelm, 1968, La révolution sexuelle, Plon, Paris (trad. port. A revoluqáo 
sexual, Zahar, Rio de Janeiro, 1969). 

Reich, W. 1970, Materialismo dialéctico y psicoanálisis, Siglo XXI, México. 

Renan, Ernest, 1861 , Averroes et l'averroi'sme, M. Lévy Freres, Paris. 

Rénou, Louis, 1936, Hymnes spéculatifs du Véda, Payot, Paris. 

Rénou, L. 1947, I:lnde classique, Payot, Paris. 

Ribeiro, Darcy, 1987, O processo civilizatório, 4ª ed., Vozes, Petrópolis (tr. esp. El 
proceso civilizatorio, Universidad Central de Venezuela, Caracas). 

Ricoeur, Paul, 1963, La symbolique du mal, Aubier, Paris. 

Ricoeur, P. 1965, De l'interprétation, essai sur Freud, Seuil, Paris (trad. port. Da 
interpretaqáo, Ensaio sobre Freud, !mago, Rio de Janeiro, 1977). 

Ricoeur, P. 1990, Soi-meme comme un autre, Seuil, Paris. 

Riviere, Angel, 1985, La psicología de Vygotsky, Visor, Madrid. 

Roazen, Paul, 1971, Politik und Gesellschaft bei Sigmund Freud, Suhrkamp, Frankfurt. 

621 



Rodríguez Braun, C. 1989, La cuestión colonial y la economía clásica, Alianza, Madrid. 

Roig, Arturo, 1981, Filosofía, universidad y filósofos en América Latina, UNAM, México. 

Rojas, Mario, 1995, Racionalidad y ética: Apel, Habermas, Hegel, Tese de Mestra-
do, Faculdade de Filosofía, UNAM (México), 280 p. (inédita). 

Romero, Francisco, 1952, Teoría del hombre, Losada, Buenos Aires. 

Rondot, R. 1963, Der Islam und die Mahommedaner, Stuttgart. 

Rorty, Richard, 1979, Philosophy and the Mirror oí Nature, Princeton University 
Press, Princeton (trad. esp. La filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, 
Madrid, 1989) . 

Rorty, R. 1982, Consequences oí Pragmatism (Essays: 1972-1980), The Harvester 
Press, Brighton. 

Rorty, R. 1984, "The historiography of philosophy: Four genres", em Philosophy in 
History, Cambridge University Press, Cambridge, p. 49-75. 

Rorty, R. 1987, "The Priority of Democracy to Philosophy", em M. Peterson & R. 
Vaughn (eds.), The Virginia Statute oí Religious Freedom, Cambridge University 
Press. 

Rorty, R. 1989, Contingency, irony and solidarity, Cambridge University Press, 
Nova York. 

Rosdolsky, Roman, 1968, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen "Kapital", 
Europa:ische Verlagsanstalt, Frankfurt (trad. esp. Génesis y estructura de "El 
capital" de Marx, Siglo XXI, México, 1979). 

Rosenzweig, Franz, 1921, Der Stern der Erlósung, Suhrkamp, Frankfurt, t. 1-3 (trad. 
franc. I:étoile de la Rédemption, Seuil, Paris, 1982). 

Ross, 1989, Universal Abandon? The Politics oí Postmodernism, Andrew Ross (ed.), 
University of Minnesota Press, Minneapolis. 

Rossabi, Monis, 1982, ChinaAmong Equals: The Middle Kingdom and its Neighbors 
10-14th Centuries, University of California Press, Berkeley. 

Rozitchner, León, 1972, Freud y los límites del individualismo burgués, Siglo XXI, 
Buenos Aires. 

Ruiz Bueno, Daniel, 1954, Padres Apostólicos, BAC, Madrid. 

Runggaldier, Edmund, 1985, Zeichen und Bezeichnetes. Sprachphilosophische 
Untersuchungen zum Problem der Referenz, De Gruyter, Berlim. 

Russell, Bertrand, 1956, Logic and Knowledge, Allen and Unwin, Londres. 

Sádaba, Javier, 1989, "Ética Analítica", em Camps, 1989, t. 3, p. 163-220. 

Safranski, Rüdiger, 1991, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Alianza 
Universidad, Madrid. 

Salazar Bondy, Augusto, 1968, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, Siglo 
XXI, México. 

Salmerón, Fernando, 1992, "Intuición y análisis", em Camps, 1992, p . 153-176. 

622 



Solomon, Jean-Jacques, 1974, Ciencia y política, Siglo XXI, México. 

Sánchez Vázquez, Adolfo, 1978, Ciencia y revolución (El marxismo de Althusser), 
Alianza Editorial, México. 

Sandman-Holmberg, M. 1946, The God Ptah, Lund. 

Sartre, Jean-Paul, 1960, Critique de la raison dialectique. Théorie des ensembles 
pratiques, Gallimard, Paris, t. 1. 

Satchidananda Murty, K. 1985, Philosophy in India. Traditions, Teaching and 
Research, Motila! Banarsidass, New Delhi. 

Savater, Fernando, 1993, Nietzsche, UNAM, México. 

Scannone, 1984, Sabiduría popular, símbolo y filosofía, J.C. Scannone (ed.), Gua
dalupe, Buenos Aires. 

Scannone, Juan Carlos, 1990, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoameri
cana, Guadalupe, Buenos Aires. 

Scannone, 1993, Irrupción del pobre y quehacer filosófico. Hacia una nueva 
racionalidad, J.C. Scannone (ed.), Bonum, Buenos Aires. 

Schacht, Joseph&Bosworth, C. 1974, TheLegacyoflslam , ClarendonPress, Oxford. 

Scheffler, Israel, 1974, Four Pragmatists. A Critica] Introduction to Peirce, James, 
Mead and Dewey, Routledge and Kegan Paul, Londres. 

Scheler, Max, 1954, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 
Francke, Berna. 

Schelkshorn, Hans, 1992, Ethik der Befreiung. Einführung in die Philosophie Enrique 
Dussels, Herder, Freiburg. 

Schelkshorn, H. 1994, Diskurs und Befreiung. Studien zur philosophischen Ethik von 
Karl-Otto Apel und Enrique Dussel, Tese de doutorado, Faculdade de Filosofía, 
Viena. 

Schelling, Friedrich W.J. 1927, Werke. Münchner Jubilaumsdruck, M. Schróter, C.H. 
Beck Verlag, München, t. 1-6 (1954) (com t. EB 1-6) (trad. ingl. On the History of 
Modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1994). 

Schelling, Ew.J. 1977, Philosophie der Offenbarung 1841 /42, Suhrkamp, Frankfurt. 

Schilpp, Paul Arthur, 1966, La ética precrítica de Kant, UNAM, México. 

Schmidt, Friedrich, 1971, Zum Begriff der Negativitéit bei Schelling und Hegel, 
Metzler, Stuttgart. 

Schmitt, Karl, 1971 , Legalidad y legitimidad, Aguilar, Barcelona. 

Schmitt, K. 1990, Politische Theologie, Duncker und Humblot, Berlim. 

Schnadelbach, Herbert, 1983, Philosophie in Deutschland 1831-1933, Suhrkamp, 
Frankfurt (trad. ingl. Philosophy in Germany 1831-1933, Cambridge University 
Press, Cambridge). 

Schnadelbach, Hans, 1986, "Was ist Neoaristotelismus?", em W. Kuhlmann (ed.), 
Moralitéit und Sittlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt, p. 38-63. 

623 



Scholem, Gershom, 1962, Ursprung und Anfange der Kabbala, De Gruyter, Berlim 
(trad. ingl. Origins of the Kabbalah, Princeton University Press, Princeton, 1987; 
trad. franc. Paris, 1966). 

Scholem, G. 1967, Die jüdische Mystik in ihren Hauptstrómungen, Suhrkamp, 
Frankfurt (trad. ingl. Majar trends in Jewish mysticism, Schocken Books, Nova 
York, 1995; trad. franc. Paris, 1960). 

Scholem, G. 1970, "Schópfung aus Nichts und Selbstverschrankung Gottes", em 
Über einige Begriffe des Judentums, Suhrkamp, Frankfurt, p . 53-89. 

Scholem, G. 1991, La Cábala y su simbolismo, Siglo XXI, México. 

Schopenhauer, Arthur, 1960, Samtliche Werke, Cotta-Insel, Stuttgart, t. 1-5 (1965). 

Schopenhauer, A. 1960b, El mundo como voluntad y representación, Aguilar, 
Buenos Aires, t. 1-3. 

Schopenhauer, A. 1961, La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Victo
riano Suárez, Madrid. 

Schopenhauer, A. 1966, Der handschriftliche Nachlass, t. 1-4, Deutscher Taschen
buch, Frankfurt. 

Schopenhauer, A. 1993, Los dos problemas fundamentales de la ética, Siglo XXI, 
Madrid. 

Schraml, Walter, 1977, Introducción a la psicología moderna del desarrollo, Herder, 
Barcelona. 

Schulz, Wilhelm A. 1955, "Jakob Bóhme und die Kabbala", em Zeitschrift für 
philosophische Forschung, IX, p. 447-460. 

Schutte, Ofelia, 1984, Beyond Nihilism. Nietzsche without Masks , University of 
Chicago Press, Chicago. 

Schutte, O. 1993, Cultural identity and social liberation in Latin American thought, 
Sate University of New York Press, Albany. 

Searle, John, 1969, Speech Acts, Cambridge University Press, Cambridge (trad. 
esp. Actos de habla, Cátedra, Madrid, 1990). 

Searle, J. 1983, Intentionality, Cambridge University Press, Cambridge. 

Searle, J. 1984, Minds, Brains and Science, Harvard University Press, Cam-
bridge (Mass.). 

Searle, J. 1994, The Rediscovery of the Mind, MIT Press, Cambrigde (Mass.). 

Selman, R.L. 1981, The Growth of Interpersonal Understanding, Nova York. 

Serrano, Enrique, 1994, Legitimación y racionalización. Weber y Habermas, An-
thropos, Barcelona. 

Sethe, Kurt, 1928, "Das Denkmal memphitischer Theologie", em Untersuchungen 
(Leipzig), 1 O. 

Sidekum, Antonio, 1993, Ethik als Transzendenzerfahrung. E. Lévinas und die 
Philosophie der Befreiung, Augustinus, Aachen. 

624 



Sidekum, 1994, Ética do discurso e filosofía da libertacáo, Antonio Sidekum (ed.), 
Unisinos, Sáo Leopoldo (Brasil). 

Sidgwick, Henry, 1901, The Principies of Political Economy, Macmillan, Lon
dres, 1883. 

Sidgwick, H. 1930, The Methods of Ethics, Chicago University Press, Chicago, 1962. 

Siguán, 1987, Actualidad de Lev. S. Vigotsky, Miguel Siguán (ed.), Anthro
pos, Barcelona. 

Singer, Marcos Georg, 1961, Generalization in Ethics, A.A. Knopf, Nova York. 

Smart, John J. 1973, Utilitarismo. Pro y contra, com Bernard Williams, Tecnos, 
Madrid (orig. ingl. Utilitarianism; pro and against, Cambridge University Press, 
Londres, 1973). 

Smet, A.J. 1975, Philosophie Africaine. Textes choisis, Presses Universitaires du 
Zaire, Kinshasa, t. 1-2. 

Smith, Adam, 1976, The Theory of Moral Sentiments, Clarendon Press, Oxford. 

Smith, A. 1978, Lectures on Jurisprudence, Clarendon Press, Oxford. 

Smith, A. 1985, The Wealth of Nations, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 
(trad. esp. El orígen de las riquezas de las naciones, FCE, México, 1984). 

Smith, M. 1944, AI-Ghazali, the Mystic, Londres. 

Sombart, Werner, 1902, Der moderne Kapitalismus, Duncker, Leipzig. 

Sombart, W 1920, Der Bourgeois, Duncker, München. 

Sources Orientales, 1961, Le jugement des morts, Seuil, Paris. 

Spinoza, Baruch, 1958, Ética demostrada según el orden geométrico, FCE, México. 

Stavarianos, L.S. 1970, The World to 1500. A global History, Prentice-Hall, Engle-
wood Cliffs. 

Stein, Mark Aurel, 1974, On Ancient Central Asian Tracks, University of Chicago 
Press, Chicago. 

Stevenson, Charles L. 1945, Ethics and Language, Yale University Press, New Haven 
( trad. esp. Ética y lenguaje, Paidós, Buenos Aires, 19 71) . 

Strasser, Stephan, 1967, Phénoménologie et sciences de J'homme, Editions B.-Nau
welaerts, Paris. 

Strawson, Peter Frederick, 1974, Freedom and Resentment, Methuen, Londres. 

