
ETICA E POLITICA: ENTRE UTOPIA
E JUSTI<;A SOCIAL

Nessa comunica9iio pretende-se analisar a rela9iio do
paradigma da erica e politica. A politica, em sua concep9iio
filos6fica tradicional posta aos nossos desafios eticos
contemporaneos, mormente,face a sociedade globalizada. Diante
do quadro social e economico do mundo atual sera ainda possivel
estabelecer parametros de justi9a social? Busca-se recuperar 0

sentido positivo da utopia para se descortinar 0 horizonte da
justi9a social dentro de possibilidades da liberdade economica,
social epessoal.

Palavras chaves: Crise politica, sistema mundial de
economia, justil;a social, utopia e

globalizal;ao.

Pretende-se introduzir 0 tema Etica e Politica: entre Uto-
pia e Justira Social, partindo-se da analise de duas perspectivas
criticas, que, ainda, parecem serem as mais significativas para refletir
sabre as inumeras situa0es conflictivas no campo da politica e da justi<;a
social na atualidade. A primeira refere-se ao pensamento de Walter
Benjamin,2 que trata do materialismo historico, como mola propulsora
do desenvolvimento do conceito de politica e do progresso, a segunda

I Doutorado pela Universidade de Bremen, Alemanha e pos-doutorado pOI' Leipzig, Alemanha
; ~Ia The Catholic University of America, Washington, USA. Prof. de tilosotia na UNISINOS.
8 alter Benjamin, ( 15.7.1892 - 1940 ). Indico aqui uma importante obra sobre W.
EO enjamm, pois trata-se do autor: PielTe M ISSAC. Passagem de Walter Benjamin. Sao Paulo:

dltora Iluminuras, 1998.
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perspectiva parte do pensamento socio-politico de Immanuel
Wallerstein3 quando questiona as altemativas ainda possiveis como
possibilidades para uma politica contemporfmea, ou seja dum sistema
mundial globalizado, e que esteja engajada com os direitos humanos e
bem como de um mundo mais justa para a sociedade.

Walter Benjamin, ao introduzir seu texto critico sobre 0 conceito
de historia, que visa apontar para uma compreensao da dimensao da
etica e politica apresenta-nos, entre outras muitas, a seguinte passagem:
"Conhecemos a historia de um automato construido de tal modo
que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com
um contralance, que the assegurava a vitoria. Umfantoche vestido
a turca, com um narguile na boca, sentava-se diante do tabuleiro,
colocado mana grande mesa. Um sistema de espelhos criava a
ilusao de que a mesa era totalmente visivel, em todos os seus
pormenores. Na realidade, um anao corcunda se escondia nela,
um mestre no xadrez, que dirigia com cordeis a mao do fantoche.
Podemos imaginal' uma contrapartida filosofica desse mecanismo.
o fantoche chamado "materialismo historico" ganhara sempre.
Ele pode enfrentar qualquer desafio, desde que tome a seu servir;o
a teologia. Hoje, ela e reconhecidamente pequena efeia e nao ousa
mostrar-se. "4

Na perspectiva dessa analise da dimensao etica e politica de
Walter Benjamin, devemos sublinhar importantes aspectos que conjugam
a realizayao do mundo politico voltado para a etica como uma
possibilidade inerente ao pracesso do desenvolvimento da vida social,
que possui como desiderato ultimo e originario a fundamentayao
teologica, no sentido da concepyao axiologica de Adam Smith da
"mao invisivel"5. Segundo Adam Smith, podemos resumir, que todo
individuo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que 0