Susin, Luiz Carlos, 1984, O homem messianico. Uma introduqáo ao pensamento 
de Emmanuel Lévinas, Vozes, Petrópolis. 

Taciano, 1954, Oratio adversus Graecos, em Ruiz Bueno, 1954, p. 572-630. 

Tamayo-Acosta, Juan-José, 1992, Religión, razón y esperanza, Verbo Divino, 
Estella, Espanha. 

Tarski, Alfred, 1951, Introducción a la lógica, Espasa-Calpe, Buenos Aires. 

625 



Tarski, A. 1956, "The Concept of Truth in Formalized Languages", em Logic, 
Semantics, Metamathematics , Oxford University Press, Oxford, p. 152-278. 

Tarski, A. 19 77, "Die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlage der 
Semantik", em Gunnar Skirbekk (ed.), Wahrheitstheorien , Suhrkamp, Frankfurt, 
p. 140-188. 

Taviani, Paolo Emilio, 1982, Cristoforo Colombo. La genesi della scoperta, Istituto 
Geografico de Agostini, Novara. 

Taylor, Charles, 1975, Hegel, Cambridge University Press, Cambridge. 

Taylor, Ch. 1979, Hegel and Modem Society, Cambridge University Press, Cambridge. 

Taylor, Ch. 1985, Human Agency and Language. Philosophical Papers 1, Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Taylor, Ch. 19856, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers 2, 
Cambridge University Press, Cambridge. 

Taylor, Ch. 1988, "Language and Society", em A. Honneth & H. Jonas, Communi
cative Action, Mass. Inst. of Techn. Boston, p. 23-35. 

Taylor, Ch. 19886, "Le juste et le bien", em Revue de Metaphysique et de Morale, 
93, 1, p . 33-56. 

Taylor, Ch. 1989, Sources of the Self. The Making of the Modem Identity, Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Taylor, Ch. 1992, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, Cambridge. 

Taylor, Ch. 19926, "The Politics of Recognition", em Amy Gutmann, Multiculturalism 
and "The Politics of Recognition", Princeton University Press, Princeton. 

Taylor, Mark, 1987, Alterity, University of Chicago Press, Chicago. 

Tempels, Placide, 1949, La philosophie bantoue, Présence Africaine, Paris (trad. 
ingl. Bantu Philosophy, Présence Africaine, Paris, 1969). 

Terulian, Nicolae, 1986, "Lukács/Adorno. La riconciliazione impossibile", em Gyór
gy Lukács nel centenario della nascita 1885-1985, Cuattro Venti, Urbino, p. 49-67. 

Thamin, R. 1916, "Le Traité de morale de Malebranche", em Revue de Métaphysi
que et de Morale , janeiro. 

Theunissen, Michael, 1965, Der Andere, de Gruyter, Berlim (trad. ingl. The Other, 
MIT Press, Cambridge, 1986). 

Thompson, William, 1989, On global War: Historical-StructuralApproaches to World 
Politics, University of South Carolina Press, Columbia. 

Tilly, Charles, 1984, Big Structures. Large Processes, Russell Sage Foundation, 
Nova York. 

Todorov, Tzvetan, 1989, Nous et les autres, Seuil, Paris. 

Tomás de Aquino, 1949, In X libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio, 
Marietti, Turim. 

Tomás de Aquino, 1950, Summa Theologiae, I e I-II, Marietti, Turim (trad. port. Suma 
Teológica, Porto Alegre, t. I-XI, 1980-1981). 

626 



Tomás de Aquino, 1964, De Veritate, I-II, Marietti, Turim. 

Torres, 1983, Entrevistas con Freire, Carlos Torres (ed.), Gemika, México. 

Torres, C. 1992, La praxis educativa de Paulo Freire, Gemika, México. 

Toulmin, Stephen, 1970, An Examination of the Place of Reason in Ethics, Cambridge 
University Press, Cambridge (UK). 

Toynbee, Arnold, 1934, A Study of History, Oxford University Press, Londres, t. 1 
(1934) a 12 (1959). 

Troeltsch, Emst, 1923, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen , 
Tübingen. 

Tugendhat, Emst, 1967, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, de Gruy
ter, Berlim. 

Tugendhat, E. 1982, Traditional and analytical philosophy. Lectures on the Philo
sophy of Language, Cambridge University Press, Cambridge (UK) . 

Tugendhat, E. 1988, Problemas de la Ética, Editorial Crítica, Barcelona (trad. port., 
Petrópolis, Vozes, 1997). 

Tugendhat, E. 1993, Autoconciencia y autodeterminación. Una interpretación lin
güístico-analítica, FCE, México. 

Ulrich, Peter, 1993, Transformation der ókonomischen Vernunft. Fortschrittsperspek-
tiven der modernen Industriegesellschaft, Paul Haupt, Berna. 

Varsavsky, Osear, 1971, Ciencia, política y cientificismo. 

Vattimo, Gianni, 1968, Schleiermacher filosofo dell'interpretazione, Mursia, Miláo. 

Vattirno, G. 1985, La fine della Modernita. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura 
post-moderna, Garzanti, Miláo. 

Vattirno, G. 1988, Le avventure della differenza, Garzanti, Miláo. 

Vattimo, G. 1989, El sujeto y la máscara, Ediciones Península, Barcelona. 

Vattimo, G. 1989b, Essere, storia e linguaggio in Heidegger, Marietti, Génova. 

Verlinden, Charles, 1953, "Italian influence in Iberian colonization", em Hispanic 
American Historical Review, 18/2, maio, p. 199-209. 

Vieira Pinto, Álvaro, 1961, Consciencia e realidade nacional, ISEB, Rio de Janeiro. 

Viezzer, Moema, 19 71, Domitila: "Si me permiten hablar ... " Testimonio de una mujer 
de las minas de Bolivia, Siglo XXI, México. 

Villero, Luis, 1950, Los grandes momentos del indigenismo en México, Colegio de 
México, México. 

Volpi, Franco, 1992, "Lesistenza como praxis. Le radici aristoteliche della termino
logia diEssere e tempo", emFilosofia '91, Laterza, Roma, p. 215-254. 

von Wright, George Henrik, 1971, Explanation und Understanding, Comell University 
Press, Ithaca (trad. esp Explicación y comprensión, Alianza Universidad, Ma
drid, 1987). 

627 



Vygotsky, Lev Semionovitch, 1979, El desarrollo de los procesos psicológicos supe
riores, Editorial Crítica, Barcelona. 

Vygotsky, L. S. 1979b, "Consciousness as a problem in the psychology of behavior", 
em Soviet Psychology (Moscou), 17 /4, p . 3-35. 

Vygotsky, L.S. 1985, Pensamiento y lenguaje , La Pléiade, Buenos Aires. 

Wahl, Jean, 1938, Études kierkegaardiennes , Paris. 

Wallerstein, Immanuel, 1974, The Modern World-System , Academic Press, Nova 
York, t. 1-3 (1989) (trad. esp. El moderno sistema mundial, Siglo XXI, México, t. 
1 [1979], em curso). 

Wallerstein, l. 1984, The Politics far the World-Economy, Cambridge University 
Press, Cambridge. 

Walzer, Michael, 1977, Just and Unjust Wars, Basic Books, Nova York. 

Walzer, M. 1979, Exodus and Revolution, Daniel Doron, Nova York. 

Walzer, M. 1983, Spheres oí Justice. A Deíense oí Pluralism and Equality, Basic 
Books, Nova York (trad. esp. Las esferas de la justicia, FCE, México, 1993). 

Walzer, M. 1986, Exodus and Revolution, Basic Books, Nova York. 

Walzer, M. 1994, Moral Argumenty at Home and Abroad, University of Notre Dame, 
Notre Dame. 

Weber, Alfred, 1963, Kulturgeschichte als Kultursoziologie , Piper, München. 

Weber, Max, 1922, Wirtschaít und Gesellschaít, Mohr, Tübingen (trad. esp. Econo
mía y Sociedad, FCE, México, 1984). 

Weber, Max, 1956, "Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur", em 
Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik, Króner, Stuttgart, p. 1-26. 

Weber, M. 1956b, "Vorbemerkung zu den Gesammelten Aufsó:tzen zur Religionsso-
ziologie", ibid ., p. 340-356. 

Weber, M. 1967, El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid. 

Weber, M. 1982, Escritos políticos, Folios, México. 

Wellrner, Albrecht, 1986, Dialog und Diskurs, Suhrkamp, Frankfurt (trad. esp. Ética 
y Diálogo, Anthropos/UAM-1, Barcelona/México, 1994; parcial em trad. ingl. The 
persistence oí Modernity, MIT Press, Cambridge [Mass.] , 1991). 

Wellmer, A. 1991, "Derecho natural y razón práctica", em K.-0. Apel, A. Cortina et 
alii, Ética comunicativa y democracia, Editorial Crítica, Barcelona, p. 15-69. 

Welsch, Wolfgang, 1993, Unseres postmoderne Moderne, Akademie V., Berlim. 

Welsch, W 1993b, Asthetisches Denken, Reclam, Stuttgart. 

Welsch, W 1996, Vernunít. Die zeitgenóssische Vernunítkritik und das Konzept der 
transversalen Vernunít, Suhrkamp, Frankfurt. 

Wertsch, James, 1988, fygotskyy la formación social dela mente, Paidós, Barcelona. 

West, Cornel, 1989, The American Evasion oí Philosophy. A Genealogy oí Pragma
tism , The University of Wisconsin Press, Madison. 

628 



White, Morton, 1973, Pragmatism and the American Mind, Oxford University 
Press, Londres. 

Wieger, Léon, 1950, Les peres du systeme taoiste (com texto em chines e frances) , 
Les Belles Lettres-Cathasia, Paris. 

Williams, Bernard, 1972, "Utilitarianism", em Morality: An Introduction to Ethics, 
Harper and Row, Nova York, p. 89-107. 

Williams, B. 1981, "Ought and moral obligation", em Moral Luck, Cambridge 
University Press, Cambridge (UK), p. 114-123. 

Williams, B. 1985, Ethics and the Limits of Philosophy, Cambridge University Press, 
Cambridge (Mass.). 

Williams, Robert, 1992, Recognition. Fichte, Hegel on the Other, State University of 
New York Press, Nova York. 

Wilson, Edward, 1975, Sociobiology. The New Synthesis , Harvard University 
Press, Harvard. 

Wilson, E. 1978, On Human Nature, Harvard University Press, Harvard. 

Winch, Peter, 1958, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, 
Londres. 

Winch, P. 1994, Comprender una sociedad primitiva, Paidós, Barcelona. 

Wiredu, Kwasi, 1980, Philosophy andan African Culture , Cambridge University 
Press, Cambridge. 

Wiredu, K. 1992, "On Defining African Philosophy", em Nagl-Docekal, 1992, 
p. 40-64 . 

Wittgenstein, Ludwig, 1969, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge and Kegan 
Paul, Londres. 

Wittgenstein, L. 1988, Investigaciones lógicas (bilingüe alemao-esp.), UNAM-Críti
ca, México-Barcelona. 

Wittgenstein, L. 1994, Investigac;óes filosóficas, Vozes, Petrópolis. 

Wolf, Eric, 1982, Europe and the People Without History, University of California 
Press, Berkeley. 

Wolff, Robert Paul, 1977, Understanding Rawls, Princeton University Press, Nova 
Jersey. 

Wolin, Richard, 1994, Walter Benjamín, University of California Press, Berkeley. 

Wright, 1979, African Philosophy: An Introduction, Richard Wright (ed.), University 
Press of America, Washington. 

Wygodski, W.S. 1978, Das Werden der ókonomischen Theorie von Marx, 
Dietz, Berlim. 

Zea, Leopoldo, 1957, América en la historia, FCE, México. 

Zea, L. 1974, Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana, Joaquin 
Mortiz, México. 

629 



Zea, L. 1978, Filosofía de la Historia Americana, FCE, México. 

Zubiri, Xavier, 1963, Sobre la esencia, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 
Madrid. 

Zubiri, X. 1981, Inteligencia sentiente, Alianza Editorial, Madrid. 

Zubiri, X. 1982, Inteligencia y logos, Alianza Editorial, Madrid. 

Zubiri, X. 1983, Inteligencia y razón, Alianza Editorial, Madrid. 

Zubiri, X. 1986, Sobre el hombre, Alianza Editorial, Madrid. 

Zubiri, X. 1992, Sobre el sentimiento y la volición, Alianza Editorial, Madrid. 

Zunzunegui, J. 1941, "Los orígenes de las misiones en las Islas Canarias", em 
Revista Española de Teología, I, p. 364-370. 