.1 Immanuel Wallerstein ( 1930 .. ) Dirige the Fernand Braudel Center for the Study of
Economics. historical System. and Civilization na universidade de Binghamton, e Ieciona na
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales em Paris. Entre seus principais livros deslacam-
se: The Modem World-System, The capitalist World-Economy. e Historical Capitalism.
, Walter BENJAMIN. Obms Escolhidas.Vol.I. Sao Paulo: Brasiliense, 1985, pag. 222.
5 Adam SMITH. A Riqlleza das N(II;J5es. Curitiba: Hemus. 200 I Livro IV, cap. 2.p. 203.
Marx tira as consequencias de Adam Smith, assim podemos IeI' no Capital de Marx: .. A
mercadoria e misteriosa simplesmente pOI' pOl' encobrir as caracteristicas sociais do propno
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rendimento anual da sociedade seja 0 maiar possivel. Na verdade, ele
geralmente nao tem intenyao de promover 0 interesse publico, nem
sabe 0 quanta 0 promove. Ao preferir dar sustento mais it atividade
domestica que e exterior, ele tem em vista apenas sua propria seguranya;
e, ao dirigir essa atividade de maneira que sua praduyao seja de maiar
valor possivel, ele tem em vista apenas seu proprio lucra, e neste caso,
como em muitos outros, ele e guiado por uma mao invisivel a promover
um fim que nao fazia parte de sua intenyao. Eo fato de este fim nao
fazer parte de sua intenyao nem sempre e 0 pior para a sociedade. Ao
bus car seu proprio interesse, freqiientemente ele promove 0 da
sociedade de maneira mais eficiente do que quando real mente tem a
intenyao de promove-lo. Assim, dever-se-ia instaurar um principio
contraditorio que movesse todas as foryas do humano para transcender
a mera e pura natureza de interesses individuais para alcanyar a realizayao
da justiya social. Essa dimensao volta-se para uma compreensao
escatologica salvacionista da historia. Muitas vezes, Benjamin utiliza-
se da linguagem quase apoteotica da forya do materialismo historico
sobre a fonnayao politica do ser humano. Trata-se de uma referenda
inarravel da consciencia da tensao historica entre 0 Paraiso perdido e
a Esperanya de em algum dia poder-se recobra-lo. Existe na leitura
dessa passagem uma presenya da forya que se conjuga como
contraponto do processo da historia que e 0 materialismo historico e
seu respectivo sustentaculo que acontece na dimensao teologica. A
teologia, no entanto e fundamental para a compreensao do vazio sofrido
pela politica. "Convem manter a distinyao de diferentes niveis nos quais
se move 0 'discurso teologico'. Um nivel eo da simples constatayao
da metamorfose dos deuses, ou seja, da variayao das 'imagens' a
respeito de divindades, que penetram em teorias e politicas econ6micas.
Ness~ nivel, alem do teologico, qualquer cientista social pode
~ltamente manifestar interesse no assunto. Quando se aponta para
trab II
i a 10 dos homens, apresentando-as como caracteristicas materiais e propriedades sociais
nel entes aos p' d t d t· b Ihind" . 10 U os 0 la a 0; pOl' ocultar, portanto, a relayao social entre os trabalhos

tn IVlduals dos produtores e 0 trabalho total, ao refleti-Ia como relayao social existente, a
Pralgem deles, entre os produtos de seu proprio trabalho. Atraves des sa dissimulayiio os

odutos do trabalho st· d" . . . . 'I· "e omam melca Ollas, cOlsas SOCialS com propnedades perceptiveis etnperc t' . . ,
19 ep IvelS aos senttdos." Karl MARX. 0 Capital. Rio de Janeiro: Civilizayiio Brasileira

68, p.81 ' ,
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conflitos e antagonismos entre os deuses,ja estamos em outro nivel : 0
da luta dos deuses. Sempre houve deuses conflitantes entre si, pm-que
sao conflitantes entre si as concepyoes que as seres humanos, apoiados
em suas imaginayoes teologicas, tem a respeito da sua vida na historia ....
o terceiro nivel e, pais, a da descobetia das utilidades especificas dos
deuses. Eles sao uteis para detem1inadas funyoes ....E no quatio nivel
aparece 0 discurso teologico sabre a idolattia, isto e, sabre idolos que
matam, porque exigem sacrificios."6

Na atribuiyao do materialismo historico tratamos das reais
possibilidades da politica enquanto entidade que realiza a satisfayao
das necessidades ja compreendidas como supra-culturais na realidade
historica do ser humano: Encontrar as condiyoes de ideayao e de
mani pulayao da natureza que abrange a mundo ambiente do humano.
Assim, a processo cultural, como fen6meno da hominizaya07 tem como
principio fundante a ideayao e a transfonnayao in'eversivel do mundo
humano. Trata-se das satisfayoes das primeiras necessidades e da
satisfayao das necessidades transcendentes da vida humana, das
necessidades mais intrigantes das relayoes inter-humanas e do
desenvolvimento da propria histotia. Segundo Marx, "um valor-de-
uso au um bem so possui valor, porque nele esta corporificado,
materializado, trabalho humano abstrato. Toda a forya de trabalho da
sociedade, - que se revel a as valores do mundo, das mercadorias, -
vale, aqui, par forya de trabalho unica, embora se constitua de inumeras
foryas de trabalhos individuais. Cada uma dessas foryas individuais de
trabalho se equi para as demais, na medida em que possua a carater de

(, Hugo ASSMANN & Franz HINKELAMMERT. A fdo/alria do Mercado. Petropolis:Vozes,
1989 p.12

7 Alvaro Vieira PINTO, apresenta-nos um belo capitulo que trata da Teoria da Cultura.
eonsiderando a ciencia como aspecto particular da realidade geral da cultura. A cultura tratada
como cria,iio humana resultante da resolu,iio da contradi,iio principal do homem, aque!a
existente entre cle e a natureza. Cultura e hominiza,iio. As no,oes de "instrumento" e de
"tecnica". A cultura como produto do processo produtivo. A cultura de produ,iio de bens de
consumo e de bens de produ,iio. a homem como bem de produ,iio. 0 problema historico da
evolu,iio da cultura. Acumula,iio e apropria,iio da cultura. A cisiio da cultura nas sociedade
dividas em grupos antagonicos. A divisiio social do trabalho. A cultura como media,iio de loda
realiza,iio humana. 0 auto I' trata do can\tcr inedito do existir do homem em raziio de tel' de
ser 0 criador da cultura, 0 animal culto. A analisc entre a media,ao reciproca entre coisas e
ideias. E a ideia como cria,iio humana. Alvaro Vieira PINTO. Ciencia I' £.riSlencia. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1979 p .119
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Uma forya media de trabalho social, e atue como essa forya media,
precisando, potianto, apenas do tempo de trabalho em media necessfuio
ou socialmente necessatio para a produyao de uma mercadotia."8 Na
perspectiva benjaminiana, lemos, potianto, a condiyao marxista sabre
a consciencia histotica que se instaura como consciencia humana ultima
que e a transfom1ayao do mundo e de sua propria historia, como
podemos afetir nas teses fundamentais de Karl Marx.9 Essa consciencia
histotica implica numa ayao que se traduz pela linguagem, como objeto
transfom1ador na manipulayao do mundo humano, sem ser meramente
uma reduyao eidetica fenomenologica. Mas a linguagem como condiyao
primeira da afinnayao da historicidade humana, tal como podemos
conferir em Ludwig Feuerbach I

o. A linguagem como essencia distinti va
do ser humano, como ato de trabalho II, na realizayao de suas
atividades culturais e necessmiamente implica, assim no pensamento
de Atistotelesl2 a condiyao para a vida politica do ser humano.

Da passagem de Walter Benjamin para a pensamento politico
contemponlneo deparamo-nos com inumeras variaveis e
condicionamentos para uma melhor compreensao do paradigma politico
como promotora da garantia da realizayao dajustiya social. Nessa
perspectiva devemos considerar as enom1es e rapidas transfonnayoes

, Karl MARX. 0 Capilal. Rio de Janeiro: Civiliza,iio Brasileira, 1968. P. 45.
; .. Os filosofos limitaram-se a interpretar 0 mundo de diferentes maneiras: trata-se e de
transfonm\-Io". Karl MARX. Tcses sobrc Feuerbach, In K. Marx c F. Engels. A ide%gia
a/ell1ll. Montevidcu: EPU, 1959 p. 633
10 L d .
" U wig FEUERBACH. Principios da Fi/oso(ia do FUluro. Lisboa: Edi,oes 70, 1988 .