630 



APENDICES 

(404) 

Apendice 1 
ALGUMAS TESES PELA ORDEM QUE APARECERAM 

NA EXPOSI<;Ao DO TEXTO 

Tese 1 (ver Esquema 1.1) 

Chamaremos de "sistema-mundo" o "sistema ínter-regional" (se por 
"regiao" se entende urna alta cultura ou sistema civilizatório) em sua fase 
atual, mundial ou planetária, fruto de um processo com quatro estágios, 
segundo nossa interpretm;ao: 

a) Num primeiro estágio, o "sistema ínter-regional" foi só a estrutura 
das relm;óes da regiao egípcio-mesopot6:mica (§ 0.1). A Índia, a China e a 
Amerindia(§ 0.2) ainda nao se ligavam diretamente. 

b) Num segundo estágio, o "sistema ínter-regional" cresceu, abarcando 
desde o Mediterr6:neo e o norte da África até o Oriente Médio, a Índia e a 
China através das estepes eurasiáticas (as regióes influenciadas pelos 
"indo-europeus"), hegemonizando ou tendo como centro de ligm;ao o 
mundo persa ou o helenístico dos Seleucidas ou dos Ptolomeus1 (§ 0.3). 

c) Num terceiro estágio, o mundo cristd:o, primeiro o bizantino e depois 
o mU<;ulmano substituem o helenístico e desempenham o papel de gonzo 
em todo o sistema (da China e Índia ao Mediterr6:neo) (§ 0.4). 

d) Num quarto estágio, a Europa periférica substituí o mundo muc;ul
mano-turco e constituí o primeiro "sistema-mundo" propriamente dito (§ 
0.5), colocando a Ameríndia como sua primeira periferia. 

De maneira abstrata e simplificada, por ora chamo (ver toda a Sec;ao 
2 da Introduc;ao) de "centro" e "periferia" os horizontes culturais de "mun
dos da vida" determinados por seu "lugar" dentro do "sistema-mundo" 
(World System) desenvolvido desde o final do século X.V. Hojeo "centro" 
desse sistema é constituído pelos países do N arte (Europa Ocidental, 
Estados Unidos e Japao). China e Rússia mantem urna posic;ao especial. O 
resto é a "periferia". 
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Tese2 

Distinguiremos entre: 

a) "Universal", que é urna categoria abstrata, em oposic;áo a "particular". 

b) "Mundial" ou "planetário", que é um horizonte concreto com respeito 
ao "sistema-mundo" e incluí todas as culturas históricas (plano da "etici
dade", que náo seria exatamente o universal concreto de Hegel). 

Desta maneira, urna moral "universal" (p.ex., a pretensáo de Haber
mas,§ 3.4, mas também, em outro sentido, da ética da libertac;áo) encen
tra-se num plano diferente do que urna eticidade "mundial" (p.ex., o 
processo futuro de urna cultura mundial, negada na pretensáo da moder
nidade de impar a sua particularidad e sobre todas as culturas do "siste
ma-mundo"), ou de urna ética crítica "mundial" ou "planetária" (p.ex., a 
Ética da Libertac;ao). 

Tese3 

A vida da qual falamos é a vida humana. Por humana entendemos a 
vida do ser humano em seu nível físico-biológico, histórico-cultural, ético
estético e até místico-espiritual, sempre num ambito comunitário (ver Tese 
1 O). Nada mais distante de um biologismo simplista ou materialista cosmo
lógico. O signo egípcio Ankh, que Osíris sempre levava em sua mao, 
significa "vida". A vida humana da qual falamos nao é um conceito, urna 
idéia, um horizonte ontológico abstrato ou concreto. Tampouco é um "modo 
de ser". A vida humana é um "modo de realidade"; é a vida concreta de 
cada ser humano, a partir de onde se encara a realidade constituindo-a 
desde um horizonte ontológico (a vida humana é o ponto de partida 
pré-ontológico da ontologia) onde o real se atualiza como verdade prática. 

Rechac;amos como redutivos o vitalismo materialista (marxista stand
ard) ou conservador dominador (o nazismo, p.ex., e mesmo o nietzscheano, 
como "vontade de poder" narcisista). A vida humana tema racionalidade 
como constitutivo intrínseco (porque "humana") e o exercício intersubjetiva 
e veritativo da racionalidade é urna exigencia da própria vida: é urna 
"astúcia" da vida. A vida humana nunca é "o outro" que a razao, masé a 
condic;áo absoluta material intrínseca da racionalidade. Por isso se exige 
que nao se ponha a razáo acima da vida (e a vida como o irracional, no 
caso de tantos racionalismos redutivistas, porque neste caso se cai numa 
falácia contrária e táo mortal - na medida em que possibilita a marte do 
sujeito humano - como a do vitalismo irracionalista). Nem vitalismo nem 
racionalismos redutivos. Defendemos, entao, que a vida humana é fonte 
de toda racionalidade, e que a racionalidade material tem como critério e 
"referencia" última de verdade e como condic;áo absoluta de sua possibi
lidade a vida humana. Ver Schnadelbach, 1983, cap. 5. 
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Tese 4 

Distinguimos entre: 

a) O "ético" é o aspecto material ou de conteúdo da ética (ver Tese 10) 
- cap. l. 

b) O "moral" é o aspecto formal ou procedimental, intersubjetivo comu
nitário. A Ética do Discurso (por sua própria definil;:áo) deveria ser chamada 
de Moral do Discurso - cap. 2. 

c) A "eticidade" (Sittlichkeit) é a totalidade concreta do mundo, do 
horizonte cultural (é minha antiga "moral" de minhas obras anteriores 
(Dussel, 1986, § 10.2) - cap. 3. 

d) "Ethos", no sentido aristotélico de um sistema de virtudes. 

e) O "ético-crítico" indica o momento próprio da ética de libertm;áo. A 
ética é critica a partir das vítimas, a partir da alteridade. É o "ético" como 
tal, ou o face-a-face como encontro de pessoas - cap. 4. Ver a integra9áo 
do nível crítico nos níveis da consciencia moral de Kohlberg [292]. 

f) O moral crítico anti-hegemónico - cap. S. 

g) Também se usará "ético" no sentido vulgar, cotidiano, equivalente a 
prático. 

Teses 

É preciso distinguir quatro níveis: 

a) A origem da eticidade concreta e seus conteúdos (material), que é 
táo antiga como a história da própria humanidade até o presente. 

b) A origem histórica de categorias pré-filosóficas ético-críticas (tam
bém os indicados na Tese 4 e), que ocorreu historicamente dentro do 
horizonte do primeiro "sistema inter-regional", anterior ao "tempo-eixo" de 
Jaspers. Tema do § 0.1 e § 4.2 [229]. 

c) A origem formal da filosofia moral, quando toma a sua clássica 
formula9áo explícita no pensamento grego (implícita ou inicial em muitos 
povos, até no asteca, p.ex., e certamente no egípcio). O início formal 
explícito também depende da maturidade da eticidade histórica contex
tual, tarnbém no caso dos gregos. 

d) A origem autonomizada da filosofia com respeito a teologia, desde 
um primeiro passo a seculariza9áo (Al-Kindi, árabe, século IX dC), veja-se 
[23], até a filosofia moderna (pelo menos desde Descartes, século XVII). 

É evidente que os conteúdos de eticidade em outros pavos que náo o 
grego podem ser (e de fato sáo) rnais ricos e complexos de um ponto de 
vista ético-crítico (b) (que é o que interessa a urna ética da liberta9áo) do 
que no helenico-romano (c). As histórias da ética (e da filosofia) confundem 
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os tres primeiros tipos de origens e ainda projetam a secularizm;;á:o até os 
helenicos (c), e, por isso, nas histórias da filosofia, partem sempre dos 
gregos (trata-se de um helenocentrismo que queremos criticar indicativa
mente), abordando simultaneamente o conteúdo de eticidade material (a) 
(ver Tese 7 a) e formal filosófico (aqui c), abandonando em geral as 
questóes relativas a origem das categorias ético-críticas formais (b). 

Tese 6 

As éticas concretas afirmam, de fato, a vida humana. Ternos observado 
historicamente que tal afirmm;;á:o da vida pode seguir dois caminhos 
culturais concretos: 

a) A afirmac;;á:o da vida humana como criac;;á:o da singularidade (Ein
zelheit) do sujeito ético, no "nascimento" como afirmm:;áo da vida (nasce 
"este" sujeito), e por isso afirmac;;á:o da vida terrestre e corporal, onde se 
concebe a morte empírica como morte, mas reafirmando a vida miticamen
te como ressurreic;;á:o, reproduc;;á:o ou sobrevivencia do sujeito ético. É o 
caminho dos povos bantu, egípcio, mesopotamicos e semitas (judeu, cristá:o 
e muc;;ulmano), entre outros (ver §§ 0.1 e 0.4). Sá:o éticas unitárias da 
"camalidade" (positividade da sensibilidade). 

b) A afirmac;;á:o da vida que concebe o "nascimento" humano como 
negac;áo da vida (nascimento como ensomatose e origem do mal) e por 
isso negac;;á:o do valor da vida terrestre e corporal, e a rnorte empírica como 
nascimento para a verdadeira vida (imortalidade mítica da alma como 
volta a unidade do cosmos). É o caminho dos povos chamados indo-euro
peus, entre outros (ver§ 0.2). Sá:o éticas dualistas da "alma" (positividade) 
e do "corpo" (negatividade). 

Tese 7 

Distinguiremos entre: 

a) Categorias materiais, a que las que se originam e sá:o usadas por urna 
"eticidade" histórica (por exemplo, a da "alteridade" ou "exterioridade" no 
mundo egípcio-mesopotamico, § O. 1). Sá:o categorías metafóricas do mun
do da vida cotidiana e da visá:o concreta desse mundo (Weltanschauung). 

b) Categoriasformalmente filosóficas, aquelas que sá:o construídas por 
um discurso racional metódico, filosófico (p.ex., a categoria anterior talvez 
tenha sido filosófica e formalmente construída pela primeira vez por E. 
Lévinas em pleno século XX; antes tinha urna func;;á:o material de uso 
metafórico, cotidiano, mítico ou religioso, mas ná:o estritamente filosófico) . 

Tese 8 

Propomos dois paradigmas da modemidade, por exigencia conceitual 
e para dar maior clareza expositiva: 

634 



a) O "paradigma eurocéntrico de modemidade" (universalmente acei
to, que tem em Weber um expoente autorizado) que é da opiniáo que a 
Europa, a partir de urna superioridade intrínseca, expande-se na idade 
moderna sobre todas as outras culturas devido a algum tipo de supe
rioridade (tecnológica, militar, política, económica, religiosa, etc.) acumu
lada na Idade Média. 

b) O "paradigma mundial da modemidade", que propóe que a Europa, 
sem ter urna superioridade própria (e se a teve, em algum aspecto particu
lar, náo foi a causa da modemidade), pelo descobrimento da Ameríndia 
em 1492 teve um horizonte geopolítico, económico, político e cultural que 
lhe deu uma vantagem comparativa (especificamente sobre o mundo 
otomano-mw:;::ulmano e chines), a partir de onde acumulou, durante os 
séculos XVI e XVII, potencial suficiente para superar, a partir do século 
XVIII, agora sim, as altas culturas asiáticas. É urna miragem eurocéntrica 
"antecipar" para a Idade Média européia a evidente superioridade (espe
cialmente tecnológica) européia sobre as outras culturas periféricas con
seguida no século XVIII. A Europa certamente teve superioridade sobre a 
Amerindia já no século XV (mas náo sobre o mundo otomano-muc;::ulmano, 
a Índia e, sobretudo, a China). 

Tese 9 

Desejamos distinguir claramente entre tres fenómenos: 

a) Origem da modernidade (com Espanha a partir de 1492), quando se 
inicia o desenvolvimento do primeiro "sistema-mundo". 

b) Crise do paradigma medieval ou da Europa como cultura secundária 
e periférica do mundo muc;::ulmano (que acontece a partir de 1492 e que 
ocupa todo o século XVI). 

c) Formulm;ao do novo "paradigma teórico moderno" que se explicita 
no comec;::o do século XVII (Galileu, condenado em 1616; Bacon, coma 
proposta do novo método, em 1620; Descartes, que escreve em Amsterdá 
Le discours de la méthode, em 1636). 

A maioria dos autores confunde o primeiro momento (a) como terceiro 
(c), adiando até este último como o momento da "origem da modemidade", 
ou fazendo-o remontar até ao Renascimento (século XV) e saltando a 
Ilustrac;::áo (século XVIII), acentuando assim o "paradigma eurocentrico". 

Tese 10 

Em alemáo, Material (com "a") significa "material", como "conteúdo 
(Inhalt)" oposto a "formal"; enquantomateriell (com "e") significa "material", 
de matéria física, aposto, p.ex., a "mental" ou "espiritual". O "materialismo" 
de Marx, obviamente, é Material (com "a"):, já que a sua problemática é a de 

635 



urna ética de conteúdo, e náo do "materialismo dialético" da natureza (de 
Engels, ou do estalinismo posterior) a que ele nunca chamou assim nem 
dedicou nenhuma página significativa (cf. Dussel, 1985, p. 36-37). 