. Ennque Dussel se refcre da seguinte lIlaneira:" Todo "acto -de- trabajo" ( como todo
algumentar 0 "acto-de-habla" serialllente comunicativo) ya siempre presupone la "comunidad
Ideal de productores",
Nunca sc tnb' "I ', .' ,IJa so 0 para Sl, como no se puede argumentarsc solo para si. EI Outro es la
c?ntrapal1lda escncial de todo "acto-de-trabajo", ya que eI acto-de-trabajo no es solo un acto
tecnlco (perso t· I> )' "na-na ula eza , Sll10 practlco (persona-naturaleza-persona); se eneuentra
cntonecs subsumido en un acto-de-justicia" (y "Justicia ad alterum est ( la justicia ticnde al
Outro)" d ,', I' " , . .

. eCI,ln os lalInos), La raclOnalldad economlco, dcsde la praxis-productiva
~:I;:110glcanH:nte la comunieativa), presupone ya siempre una "comunidad idea'" ilimitada,
ad Inlda ahora desde la corporalidad neeesitante ( .. Tengo hambre'''), como Marx 10 deseribio
, ecuadamente desde los Manuscritos del 44 ..
Enrique DUSSEL. Las Melir!oras le%gicas de Marx. NavalTa: Editorial Verbo Divino, 1993
, p. 305.

I~ "Portanto, tambem para Aristoteles, 0 eidadiio e 0 sujeito da polis, como no pensamento
~~oderno, mas e impossivel pensar a pn\xis dcsse cidadao sem referencia its instituipoes
etlcas" . I -' . " . y, ,pOlS e a~ sao a Vida eo ser dos Indlvlduos IIvres; sao sua realidade" Manti'edo Araujo

de OLIVEIRA. Erica e Sociabilidade.Sao Paulo:Edi,oes Loyola, I993,p. 61.
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historicas subjacentes ao seculo xx, principalmente, nas duas ultimas
decadas: Porum lado, analisamos a derrocada do socialismo real e a
crise do capitalismo contemporfmeo, isso no campo politico, e por
outro lado, trata-se do extraordinario desenvolvimento da
biotecnocultura, cuja repercussao e um extraordinario desafio para a
etica. Aqui, vamos ponderar 0 trabalho de Immanuel Wallerstein que
se refere ao periodo denominado pelo mesmo, como pos-liberalismo, 13

considerando a agonia do neo-liberalismo. 0 autor pondera acerca
dessa fase historica de que 0 liberalismo apresentava detenninadas
consignayoes em periodos passados tais como na consolidayao dos
chamados ideais da democracia e da considerayao dos direitos hwnanos
reclamados e proclamados em alguns movimentos revolucionarios do
seculo XVIII e XIX, e acentuando um longo periodo de sonhos utopicos
que traziam em seu arcano a realizayao da plenitude da justiya humana,
como conquista dos direitos humanos. Esse periodo, segundo
Wallerstein, e de enonnes frustrayoes e de desespero uma vez que
concomitante a utopia do periodo, desenvolveu-se a consolidayao dos
ideais liberais sob nova perspectiva politica, tendo como enlace social
a nova fonna e ideologia econ6mica, qual seja 0 poder econ6mico
capitalista que instaura em si mesmo a fundamentayao ultima da etica,
nao considerando mais os ideais historicos que norteavam a concepyao
de democracia, esvaziando com esse poder a propria possibilidade do
Estado na gerencia da justiya social. 0 autor refere-se aos proximos
50 anos como um periodo das mais tragicas experiencias de massacre
dos principios democraticos e das fonnas inescrupulosas das foryas
econ6micas, a fonna do capitalismo, em relayao a destruiyao do meio
ambiente e da fonna da violencia institucionalizada no que se ref ere as
populayoes excluidas em todas as partes do planeta. 14