Tese 11 

Por sobrevivencia humana ou por "produc;áo, reproduc;áo e desenvolvi
mento da vida humana de cada sujeito ético" (ver§§ 3.5, 4.5, 5.1 e 5.2) 
entenderemos sempre, neste texto, o critério material universal da ética por 
excelencia: a vida humana concreta de cada ser humano. Isto deve ser 
exposto em tres momentos: 

a) O da produc;áo da vida humana, nos níveis vegetativo ou físico, 
material (com "e" em alemáo) e por meio e contendo (com "a" em alemáo) 
as func;óes superiores da mente (consciencia, autoconsciencia, func;:óes 
lingüísticas, valorativas, com liberdade e responsabilidade ética, etc.), 
como processo inicial que é continuado no tempo pelas instituic;óes na 
"reproduc;áo" (histórico, cultural etc.). É o ambito próprio da razáo prático
material. Veja-se a Tese 17.11. 

b) O da reproduc;áo da "vida humana" nas instituic;óes e nos valores 
culturais: vida "humana" nos sistemas de eticidade históricos motivados 
pelas pulsóes reprodutivas. Vejam-se as Teses 17.4-17.7, 17.9 e em especial a 
17 .12. É o ambito da razáo "reprodutiva" (veja-se o esquema 4.4, nível 2 (245]). 

c) O do desenvolvimento dessa vida "humana" no quadro das institui
c;oes ou culturas reprodutivo-históricas da humanidade. A mera evoluc;áo 
ou crescimento deixou lugar para o desenvolvimento histórico. Além disso, 
porém, na ética crítica (cap. 4-6), a pura reproduc;áo de um sistema de 
eticidade que impede seu "desenvolvimento" exigirá um processo transfor
mador ou crítico libertador. Vejam-se as Teses 17.8 e especialmente a 17.13. 
É o ambito da razáo ético-crítica (esquema 4.4, nível 4). · 

Entáo náo distinguiremos, no texto, entre urna mera sobrevivencia ou 
reproduc;áo material física (comer, beber, ter saúde) e um desenvolvimento 
cultural, científico, estético, místico e ético. Nesta Ética da libertac;áo, as 
palavras "produc;áo, reproduc;áo e desenvolvimento" da vida humana do 
su jeito ético" sempre" significam náo só o vegetativo ou o animal, mas também 
o "superior" das func;oes mentais e o desenvolvimento da vida e da cultura 
humana. Indicam um critério material a priori (no cap. 1 se abordará a questáo 
da razáo ético-originária) ou anterior a toda ordem ontológica e cultural 
vigente ( a razáo ética pré-originária, questáo a ser tratada a partir do capítulo 
4). Neste último caso, a posteriori, desempenha também a func;áo de critério 
material critico do juízo ético, do enunciado descritivo ou de fato, ou da própria 
ordem cultural ou sistema de eticidade dados como totalidade. 

·· A "autoconservac;áo" do sistema terminará por opor-se a reproduc;áo 
da vida humana. 
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Tese 12 

Denominaremos "valor" (e "valorac;áo") aquela posic;áo de urna media
c;áo enquanto mediac;áo ou como compatível como critério de verdade, de 
sobrevivencia ou da reproduc;áo e desenvolvimento da vida do sujeito 
humano. "Tem" valor tanto em sentido fraco: a) urna mediac;áo estimúlica 
(para um animal, e por isso o neurólogo fala de" avaliac;oes" entre animais), 
como em sentido forte: b) urna mediac;áo propriamente ético-racional 
prática (b. l: universalmente, como julgamento racional prático do objeto 
ou enunciado a partir da possibilidade da reproduc;áo e do desenvolvimen
to da vida humana; ou b.2: particularmente, como valores culturais). Os 
"valores" éticos, no primeiro caso, categorizados conceitualmente (tem-se 
um conceito do "valor"), hierarquizados (em vista da maior ou menor 
compatibilidade, necessidade básica ou náo, da reproduc;áo-desenvolvi
mento da vida do su jeito humano), servem para avaliar a possibilidade de 
um meio, objeto, norma, ato, instituic;áo, sistema de eticidade, etc., em 
conformidade ou como condic;áo de realizac;áo do indicado critério de 
reproduc;áo e desenvolvimento da vida humana. ''.Avaliar" é saber situar 
num plexo prático, numa ordem hierárquica (de maior ou menor compati
bilidade) as "possibilidades" enquanto mediac;áo para a vida humana. 

Tese 13 

Deveremos distinguir em todo o texto (ver particularmente os§§ 3.5, 4.5 
e 5.1-5.2) algumas palavras que podem ser confundidas: 

a) A "verdade prática" (aletheia praktiké ). É o conteúdo material dos 
enunciados normativos éticos. Articula-se a eles, mas náo é o "válido". 
Freqüente e equivocadamente é confundida com o "bem". 

b) O "válido" (valid, gültig); náo é nunca o justo. A "validade" (validity, 
Gültigkeit) é o momento formal por excelencia. Articula-se coma "verdade 
prática", mas náo se opóe ao "bem" ou ao "bom". 

c) O "bom" ou o "bem" (agathon, good, das Gute). É a unidade prática 
do ato ou práxis factivelmente realizado, composto sempre por um conteú
do material e desde um procedimento formal, constituindo a eticidade. O 
bom tem "bondade" (goodness) e se opóe ao "mau". Náo se opóe ao "justo" 
ou ao "válido", mas os subsume, encontrando-se, entáo, neutro nível. O 
"bom" é a síntese da "verdade prática" com "validade" realizada cumprin
do as condic;óes de "factibilidade" ética, como composto real que inclui os 
momentos (a) e (b) e um processo que satisfaz as exigencias da factibili
dade ética (c) . 

d) O "justo" procede de justic;a (dikaiosyne, Gerechtigkeit, justice). O 
"justo (just, right)" é usado equivocadamente como o oposto ao "bom", 
como, p.ex., o faz John Rawls ou Jürgen Habermas, já que "justic;a" pode 
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ser formal (Habermas) ou material (o segundo princípio de Rawls). Nunca 
o usarei como momento formal (neste caso usarei "válido"). 

e) A "retidáo" (orthotes, rightness, Richtigkeit), como no caso de "pre
tensáo de retidáo" (Habermas). Pode ser material (conformidade comos 
costumes ou valores materiais) ou formal (conformidade as regras formais 
do consenso). 

f) O "reto" (orthos, ri~ht, richtig). Dever-se-á usar "reto" como o correto 
e nunca como o "justo". E ambíguo, é melhorusar "válido" (quando se trata 
do aspecto formal) ou "verdade prática" (material}, reservando "reto" para 
a conformidade comos costumes (e) ou comos impulsos ou sentimentos 
(ver Tese 17). Pode-se falar de urna pulsáo "reta", quando guarda confor
midade comas exigencias racionais de (a) e (b). 

Tese 14 

Alguns tipos de éticas materiais ou de "conteúdo", geralmente redutivas: 

a) Éticas materiais subjetivas (utilitarismo, etc.). 

b) Éticas materiais reconstrutivas da história e da cultura (comunitaris
mo, com presern;:a aristotélica e hegeliana). 

c) Éticas materiais simbólicas da cultura (hermeneuticas a la Ricoeur, 
Schelling ou Schleiermacher). 

d) Éticas materiais objetivas dos valores (Scheler, Hartmann, Husserl, 
mas também Nietzsche, ou no intuicionismo de numerosos axiólogos ana
líticos da linguagem, como G. Moore). 

e) Éticas materiais ontológico-existenciárias (Heidegger, etc.). 

f) Ética material-econ6mica (subjetivo-objetiva institucional e histórica), 
como a de Marx. 

g) Ética material que propóe um princípio universal material como 
reprodu<;:áo e desenvolvimento da vida humana (Hinkelammert, implícito 
em Marx e em alguns vitalistas) . 

Tese 15 

Algumas morais formais: 

a) A moral transcendental de Kant e o kantismo posterior. 

b) A meta-ética da análise de enunciados descritivos ou normativos de 
diversos tipos (ética analítica): intuicionismo de Moore, o emotivismo de 
Stevenson, a ética de Ayer, de Hare, etc. (cf. Mac!ntyre, 1966, p . 22s; Moore, 
1968, p. 240-259; Mac!ntyre, 1981; Habermas, 1983; nossos §§ 5.1-5.2). 

c) A moral do liberalismo procedimental de Rawls. 

d) A ética do discurso (de Apel, Habermas ou Wellmer). 
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Tese 16 

Algumas éticas criticas: 

a) A partir da economia política (Marx). 

b) A partir das filosofias e ciencias sociais alemó:s do comec;o do século 
XX (a primeira Escola de Frankfurt). 

c) A partir do nível afetivo ou pulsional (Schopenhauer, Nietzsche, Freud). 

d) A partir do pensamento fenomenológico e específicamente heideg-
geriano (Lévinas). 

e) Ante as teorías macroestruturais da subjetividade moderna (Foucault). 

f) Ante a modemidade (os pós-modemos). 

Sao éticas criticas (expostas no cap. 4) dos sistemas vigentes (econó
micos, racionalistas, culturais, etc.). Cada tipo de sistema formal de domi
nac;ó:o determina o tipo de critica. 

Tese 17 

Definic_;óes prévias. "Com Freud contra Freud" é necessário encontrar 
um marco categorial que nos permita explicar todo o patológico, que Freud 
tenta explicar como "princípio de morte", o de Nirvana e os instintos de 
morte, colocando como base os instintos de vida, divididos em 1) instintos 
de autoconservac_;ó:o (ou reproduc_;ó:o da vida) e 2) instintos do prazer. Contra 
o racionalismo formalista é necessário recuperar esta dimensao libidinal 
sem descartar o racional. O "princípio de realidade" tem consistencia 
própria e nao é possível abandonó-lo. O mesmo deve ser dito do superego, 
que é a "consciencia moral", situada no aparelho psíquico e como ponte 
com a institucionalidade social. A topologia económica e energética deve 
ser ampliada; nao ser simplificada desnecessariamente. 

Tese 17.1: Nos insetos e até nos mamíferos inferiores mío há consciencia 
propriamente dita; em alguns mamíferos superiores ou outros altamente 
cerebralizados há consciencia, mas nunca autoconsciencia lingüística 
plena. O animal nao temlibido propriamente dita e nao é auto-responsável 
nem livre. Nele, os instintos sao específicos; sao necessariamente regula
dos pela espécie, embora, as vezes, haja certa aprendizagem individual. 
Nao pode haver repressao libidinal porque nao há espontaneidade dos 
instintos nem instituic_;óes culturais. 

Tese 17.2: Só na corporalidade e com o cérebro humano há libido 
propriamente dita. A metáfora da horda primitiva (o pai original, sua marte 
ritual por seus filhos-irmaos, etc.) é ilusória porque, na origem, haveria um 
grau mínimo de espontaneidade autoconsciente libidinal e, portante, im
possibilidade de repressao, memória institucional, etc. Na origem está a 
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necessidade e náo a liberdade, a náo-libido, a impossibilidade de qual
quer repressáo e, menos ainda, a felicidade paradisíaca. O paraíso está 
no futuro, num mundo mais livre, que lute mais contra as mais-repressóes, 
e que terá, infelizmente, repressóes civilizatórias nunca sofridas. Se há um 
"progresso qualitativo" .é na complexificm;:áo, tensáo e contradic;:áo cada 
vez mais difícil de manejar. 

Tese 17.3: O aparecimento mínimo de espontaneidade, náo da espécie 
libidino-instintual, divide o aparelho psíquico e permite também o comec;:o 
do aparecimento de instituic;:oes psico-sócio-históricas mínimas também 
em sua origem, que lentamente substituem as estruturas do instinto específico. 
O aumento da espontaneidade libinidal é aumento de complexidade institu
cional do superego. A repressáo ou disciplina civilizatória do superego 
aumenta a medida que aumenta a espontaneidade libidinal pela complexi
ficac;:áo do cérebro, devido ao desenvolvimento do córtex em fenómenos tais 
como consciencia, autoconsciencia, língua e história cultural. 

Tese 17.4: A repressáo civilizatória do aparelho libidinal é própria do 
hamo sapiens e permite a permanencia e a lenta transformac;:áo ou substi
tuic;:áo dos instintos específicos animais pelos culturais. Por isso, os instintos 
libidinais humanos de autoconservac;:áo, de prazer e todo tipo de agressi
vidade e defesa sáo distintos daqueles dos animais. 

Tese 17.5: O fenómeno da dominac;áo repressiva sócio-histórica produz 
um "transtomo" psíquico na libido própria do ser humano civilizado. O 
ser humano da cultura moderna sofre novas transtornos nunca observa
dos anteriormente (crise dramática da adolescencia) próprios de urna 
civilizac;:áo que, responsabilizando individualmente cada sujeito na re
soluc;:áo responsável e livre de sua existencia, e dando aparentemente 
liberdade libidinal, exige que ele se confronte com um enorme aparelho 
de repressáo dominadora (a civilizac;:áo moderna européia criticada por 
Horkheimer ou Marcuse). 

Tese 17.6: Os instintos de prazer ou eros de Freud devem ser aceites. Os 
instintos de morte adquirem urna fisionomia própria dentro da patologia 
estrutural da civilizac;:áo modemo-ocidental repressora-dominadora da 
libido (mais-repressáo). N áo devem ser situados no nível da "humanidade", 
da "natureza" humana ou algo assim, porque sáo fundamento de urna 
patología sócio-civilizatória histórica. 

Tese 17. 7: Os instintos ou o princípio de morte freudiano entram em jogo 
como "totalizac;:áo" dos sistemas que reprimem os instintos de vida. Quan
do um sistema se fecha sobre si, os instintos de autoconservac;áo (que 
buscam a própria seguranc;:a) invertem a fobia ancestral diante da morte, 
que inibe o poder enfrentar a dor, a qual se evita (ao lembrar atos fracassados) 
nas instituic;:óes sociais que postergam a dor imediata exigindo a rígida 
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disciplina em seu lugar (a postergac;áo do desejo), produzindo urna certa 
repressáo da libido. O castigo, dor disciplinar consciente e antecipada 
(dosada, como a vacina que produz anticorpos) que se exerce sobre aquele 
que náo cumpre as normas institucionais razoáveis para evitar a morte (já 
que esta náo permite nenhuma prova: quem morre, morre, e náo pode 
aprender para a próxima ocasiáo), imprime no superego a consciencia de 
culpa: lembranc;a da dor infligida como castigo, como aprendizagem e 
como possibilidade sempre iminente da morte. O castigo-culpa é urna 
instituic;áo social, que deve ser de tal maneira administrada que náo pro
duza maior repressáo nem trauma (como as vacinas): deve ser apenas 
urna enfermidade produzida para evitar a morte. Seu excesso também 
produz enfermidade (náo poder mais controlar a tensáo insuportável). É a 
culpabilidade extrema ou patológica. Os instintos de autoconservac;áo ou 
seguranc;a reproduzem a vida, dando-lhe seguranc;a e permanencia. Repri
mem dosadamente. Sua patologia é querer alcanc;ar a seguranc;a absoluta 
vencendo a morte pelo suicídio heróico (um desejo da morte, em que a sá fobia 
da morte se transforma em seu contrário: amor ao morrer, a necrofilia do 
princípio de morte). Mas também pode ser o sadomasoquismo como ac;áo 
que pretende vencer a dor autopraticando-a. É preciso diferenciar o sadoma
soquismo na mera reproduc;áo do princípio do prazer criador. 

Tese 17.8: Os instintos de prazer ou de vida desinibem o enfrentar a dor 
para alcanc;ar o objetivo da felicidade. Os instintos do prazer permitem o 
desenvolvimento da vida, do aparelho psíquico, das instituic;óes históricas. 
É criac;áo histórica. Produz-se a sua patologia quando, por querer conse
guir com seguranc:;a necessária o prazer, e como este deve saber enfrentar 
a dor para alcanc;á-lo, o caminho mais curto a seguir pode ser o do 
masoquista, que obtém diretamente prazer em sua dor (contra o instinto de 
autoconservac;áo individual), ou o caminho do sádico que obtém prazer na 
dor do outro (contra o princípio de autoconservac;áo comunitária). Igual
mente o suicídio (de outra maneira que na reproduc;áo) é urna patologia: 
pretende-se alcanc;ar o prazer imediato e perfeito, no caso do herói suicida 
(que na realidade náo é um herói, mas alguém que busca seu próprio 
prazer numa pretensa "heroicidade": a heroicidade da extrema esquerda 
ou do anarquismo; prazer do cumprimento perfeito do próprio dever cum
prido ante urna consciencia ética culpável, um superego deformado, que 
atua contra a factibilidade ético-real). 

Tese 17.9: Os instintos de autoconservac;éí:o enfrentam solidários,2 entre 
outras possibilidades, as vítimas de suas próprias instituic;óes criadas por 
tais instintos para a reproduc;áo da própria vida. As vítimas sáo urna 
contradic;áo que desorienta os instintos: sáo o efeito da fobia adore a morte 
(as instituic;óes), mas sáo vítimas que sofrem e morrem pelas instituic;óes, 
que foram criadas para evitar o sofrimento e para adiar a morte. Aquele 
que re-conhece na vítima outro sujeito ético e se re-sponsabiliza ético-libi-
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dinalmente por ela, desinibe o enfrentar a dor (supera os instintos de 
autoconservac;áo auto-referente individual) e afronta, na comunidade, o 
perigo de ser insensível diante das próprias vítimas3

, e inibe seus instintos 
do próprio prazer egoísta (o que lhe permite enfrentar o risco da própria 
dor pelo outro). Neste nível, a patologia é o sadismo, que obtém prazer na 
dor do outro (contra estes instintos de autoconservac;áo comunitária), já que 
alcanc;a o prazer náo evitando a dor do outro, mas produzindo-a. O sádico 
é um perigo social contra a vida da comunidade. É também início do 
suicídio coletivo. 

Tese 17.1 O: Seria preciso tratar ainda tudo o que se refere a "resistencia" 
(diante do ataque) e a "agressividade" (diante da necessidade, do perigo, 
dador e, afina!, da morte). Os instintos de resistencia aparentam-se com 
os de autoconservac;áo, e os instintos de agressividade, comos do prazer. 
Os primeiros, novamente, "agüentam" com fortaleza para evitar morrer ou 
para enfrentar a dor. Os segundos "agridem" para ultrapassar a dor e 
alcanc;ar o necessário para a vida (náo necessariamente o prazer). 

Tese 17.11: O princípio ético-material de vida tem especificamente maior 
relac;áo com o momento de produc;ao da vida (com respeito aos instintos 
do prazer, ainda indiferenciado) e coma verdade que se oculta atrás do 
perigo afrontado pela busca do devido ou necessário para a vida humana. 

Tese 17.12: O princípio moral-formal de intersubjetividade diz relac;áo 
direta coma reproduc;ao da vida (com respeito aos instintos de autocon
servac;áo como seguranc;a institucional) e coma validad e que garante para 
náo cair na dor do erro que mata. 

Tese 17.13: O princípio ético-crítico tem relac;áo direta com o desenvol
vimento da vida humana em geral e coma reproduc;ao da vida das vítirnas 
(e por isso com respeito aos instintos de autoconservac;áo comunitária 
futura), como exigencia de correc;áo da mais-repressáo que pode ser 
suicida para toda a comunidade. É progresso qualitativo ou desenvolvi
mento criador - no sentido de Bergson ou de Marx. É o momento ético por 
excelencia. Transforma educativamente o superego conformando urna 
"sensibilidade" aberta a novas exigencias éticas da vida renovada. O 
superego é necessário, mas deve ser inovador e crítico, e náo há outra 
possibilidade mais radical e concreta de criticidade do que assumir a 
re-sponsabilidade com respeito as vítirnas do próprio sistema ético. Esta é 
a parte de verdade da posic;áo teórica de Nietzsche e Freud. 

Tese 17.14: A "normalidade" nao é voltar a se integrar produtivamente 
numa sociedade livre de repressáo, como Erich Fromm parecerla indicar. 
Mas também náo é ficar na posic;áo quase-anarquista do próprio Freud, de 
invalidar negativamente e sem soluc;áo o processo civilizatório como tal (O 
mal-estar na cultura). Sem admitir o revisionismo neofreudiano, e conser
vando a veia crítica de Freud e Marcuse, é necessário redefinir o quadro 
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categorial de tal maneira que permita urna visao crítica mas abra a 
possibilidade "factível" a urna existencia humana "possível" (das institui
c;oes necessárias, da psique humana individual e da necessária libertac;ao 
quando se chegar a situac;óes intoleráveis sob o império do princípio de 
morte). Para isto é preciso indicar que a "normalidade" é um saber manejar 
a tensáo, a inevitável contradic;áo, tentando um "certo" equilíbrio sempre 
precário: a) entre os instintos de autoconservac;ao que visam a própria 
seguranc;a institucional e b) os instintos do prazer que arriscam o sofrimen
to para alcanc;ar um novo estado de felicidade. Os instintos de autoconser
vac;:ao comunitária devem saber corrigir a inevitável disciplina civilizatória 
para que nao se tome dominac;ao, em tantos excessos das instituic;óes 
evitáveis e patológicas, que, por serem plus-repressao desnecessária do 
prazer, tomam-se manejáveis socialmente (injustic;as institucionais) ou 
pessoalmente (enfermidades mentais). 

Tese 17.15: Desta maneira, nenhum sistema institucional pode ser 
apresentado soba pretensa o de ser nao-repressivo, mas será preciso julgar 
factivelmente quando já é dominadoramente intolerável, para transformá
lo (parcial ou totalmente, tarefa para a qual Freud, em O mal-estar na 
cultura, declara que nao foi chamado). 

Tese 17.16: O psicanalista pode, entao, se defrontar com "enfermos", 
que sao os que nao conseguem manejar as contradic;óes histórico-institu
cionais com as de seu próprio aparelho psíquico libidinal, em tensao com 
instintos que visam a func;óes necessárias mas que, facilmente, se tomam 
patológicas (em seus contrários), dada a complexidade e a falta de 
aprendizagem (individual e social) no manejo da estrutura libidinal própria 
e comunitária. "Curar" o "enfermo" e restituí-lo a "normalidade" nao é 
libertá-lo de todas as repressóes e devolver-lhe uma prístina liberdade 
libidinal. Essa prístina liberdade libidinal nao existiu nem nos animais nem 
em nenhum ser humano. "Curar" e voltar a "normalidade" é, simplesmente, 
um saber prático-ético que permite poder manejar com certo exito, nao 
isento de fracassos superáveis, o próprio aparelho libidinal que permita a 
própria vida na vida da comunidade (libidinal, cultural, política, econ6mi
ca, etc.). A "linha" que divide o "sadio" do "enfermo" depende de tantos 
fatores que é impossível, a priori, defini-la qualitativa e quantitativamente. 
Trata-se de a subjetividade libidinal "poder" estabelecer relac;óes como 
outro sem ter que contar já com o terapeuta ou com a "comunidade 
terapeutica"4 (que é o desejável: como os alcoólicos an6nimos, p.ex.), 
sabendo que a comunidade "normal" está em parte enferma por suas 
tensóes, mas tem também recursos "terapeuticos", a partir de urna antiga 
sabedoria do "senso comum" (o qual pode também estar "enfermo sócio
historicamente") que é preciso saber usar "normalmente". 
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NOTAS 

l. Ptolomeu III se dizia o "Senhor do Mediterré'meo e do mar da Índia" (ligado pelo mar Vermelho). 

2. A solidariedade, como se pode ver, é equívoca. Pode haver solidariedade interna entre os 
membros de urna "máfia". A solidariedade comas vítimas é outra coisa. 

3. A vítima é urn "alarma" social, urna "luz vermelha" de que algo "vai mal". Se urna comunidade 
náo inibe a sua agressividade ou insensibilidade ante a dor da vítima, corre o risco de comec;ar a 
"disparar" essa lógica sobre os membros "internos" do todo social (p.ex., o neoliberalismo desata urna 
competic;áo insensível de todos contra todos), auto-assassinato do corpo social: matar o outro já é 
comec;ar o suicidio como comunidade. 

4. Aqui, novamente, a intersubjetividade que cria consenso é psíquíca e eticamente necessária. A 
"comunidade terapeutica" substituí por urn tempo a "comunidade hostil" que adoece, até pennitir criar 
a ponte para a reintegrac;áo a "comunidade normal" atravessada por infinitas tensóes, nunca resolvi
das, e que, pelo principio de realidade, sabe usá-las confrontando-as urnas comas outras. Como nos 
jogos taurinos de Creta, o artista sabia usar a forc;a do touro (deixando-o passar e se agarrando a ele) 
e náo pretendía se confrontar comos seus chifres. O "enfermo" faz esta última coisa. 
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Apendice 2 
SAÍS: CAPITAL DO EGITO 
(Sobre a eticidade egípcia) 

(405] Neste Apendice 2 desejo apresentar tres temas curtos que se me 
impuseram numa terceira viagem 1 que realizei em dezembro de 1994 ao 
Egito: a) a chamada "filosofia de Menfis", b) o capítulo 125 do Livro dos 
mortos e c) uns comentários sobre a cidade de Saís, metrópole da colonia 
Atenas e que abriu o Egito milenar aos periféricos gregos. 