As ultimas decadas do seculo XX confinnaram que vivemos
uma era dos extremosl5. Esses extremos mergulham 0 ser humano de
maneira desesperada e indefesa numa era de incertezas lugubres no
t.1 Immanuel WALLERSTEIN. Alier Liberalism. New York: The New Press, 1995.
" Idem p. 252 (The Agonies of Liberalism: What Hope Progress.)
" Vel' nesse sentido a obra de Eric HOBSBA WM. Era dos Extremos. Siio Paulo: Companhia
das Letras, 1996, que caracteriza 0 secuIo xx como um sec. breve e extremado: Sua historia
e suas possibilidades edilicam-se sobre catastrofes, incel1ezas c crises, comparado com 0 sec.
XIX.
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que se refere a defesa da democracia e dos direitos humanos. Assistimos
aO mergulho da humanidade toda em totalitarismos extremados e
sanguinarios. Observamos que a Humanidade nunca foi coetanea de
tanto progresso cientifico e tecnologico quanta nesse seculo. Somos
contemporaneos da maioria absoluta dos cientistas de toda a historia.
o seculo XX experimentou a mais profunda tragedia da concepyao do
progresso.16 A tecnologia alcanyou dominios sobre a natureza que
pareciam anterionnente utopias e algo jamais imaginavel pelo ser
humano. 0 poder que 0 ser humano assume como trayo de sua
personalidade toma-se um poder que foge das raias do equilibrio e da
harmonia da relayao da vida humana para com a natureza da qual faz
parte. Em nome do progresso a natureza passa a ser violentada,
espoliada e massacrada tomando-se, assim, um mundo hostil ao proprio
ser humano. Essa mesma concepyao do poder violento da
biotecnocultura estende-se sob as mais diversas fonnas das ideologias
totalitarias que crassam pelas concepyoes politicas em todo 0 mundo,
defendendo a verdade absoluta mesmo que essa venha massacrar
multi does de seres humanos sob 0 felTo incandescente da destruiyao
pela morte e pela negayao absoluta e irrestrita dos direitos humanos
mais fundamentais. A politica perde, desse modo, seu carater utopico
e escatologico, no sentido da Republica do filosofo Platao, bem como,
perdendo seu sentido hann6nico e plastico da concepyao de Aristoteles

. como a hannonia das multi pI as relayoes humanas originadas e
fundamentadas na concepyao ideal e real da polis, que atraves do Estado
desenvolve ajustiya social para com os concidadaos. 0 processo de
transfonnayao tecnologico e cientifico sustentado no poder econ6mico,
que por sua vez se traduz na fonna da violencia institucionalizada e

"'W
I' alter BENJAMIN apresenta-nos, em seus escritos esta marca dolorosa e tragica do

plogresso numa de suas teses sobre 0 conceito da historia: "Ha um quadro de Klee que se
c lama Ang I N R" ,
!• e us ovus. eplesenta um anJo que parece querer a!astar-se de algo que ele enCaia
Ixamente Se Ih • .hi '.' . us 0 os estao escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. 0 anjo da

ca~o~ la deve Tel' esses aspecto. Seu rosto esta dirigido para 0 passado. Onde nos vemos uma
s~b ela d.e acontec.illlentos, ele ve ullla catastrofe unica, que aculllula incansavellllente rufna
Os ;,e ruma e as dlspersa a nossos pes. Ele gostaria de deter-se para acordar os mOltos e juntar
I' . Iagmentos. Mas uma telllpestade sopra no paraiso e prende-se em suas asas com tanta
019a que el - d '!' h .