§ 1. A "filosofia de Menfis" 

Menfis, em grego (Mennofré, em egípcio), foi fundada provavelmente 
pelo legendário Menes, primeiro monarca, antes do ano 3000 aC, e respon
sável pela constrw;áo das primeiras grandes piramides, náo longe de sua 
primitiva implantac;áo. Teve seu esplendor durante a III dinastia (por volta 
do ano 2700 aC) com Djéser. Ainda na dinastia XVIII (de 1580 aC em <liante), 
era a mais cosmopolita cidade do Oriente Médio. Continuará sendo sempre 
a capital religiosa do Egito até Teodósio, que só em 389 dC proíbe os cultos 
coptas2

• A chamada "filosofia de Menfis", cujo conteúdo mítico <leve ser 
situado no comego do IV milenio aC, é um texto cuja versáo conhecida foi 
encontrada numa pedra de granito 3 lavrada para o templo de Ptah no 
tempo do rei Shabaka (700 aC). J. Breasted escreve: 

"No Museu Brité'mico existe urna triste deteriorada pedro que, na opiniáo 
de quem escreve, contém a formulm;:áo mais antiga de urna visáo do 
mundo filosófica (philosophical Weltanschauung)4. 

De sua leitura e comentário conclui que "a tradigáo grega da origem 
de sua filosofia no Egito sem dúvida contém mais verdade do que lhe foi 
atribuído em tempos recentes".5 De fato, todo o texto se ocupa com os 
atributos de Ptah, o grande Deus de Menfis: .. 

Ptah, o maior6
, é o corm;áo e a língua dos deuses7

. O poder de seu 
corm;:áo e sua língua vem a existencia a partir dele [Pt~hl . 

O "coragáo" é Hórus; a "língua" é Thoth. O "coragáo" (o leb hebraico) 
é a "vida (ankh)", a energía vital, a carne corporal (a basar hebraica), o 
"conteúdo" da "língua". Hoje poderíamos dizer que Hórus é o pulsional, o 
afetivo, o motor, a consciencia ético-prática que "recorda" pontual e auto
conscientemente ato por ato da vida do ser humano e que é julgada por 
Osíris - já que é o "coragáo" do morto que é posto na balanga e é julgado 
para medir suas boas obras. Hórus é: 
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O criador de toda obra, de todo artefato, do que se faz com a máo, do 
que cresce; é o movimento de todo membro de acorde como mandato, 

9 com a palavra ... 

Como o próprio Ptah é Hórus, poderíamos dizer, lembrando o que foi 
dito por Schopenhauer: o Seré Vontade, Potencia, Poder. Ptah é Hórus. Mas 
Ptah é também Thoth, a "língua". Esta língua é a origem da dabar hebraica 
e do lógos grego, sem nenhuma dúvida - ambas as culturas, a hebraica e 
a grega, sao suas culturas periféricas, secundárias, herdeiras dos desco
brimentos filosófico-ontológicos egípcios: 

Ele [Thoth] é a língua, que repete os desígnios do corm;:áo10
. Ó Thoth ... 

tu satisfazes minhas necessidades com pao e cerveja, guardas minha 
língua quando falo 11

. 

A "língua" é a palavra, mas palavra como "mandato", "ordem", é 
palavra prática, criadora, produtora. É a razao prática que tem "projetos", 
os pensamentos que o arquiteto12 concebe em sua mente antes de a obra 
ser construída: 

A palavra é o fazedor de todo alimento que pode ser oferecido em oblrn;ao 
[aos deuses]; o fazedor do que se ama e do que se odeia; é o dador da vida 
aoque difunde a paz e dá a morte aoque é culpado 13

. É Thoth, a sabedoria, 
o mais forte dos deuses, é identico a Ptah, depois que fez todas as coisas, 
todo hieróglifo, quando formou os deuses e as aldeias14

• 

É palavra criadora, organizadora, o juiz do cosmos: "critério (kriterion)", 
lei e tribunal. 

Estas curtas reflexóes bastam para indicar que é necessário que 
saiamos do estreito helenocentrismo prussiano em filosofía, para nos 
abrirmos para o amplo horizonte das sugestóes filosóficas de todas as 
culturas que a humanidade desenvolveu plurivalentemente. De passagem, 
pensamos que o Egito, talvez melhor que os gregos e modernos, produziu urna 
ética sumamente equilibrada entre o material (Hórus) e o discursivo (Thoth) e 
que poderia nos ensinar algo. Afinal de contas, tanto os gregos como os 
semitas (especialmente os hebreus, os cristaos e os isla:micos) sao seus 
descendentes. 

§ 2. O capítulo 125 do "Livro dos mortos" 15 

Trata-se de um conjunto de textos dispersos que, com ordem diferente, 
eram colocados junto aos mortos em papiros, para que pudessem "lem
brar" seus atos em vida no momento do "J uízo Final" de Osíris. Osíris, 
depois de ser corcado como príncipe regional (talvez fosse originalmente 
um personagem histórico), é assassinado por seu irmao Seth, que esquar
teja seu corpo16 e o reparte por diversos lugares, também no rio Nilo (sua 
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cabec;a repousava em Abydos) . Ísis recolhe as partes de Osíris e Anúbis o 
reúne mumificando-o. Seth tenta também matar seu filho Hórus, filho de 
Ísis, que era a esposa do próprio Seth. Hórus vence o seu pai (como um 
novo Édipo) e herda o reino de Osíris. Enquanto isso, Osíris ressuscitou no 
reino do além. Portante, é o primeiro ressuscitado e seu protótipo, a quem 
os que desejam ressuscitar devem invocar. No Império Antigo ressuscita
vam só os faraós, os sumos sacerdotes e grandes personagens. As pira:mi
des nos lembram a esperanc;a numa "vida" eterna. No lmpério Médio (a 
partir de 2060 aC), fim da dinastia XI, e posteriormente em tempos de 
anarquia, depois de revoltas populares para alcanc;ar tal possibilidade, a 
ressurreic;áo se universaliza a todos os habitantes, mas igualmente as 
exigencias éticas que constain no Lívro dos morfos. O ka (a consciencia 
ética absolutamente individual que tem memória e responsabilidade de 
seus atos), a consciencia ético-~rática, é o componente central do ser 
pessoal (junto com outros quatro 7). Trata-se de um dos mitos éticos mais 
determinantes da história universal. Cada sujeito individual, em vida e 
depois da morte sempre individual18

, tema experiencia ética de realizar 
as suas obras a luz do "juízo de Osíris" (com "autoconsciencia" explícita, 
já que "se ve visto" a partir dos olhos de um juiz onisciente, incorruptível, 
interior e perfeito). A "vida" (Ankh em egípcio) é dada individualmente 
pelos deuses a cada ser humano e mantida eternamente no caso de o 
morto merecer ressuscitar por suas boas obras. Todos os deuses levam em 
sua máo direita a Ankh, o sinal da vida (urna espécie de cruz para baixo 
com um pegador através do qual os deuses metem sua máo). 

Desejamos só indicar um elemento das tantas riquezas éticas 
<lestes textos e em relac;áo ao argumento central de toda esta Ética 
da libertac;ao. Trata-se do Capítulo 125 do indicado livro que deseja
mos comentar. Este longo capítulo é o relato da presenc;a daquele que 
morreu na grande Sala de Maat (a leido universo), ondeé julgado o 
"Osíris N." (o morto com nome próprio) para nele encontrar ou náo os 
méritos para ressuscitar. O capítulo comec;a, depois da apresentac;áo 
daquele que vai ser julgado, comas famosas declarac;oes de inocencia 
("Náo cometi maldade contra os seres humanos. Náo maltratei as pes
soas ... ") 19 . Num momento central do texto podemos ler os seguintes 
critérios éticos, que o morto com pretensáo de ressurreic;áo proclama 
publicamente na grande Sala de Maat: 

Satisfiz o deus cumprindo o que desejava. [1] Dei pao ao faminto, [2] 
água ao sedente, [3] vestí o que estava nu e [4] urna barca ao náufrago 2°. 

E os deuses, personalizando o morto, perguntam-lhe: "Quem és tu? me 
dizem; qual é teu nome? me perguntam"21

• lsto nos indica o profundo 
conceito da individualidade pessoal da eticidade egípcia, que o pensa
mento semita herdará, mas náo o grego (coma sua imortalidade universal 
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da alma), e através dos semitas passará para os judeus, os cristaos, os 
rnuc;ulmanos e os modernos. 

U ma das tantas influencias históricas deste texto se deixa ver, 23 
séculos depois da origern da escola menfita, nurn texto hebraico de Isaías 
58, onde componentes do grupo do Terceiro Isaías escrevern: 

O jejum que eu quero é este: ... dei.xar livres os oprimidos, quebrar todos 
os cepos; [l] partirteupaocomofaminto, [4] hospedar o pobre sem teto 22

, 

[3] vestir o que está nu, e nao te esconderes daquele que é tua carne. 

Todo o texto deste cap. 58 nao fala de exigencia de urna corporalidade 
reconhecida ern sua dignidade. 

Sete séculos depois do texto de Isaías - hoje faz já vinte séculos, mas 
quase trinta séculos depois da origern clássica da tradic;ao egípcia ern 
Menfis, quer dizer, desde a origern da cidade egípcia transcorrerarn até 
hoje quase cinqüenta séculos -, o fundador do cristianismo refere-se 
novarnente aos critérios éticos de Osíris para o Juízo Final ern vista da 
"ressurreic;ao dos rnortos". Agora a grande Sala de Maat é urn espac;o perto 
de Jerusalérn. A hurnanidade está presente publicarnente diante de cada 
ser humano personalizado. Referirno-nos a Mateus 25. No lugar de Ptah ou 
Osíris, agora está o "Hlho do Hornero": 

(l] Porque tive fome e me <lestes de comer, [2] tive sede e me destes de 
beber, [4] era forasteiro e me destes hospitalidade, [3] estava nu e me 
vestistes. 

Corno se pode observar, a ordern lógica do Livro dos mortos (que será 
chamado tanto por cristaos corno rnuc;ulrnanos de O livro da vida, por 
estarern ali anotadas todas as obras realizadas ern vida por cada ser humano) 
é ainda rnais carreta que ern Mateus, pois parece que dar de vestir é anterior 
a dar urn teto. De qualquer rnaneira, chama a atenc;ao a proxirnidade do 
fundador do cristianismo corn a tradic;ao egípcia - nao será porque, segundo 
alguns relatos, esteve de fato no Egito fugindo da perseguic;ao política do 
governo colaboracionista judeu corno Irnpério Romano? 

ORDEN! DAS QUATRO EXIGENCIAS ÉTICO-MATERIAIS NOS TRES TEXTOS CITADOS 

Textos Livro dos mortos Isaías 58, 7 Mateus 25,35 
(cap. 125) 

Exigencias éticas 

l. Dar de comer ao faminto l ª exigencia l ª l ª 

2. Dar de beber ao sedento 2ª exigencia - 2ª 

3. Dar de vestir ao nu 3ª exigencia 3ª 4ª 

4. Dar urna barca ou um teto 4 ª exigencia 2ª 3ª 
ao forasteiro ou estrangeiro 
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Parece, portanto, que o texto de Mateus tern rnais ligac;ém com o Livro 
dos mortos egípcio do que corn o Isaías hebraico, tanto pelo número das 
exigencias (quatro nos dois prirneiros e tres ern Isaías) como por sua ordem 
(urna variac;ao ern Mateus e duas em Isaías). 

Toda esta ética foi urna reflexao ético-filosófica sobre estes textos, talvez 
os textos críticos mais antigos que a humanidade recorda. A ética da 
libertac;ao nao quer aparecer como novidade. Quer aparecer corno urna 
atualizac;ao de urna tradic;ao milenar, pisoteada pelo cinismo do capitalis
mo globalizador, que se pretende o máximo da ciencia e da razao, sendo 
na verdade urna decadencia ética, irracional e insensível a dor das vítirnas. 

§ 3. A cidade de Saís, metrópole de Atenas 

Cheguei a Saís partindo do Cairo, via Tantah, de trem, dali a Basyun, 
no delta do Nilo, de onibus, no norte, até chegar, de táxi, a um pequeno 
povoado que em nada recorda seu antigo esplendor, denominado em 
árabe Sá-el-Haggar (Saís), junto a antigos canais, pouco ao sul de onde 
Champollion encontrou, ern 1822, a pedra Rosetta com o texto ern tres 
idiomas: ern hieróglifos egípcios, no sistema fonético alfabético grego e 
demótico (escrita copta cursiva muito simplificada). Nada resta hoje de sua 
antiga grandeza. Saís era capital de todo o Egito na dinastia XXVI (de 666 
a 524 aC, quando ocorre a invasao persa). Era dedicada a deusa Neith 
(que os gregos de Atenas chamavam Palas Atená, deusa egípcia, portante). 
Já era urna cidade famosa desde as primeiras dinastias, cujos marinheiros 
e comerciantes fundaram na Grécia a Atenas, urna de suas tantas colonias 
do Mediterremeo. Psamético I, filho de Nekao, abre o mercado egípcio para 
os gregos em 663 aC, e os ernprega como rnercenários. Em 568 permite-se 
que os colonos gregos entrem em Menfis e é fundada Naucratis, cidade do 
delta, para os helenos cornerciarern. Saís existiu até o século XV dC, já 
rnuc;ulrnana. No ano 333 aC, recebeu Alexandre como libertador dos 
persas, que irnediatarnente se dirigiu ao deserto ocidental do Nilo para 
venerar o santuário do deus egípcio Arnrnon, venerado corno o rnaior dos 
deuses pelos gregos rnacedonicos. Certarnente, Dioniso (que Nietzsche 
tanto apreciava) era urn deus egípcio, mas tarnbérn Apolo. Platao esteve 
ali, e talvez ern seu norne escreveu a República. Ali os gregos estudararn 
matemática, geornetria, astronornia, a filosofia dos pré-socráticos e rnuitas 
outras disciplinas, entre as quais nao se deve esquecer a experiencia 
mística de hornens dedicados exclusivamente a conternplac;ao (o "ócio 
[skholé ]" que Aristóteles tanto adrnirava). No ano 311 aC, Ptolorneu I a 
govema, cornec;ando assirn a dorninac;ao helenica. A antiga capital impe
rial, Saís, de rnetrópole se transformou ern colonia de suas antigas colonias. 
Estive aí, corn venerac;ao nao helenocentrica, no dia 9 de dezernbro de 1994, 
para lembrar que a Grécia nao é a origern do "amor pela sabedoria", amor 
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que certamente aprendeu do Egito, e Atenas aprendeu de Saís, civilizm;:áo 
africana com forte componente negro bantu, além de camita e semita, e 
nada tem de indo-europeu, ocidental ou europeu, evidentemente. 

NOTAS 

1. Fiza primeira viagem em 1976, a caminho para Dar-Es-Salaam (Tanzania), a segunda em 1982, 
quando viajava para Nairobi, Quenia. 

2. Na realidade, "copta" é urna deforma~ao fonética de "Egito", que, por sua vez, significa 
"adoradores de Ptah" (egi-Ptah), o deus principal de Menfis. 

3. É a Shabaka Stone, n. 498, doMuseuBritanico, de92x 137cm, descobertaem 1805 (verPritchard, 
1950, p. 4). Sobre o texto, ver Altenmüller, 1975; Breasted, 1901; Junker, 1941. 

4. Breasted, 190 l. p. 39. 

5. Ibid ., p. 54. 

6. Breasted escreve "the great". Parece que estamos escutando um egipcio atual exclamar, nas 
ora~óes diárias desde o minarete da mesquita islamica do atual povoadozinho de Menfis: ''.Alá é o 
maior". Cinco mil anos de urna tradi~ao ininterrupta. 

7. Ibid., p. 44; Pritchard, 1950, p. 4. 

8. Ibid .. p. 48. 

9. Breasted, op. cit., p. 45. 

10.Ibid. 

11. "Urna ora~ao a Thoth", em Pritchard, 1950, p. 379b. 

12 Ptah era o padroeiro dos arquitetos e pedreiros, o que preve a obra futura, que a faz existir 
no plano antes de sua existencia real: é a origem divina como previsao do universo antes de sua 
cria~ao. Para os hebreus, Thoth era a "sabedoria eterna" que criava o universo (o livro da Sabedoria 
de Salomao): Thoth. Era o nous ou o lógos originário dos pré-socráticos. A "idéia" que guia a 
forma~ao das coisas. Seu "conteúdo" é Hórus, mas a formaliza~ao prático-efetora é Thoth. É a 
matemática, a astronomía, a sabedoria que antecipa as inunda~óes do Nilo (o retomo do caos) e 
que plasma, ao se retirarem as águas, o "cosmos" (ordem eterna sobos designios de Maat, a lei 
natural-divina de todas as coisas), o exato lugar de cada campo, de cada caminho, "recordado" 
nos levantamentos topográficos geométricos exatos. Thoth "ordenava" (por um mandato de racio
nalidade prático-instrumental) o universo. 

13. Breasted, op. cit., p. 49. 

14.Ibid. 

15. Ver Maystre, 1937; Faulkner, 1972; Allen, 1974; Altenmüller, 1986. O texto que citaremos está 
na bibliografía sob Libro de los muertos. 

16. Mito muito parecido como de Coyolxauhqui asteca (deusa decapitada, cujo sangue fertiliza 
a terral ou do Tupac Amaru peruano (cujos membros esquartejados foram distribuidos pelo poder 
espanhol nas quatro dire~óes dos pontos cardeais do antigo império inca). 

17. Os outros componentes do ser humano sao: fu, a energía vital ou vida; Ren, o nome próprio (!), 
individual; Alca, o cora~ao, que é a sede das motiva~óes ou razao prática; e a carne (nao o corpo). 

18. Nao se encentra aqui a experiencia e o conceito de um "eu pessoal", o si-mesmo (self), que 
através da tradi~ao semita chegará a Europa moderna? Charles Taylor nao devia ter buscado (Taylor, 
1989) a origem do self no Egito, e nao na Atenas de Platao, onde certamente nao pode encontrá-lo? 

19. Livro dos mortos, cap. 125, "Declara~óes de inocencia" (ed. cit., p. 202). Trata-se da nega~ao 
universal de máximas nao generalizáveis. Entre elas: "Nao empobrecí o pobre em seus bens .. . Nao fiz 
padecer fome ... Nao matei ... Nao roubei com violencia ... Nao disse mentiras" (ibid., p. 204-208). 
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20. Ibid ., p. 209. 

21. Ibid., p . 210. 

22. É interessante observar como a "barca" do Nilo egípcio se transforma em "teto" para o pobre 
(pode ser a "tenda" do pastor ou beduíno no deserto ou a "casa" do agricultor sedentário). É o dever 
da hospitalidade. 
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exterioridade (• o outro, alteridade) 3, 209, 
285 

face-a-face (• Lévinas) 262, 264 

factibilidade ética ( • razáo instrumental, 
transformac;:ao) 161-203 

falácia naturalista ( • dever-ser, princí
pios), ressituada, náo negada, evita-se 
a nível material de fundamentac;:ao por 
conteúdos: 
- a nível cerebral 72-73 
- no princípio material 107-108 
- no principio formal discursivo 154-158 
- no principio de factibilidade ética 194 
- no principio crítico-ético 268-272 
- no principio de libertac;:ao 387, 392 
- em Bloch 321 

felicidade 
- a nível neurocerebral 69-70 
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- no utilitarismo 75-79 
- na ética clássica 94-95 
-emHegel 96 
- em Zubiri 99 
- crítica da felicidade reprodutiva 245 
- reprodutiva 255 
- em Lévinas 259 

Feuerbach, L. 214 

Feuerstein, R. 293 

Feyerabend, P. 305 
filosofia 
- formalidade filosófica 1 
- bárbara, 20 
- origem egípcia 5 
- muc;ulmana, secularizac;áo 22-25 

filósofos árabes 23-25 

fome( • páo), na criticidade egípcia 5, 19, 
218,262,317,323,333,405 

formalidade 1 

formalismo (• Tarski, Luhmann, totalida-
de) 192,238 

Foucault, M. (• sujeito) 315, 336-339, 359 

Freire, P. 289, 301 

frentes de libertac;áo (• libertac;áo, práxis, 
sujeito, Foucault) 336, 346, 354, 359, 364-
365 

Freud, S. Tl 7, 252-258 

Fromm, E. 239-240 

frónesis 113, 115, 311 

fundamentac;ao 
- do principio material da ética 57, 112 
- do principio formal discursivo ( • cé-
ticos, oponentes) (tentativa válida de 
Apel contra céticos que se contradizem 
performativamente) 
- do principio de factibilidade ética 196 
- do principio crítico-ético 273 
- do principio formal crítico-discursivo 
329-330 
- do principio de libertac;áo 396 

Fundamentos da ética (prime ira parte) 56-203 

Génova 32 

globalizac;ao 369, 402 

gozar 
-emMarx 102 
- em Lévinas 262 
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gregos 13-1 7 

greve de massas 351, 348-386 

Habermas, J. (• juízo, razáo discursiva) 
133-147 
- crítica a Marx 136-138 
- nao relevancia da miséria 233, 239 

hebreus 7 

Hegel (eticidade) 96 

hegemónico (• Gramsci, no Índice Ono-
mástico) 

Heidegger, M. 71, 98 

helenocentrismo 4, 249-251 

hermenéutica (de símbolos) 98 

Hinkelammert, F. 184-188 

horizonte ontológico-hermenéutico 103-
104 

Horkheimer, M. 227-241 

Hórus (deus egípcio) 4, 245, 405 

idade-eixo 4 

Ilustrac;ao (Aufkléirung) 235-238 

imperativo categórico kantiano 120-121 

impossibilidade (• factibilidade) 185, 189 

impossibilidade de reproduzir a vida 206 

incas 11 

inclinac;óes (• afetividade) 58 

Índia 9, 13 

indo-europeus 13-17 

infelicidade (utilitarista) 81 

Inglaterra e Escócia 74 

instintos 
- de autoconservac;ao 245 
- de morte 254 
-de vida 254 
- do prazer como felicidade reprodutiva 
245,246 
- do prazer dionisíaco, inovador 245, 
246 
-do Eu 254 
- tipos de Tl 7.6-10, 257, Tl 7 

intelectual organico 226, 234, 332, 341-345, 
352-353 

interpelac;ao 209, 278-288 



intersubjetividade (• validade) 120-148, 
149-159 
- crítica 328, 329 
- sujeito intersubjetiva (• frentes de 
libertac;:ao) 360-365 

juízo (ou enunciado) 
-de fato 103-106, 108, 140, 153-154, 194 
- constatativo (ou descritivo) 105, 140 
- emocional 141 
- material 153 
- ético-material negativo 206 
- normativo l 07, l 08, 140, 142, 153-154, 
194 
- crítico 142, 332, 389 
- moral 153 
- de factibilidade 153 
- em Habermas 140-143 
- de valor 103-106, 108, 142, 171 
- de valor crítico 142 
- de realidade l 03-106 
- de compatibilidade l 06 

juízo final ( • Osíris) 5 

justo (o) Tl3d 

Kant I. (a moral transcendental) 117-121 

Kierkegaard, S. 215 

Kohlberg, L. 292 

Kuhn, Th.304 

Lakatos, I. 306 

legitimidade 376-383 

leis sociais 367 

Lenin 348-353 

Lévinas, E. 259-266 

liberalismo 122-128 

libertac;:ao (• práxis de, transformac;:ao, 
frentes de) 
- da filosofia 45-55 
- dos vencidos 234 
- dos escravos 8 
- como processo 301, 336-402 
-como autolibertac;:ao (• Marx, su jeito) 
386 

Livro dos morfos 5, 405 

lógica socialista (pragmática) 166 

lógos ( • Thot) 4 

López Aranguren, J.L. 99 

Luhmann, N. 179-183 

Luxemburg, R. 346-353, 368-371, 384-386 

Maat (deusa egípcia, a lei cósmica) 5 

Maclntyre, A. 86-88 

maias 9 

Maim6nides 19 

mais-represséio (• Marcuse) 240-241, T 17.2 

mais-valia (• Marx) 223 

mal (o)(• bem) 161,204,207,237,277 
- original 271 

maniqueísmo 14 

mapas do cérebro 61-66 
- mapeamento ou rastreamento 61 

Marcuse, H. 231, 239-241 

Mariátegui, J.C. 365 

Marx, K. 
- crítica económica do capital 213-226 
- o sujeito político da auto-emancipa-
c;:ao 341-345 
- a crítica-ética 216 
- o material, o conteúdo, a vida l O 1-102 

maté ria como origem do mal (• Plotino) 14 

material (o material emética) ( • conteúdo, 
vida, verdade prática) TlO, 57-113, 187, 
218, 227-241 
- materialidade das pulsóes 242 

Menchú, R. 278-288 

Menfis 4, 250, 405 

Merleau-Ponty, M. 71 

Meso-América 9-12 

Mesopotamia 3, 6 

metafísico (o) em Lévinas 259-260, 262 

miséria (• pobre, vítima, o outro) 210,216, 
224,229,234,262,265,317,369 

mito 
- da imortalidade da alma 1 
- da ressurreic;:ao da carne 1, 4-5 
- egípcios 4-5, 204-205, 405 

modemidade T8, 27-44 
- dos modelos 27-29 
- paradigmas T9, 39 
- primeira m. 35-36, 38 
- segunda m. 37 

Moisés, o egípcio (• éxodo) 257,274,288 
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momentos da ética da liberta~áo 
-material ético 57-113, 161-162 
- formal da moral 114-160, 161-162 
- de factibilidade ética 1 61-203 
- crítico da ética 204-276 
- de discursividade crítica 277-335 
- de factibilidade libertadora 336-402 

monológico 245 

morais formais T 15 

moral (o) 114-160, T4b 

moralidade formal 114-160 

morte (• vida) 210, 218, 254 
- princípio de m. 252 

mundial T2 

mundo mu~ulmano 21-25 

náo-verdade 227, 329 

nascimento como morte 15 

naturalismo 57 

necessidades (comer, beber, etc.) 6, 187, 
405 
- em Lévinas 259-260 

nega~áo 209 
- originária 219, 221-223, 236 

negatividade da vítima (crítica ética, cien
cia crítica) 210, 217 
- do critério de verdade 212 
- critério crítico 223 

negativo(• positividade) 204, 227-241 

neurología 60 

neuronios 60-72 

Nietzsche, E 245-251 

nirvana 17 

nudez 5,261,262,265, 405 

ontológico, ontología ( • Heidegger, totali
dad e) 103-104, 206, 260 
- crítica ao ontológico 261 

oponentes aos seis princípios ético-morais 
universais: 
- o cínico que fundamenta a morte ou o 
suicídio 57,112 
- o cético da razáo como tal (tentativa 
válida de Apel; fundamenta~áo) 158 
- o anarquista 196 
- o conservador 273 
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- o dogmático conservador de esquer
da 329-330 
- o conservador antiutópico 396 

oprimido/a 209, 231 

órfa:o 6, 262 

organiza~áo (da comunidade de vítimas) 
340-353 

Osíris (• ressurrei~áo) !, 5, 70,257,274, 405 

outro (o/a), como outro ( • re-sponsabilida
de, racionalidade ético-pré-originária, 
exterioridade, re-conhecimento) 206, 
212,259,263, 279,285-288 

Pacífico (oceano) 
- culturas do 9 

páo (• fome), critério ético 5, 405 
- tira a fome 19, 317 

paradigma: fun~áo e crítico das ciencias 
302-315 

pecado original (neoplatonico) 15 

pedagógica crítica(• Freire) 

Peirce, Ch. 163-170 

periferia 33, 42, TI 

Piaget, J. 290-291 

Plateo 5 

plus-repressáo (• mais repressáo) 

pobre 6,405 
- pauper 219-221, 283 

pobreza 210-211, 217,220 

poder em Foucault 338-339 

polinésios 9 

Popper, K. 303 

pós-convencional 1 

posi~áo original em Rawls 124 

pós-modernos 42, 329 

positividade do critério de verdade 212 
- da emancipa~áo 216 
- do vigente 227-229 

possibilidade ( • impossibilidade, Hinke-
lammert) 189-192 

pragmática transcendental 129-134 

pragmatismo 163-170 

práxis de liberta~áo 231 , 302, 372, 387-399 



prazer (• instinto, dor) 
- como gozo, satisfm;éio, extrafenome
nológico 262 
- o néio-prazer 252 
- no kantismo 70 
- freudiano 252 
- neurológico 67 
- nietzscheano 245-251 
- utilitarista 77-82 

pretenséio 
- de inteligibilidade 171-178 
- de verdade prática 11 O, 149, 153, 155, 
157 
- de verdade teórica 157 
- de validade 148-159 
- de validade normativa 141 
- de factibilidade 153, 161, 189 
- de eficácia 161, 190, 329 
- de retidéio 140, 153-156 
- de veracidade (• interpelm;éio) 
- de validade anti-hegemónica 277-335 

principio 
- ético-utilitarista 79-81 
- material universal da ética 107-112 
- formal d iscursivo universal da moral 
131, 141 , 158-159 
- de factibilidade ética 193-197 
- crítico-ético 271-275 
- formal discursivo crítico 328-330 
- de libertac;éio 392-401 
- de morte 252, 254 
- do prazer 252, 254-255 
- de vida 257 
- principios que enquadram a razéio 
meramente estratégica 346-353 

principium individuationis 243, 244, 246 

projeto de libertm;éio (• utopía) 232 

proximidade (• o outro, alteridade, face-
a-face) 264 

prudentia (• fronesis, razéio discursiva) 116 

psicanálise 239, Tl 7 

Ptah (deus originário egípcio) 4, 405 

pulséio, pulsional (• afetividade, instinto, 
dese jo) 242-258, T 17 
- de alteridade ( • desejo metafísico) 260 

Putnam, H. 171-178 

racionalidade (tipos de) 198, 208, 324-325 
- crítica da razéio instrumental 189, 237-238 
- razéio discursiva 130-147, 157 
- razéio discursiva crítica 208 

- razéio estratégica 197, 346-353 
- razéio ético-crítica (ou razéio crítica) 
204-206, 208, 231,236,245 
- razéio ético-originária 157 
- razéio ético-pré-originária 208, 269, 
285-288 
- razéio hermenéutica 103 
- razéio hermenéutica crítica 208 
- razéio instrumental 103, 161-188, 190-
192, 197 
- razéio instrumental crítica 208 
- razéio libertadora 208 
- razéio prático-material 103, 157, 206 
- razéio teórica 157 
- razéio utópica 184-188, 316-323, 333 

racionalidade e vida 237 

racionalizac;éio (simplificac;éio moderna) 
39-41 

Rawls, J. 122-128 

razéio 
- o pré-racional 262 
- o pós-racional 262 
- a racionalidade primeira 262 

realidade (captac;éio de) 61 
- a partir da vida 101-106 
- em Feuerbach 214 
- em Hegel 329 
- em Hinkelammert 186 
- em Kierkegaard 215 
- em Luhmann 181 
- emMarx 101-102 
- em Menchú 282 
- em Schelling 213 
- em Zubiri 99 
- referencia da verdade 150, 173-178 
- vigente 229-230 
- objetiva 187 

realismo pragmático 171-178 

realizac;éio 218 

reconhecimento do outro como igual 106, 
157,268,272, 286 

reconhecimento do outro como outro 157, 
268-269,272,273, 279,286 

refém (o) em Lévinas 259 

referencia a realidade (• verdade, reali
dade) 150, 172-178 

reforma, reformismo(• razéio estratégica, 
principio, Luxemburg, transformac;éio) 
346-353, 366-373 

represséio (psicanalítica) 253, Tl 7.4-5 
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reproduc;:a:o ( • autoconservac;:a:o, instintos, 
vida)236,245,252,372 

responsabilidade (auto-)(• autoconscien
cia) 109 

re-sponsabilidade pelo outro 263-266, 27 4, 
279 

ressurreic;:a:o da carne ( • carne, material, 
Osíris) 4-5, T6a 

retidó:o (• pretensó:o de) Tl3e, 153 

reto Tl 3f 

revoluc;:a:o, revolucionário (• transforma
c;:a:o, práxis de libertac;:ó:o 240, 317, 320, 
343, 366-371, 383 

Ricoeur, P 98 

Rig-Veda 14 

rosto (o) 262, 264 

Rússia 21 

Saís egípcia, metrópole de Atenas 405 

Scheler, M. (• axiologia, valor) 97 

Schelling, EWJ. 213 

Schopenhauer, A. 243-244 

seguranc;:a ( • reproduc;:a:o, autoconserva-
c;:a:o, felicidade, Nietzsche) 236, 245 

semitas 7-8 

sensibilidade (levinasiana) 259-266 

sentido 
-em Tarski 171 
- em Carnap 172-173 
- em Luhmann 179 

ser (o)(• ontología, horizonte, totalidade, 
sistema) 243-244 
- como vontade 243 

Sevilha 34 

sistema 
- afetivo (cerebral) 67-72 
- cognitivo 59-66 
- de reconhecimento por selec;:a:o 60-66 
- formal 179-183 

sistema ínter-regional 2-26 

sistema-mundo 2, 27-44, Tl 
- desdobramento 30s 

sistema vigente 21 O 

situac;:a:o-limite 297 
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Smith, A. 82 

sobrevivencia (• reproduc;:a:o, autoconser-
vac;:a:o, vida) 236 

Spinoza,B.34, 236 

substituic;:a:o em Lévinas 264 

subsunc;:ó:o 221-222 

suicidio (• definic;:ó:o dos principios, princi
pio material universal) 
- impossibilidade ética de sua funda
mentac;:a:o 109, 112 

sujeito sócio-histórico (• crítica, transfor
mac;:ó:o, Foucault) 226, 233, 300, 324, 
337-339, 354-365, 391 
- auto-emancipac;:a:o do s. (• Freire) 
341-345, 386 
- negac;:ao do s. 354-359 
- surgimento do novo s. 363-365, 382 
- s. vivo 361-362 

superego 252, 254, 256 

Tarski, A. 171 

tempo (o) em Benjamín 234 

teoría crítica 228-241 

teoría da justic;:a (Rawls) 124-128 

teoría de sistemas (Luhmann) 179-183 

teoría tradicional 229 

teoria-práxis 368-369 

teórico-crítico 23 

Thoth (deus egípcio) 4, 245, 405 

tipos de racionalidade (• racionalidade) 

tomada de consciencia ética ( • crítica éti-
ca, Menchú) 298 

Tomás de Aquino 94 

totalidade (• ontológico, sistema, Luh-
mann) 209, 259 

trabalho ('abodah) 8 

tradic;:a:o como anamnese 234 

transformac;:a:o ( • critério, crítica, práxis de 
libertac;:a:o) 217, 230, 274, 336-365, 366-
373, 374-386, 388-401 
- nao é necessariamente revoluc;:a:o 
(mas pode ser) 370 

Übennensch 245-251 

Um (to ben) 14 



unidade corpo-alma ( • corporalidade, 
dualismo) 71 

utilitarismo 74-83 

utopia (• Hinkelammert, Bloch) 316, 323, 
333 

validade ( • pretensa o de v., intersubjetivi
dade, moral, critério, princípio) Tl3b, 
114-160 
- nao é verdade 148-152 
- anti-hegemónica ou crítica 277-335 

valor(• avalim;ao) Tl2 
- crité rio cerebral 62 
- ética de valores 97 
- fonte viva do 219-220 
- fonte criadora do 224 
- em Nietzsche 246-248 

vanguarda, vanguardismo 330, 340-353 

verdade (• realidade, nao-verdade, vali
dade, referencia, vida como critério de) 
Tl3a 
- nao é validade 149-159 
-prática 101-106, 115, 150, 153-155 
- moral 140, 144, 148, 154 
- em Aristóteles 115 
- em Tomás de Aquino 116 
- em Peirce 167 
- tres tipos de verdade em Zubiri 168-
169 
- como inteligibilidade em Tarski 171-
172, 177 
- em Bloch 321 
- como referencia a realidade 150, 1 75-
176 

veri-ficm;ao em W James 169 

vida ( • conteúdo, matéria, negm;ao, crité
rio, princípio) T3, TlO, Tl 1, 58, 106, 207-
208 
- prodw;ao, reproduc;ao e desenvolvi
mento da vida humana (princípio mate
rial universal da ética) Tl 1 
- compreensao da existencia como afir
mac;ao ou negac;ao da v. T6 
- em Marx 101-102 

- em Bloch 317, 323 
- em Foucault 337 
- impossibilidade ética de negar a v. 58 
- conservar a v. 58 
- como critério de verdade prática 101-
106, 186-187, 323 
- desenvolvimento da v. 204, 323 
- conservar, elevar e desenvolver a v. 
229 
- e racionalidade 237 
- e vontade 244 
-e morte 252 

violencia 374-386 

vitalismo naturalista, fascista, nazista 238, 
T3 

vílima (• excluido/a) 205-398, 245, 268, 363 
- negatividade 21 O, 217 
- materialidade 21 O 
- em Marx 216-217 
- em Horkheimer, Adorno e Benjamín 
227-241 
- em Lévinas 259 
- como critério crítico 270 
- comunidade de 277-335 
- interesse das 308-315 

viúva 6,262 

vontade de viver (• Nietzsche) 234, 244, 252 
-de vida 246 
- autocompreensao da 244 
- de poder 245-251 
- de nada 246-247 
- de verdade 247 

Vygotsky, L. 295 

Walzer, M. 91-93 

Wellmer, A. ( • verdade, validade) 14 7, 149-
157 

West, C. 170 

zapatismo: dedicatória, 210 

Zaratustra 245, 274 

zoroastrismo 14 

Zubiri, X. 71 , 99, 168-169 
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