!' t e nao po e mals ec a-Ias. Essa tempestade 0 Impele ilTesistivelmente para 0
u uro I I . 'tel ,ao q~a e e vlra as costas, enquanto 0 amontoado de minas cresce ate 0 ceu. Essa

npestade e 0 que chamamos progresso." Op. CiL P. 226.--ttE.s;:;:Pit:E:;;C::;::T~IV7:A;--~FI~L';:;O-;;SOA·~FI-;::;C::-A---;-V-;-;-I--:-:V:-:-:----,----------
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Vennelho do Laos, e, a rebeldia dos jovens em 1968, protestando
contra a GuelTa do Vietna e exigindo novos paradigmas do estilo de
vida, tais como os movimentos de contra-cultura e bem como a
dimensao s6cio- economica , como seria pela teoria da dependencia,
como marco referencial para a analise da situa<;ao hist6rica economica
intemacional daquele momento. A seguinte crise foi a crise politica
referente ao pr6prio modo de ser e de se conduzir um modelo politico
e economico, fundamentalmente a recupera<;ao da economia europeia
e a implanta<;ao da Modemiza<;ao em paises subdesenvolvidos e nos
paises chamados em via de desenvolvimento atraves das ditaduras
militares sustentadas pela burguesia corrupta. E finalmente, no conflito
ultimo das ideologias, precedidas pela primavera de Praga, Glasnost e
Perestroika que culminam com 0 fim da guelTa ilia, quando emerge 0

debate em tomo da Identidade. 0 problema da Identidade como
fonna de se repensar 0 modelo politico surge sempre em muitos casos
com enonnes ambigiiidades, seja sob a fonna do multiculturalismo,
da interculturalidade ou mesmo da transculturalidade.

Por globaliza<;ao entendemos os processos de mudan<;as na
vida contemporanea da economia da politica e da rede cibemetica de
comunica<;ao social. Devemos, alem disso, acentuar que 0 conceito
de globaliza<;ao nao refere-se apenas aos aspectos da economia
mundial, mas traz com veemencia, em seu bojo, novas perspectivas,

. que saD referentes, principal mente aos riscos que assumimos em
commn face as constantes catastrofes que podemos assistir pelos
meios de comunica<;ao social, catastrofes que acontecem no sistema
de rede de transportes, amea<;as decorrentes dos experimentos
cientificos e tecnol6gicos. Esse conceito reflete, fundamental mente,
como uma constante novidade na vida humana. 0 mesmo nivel de
inquieta<;ao se da pela angustia existencial, derivada da consciencia
imoral19 e do sentido de uma imensa abrangencia da aplica<;ao das
redes de comunica<;ao mundial, bem como dos horizontes do mercado
economico- financeiro mundial, que a cada instante pod era representar

pelo poder teol6gico da mao invisivel que move 0 mercado, segundo
Adam Smith, e cuja idolatria do mercado exige sacrificios de sangue
humano. "Horkheimer e Adorno nos legaram uma breve reflexao sobre
o sacrificio como l6gica embutida nas rela<;oesmercantis do capitalismo.
o intercambio mercantil pode ser analisado, segundo eles, como uma
seculariza<;ao do sacrificio. 0 fetichismo'7 das rela<;oes mercantis est a
composto de aparencias e abstra<;oes que ocultam as contradi<;oes e a
destrutividade real do intercambio de um modo tal que tudo e recoberto
por um manto reconciliador. Dessa fonna, as abstra<;oes do intercambio
encamam, em suas aparencias, a mesma rela<;ao natural - ou de
'naturaliza<;ao da hist6ria' - que 0 sacrificio cumpre de acordo com as
visoes religiosas. 0 que e contradit6rio e reannonizado, tanto pelo rito
sacrifical como pelo ritual do intercambio."'8

Passamos, agora, das reflexoes criticas de Walter Benjamin
para algumas breves implica<;oes do pensamento politico de Immanuel
Wallerstein sobre 0 papel da politica, segundo sua expressao
consagrada, na era p6s-liberal. Nesse sentido, deveremos levar em
considera<;ao as grandes transfonna<;oes que a humanidade sofreu nas
ultimas decadas do sec. xx, principalmente no campo politico. 0
pensamento politico desenvolve-se nos trilhos de liberdade economica
como expressao imprescindivel para a democracia e finalmente um
novo acento e introduzido no pensamento politico, como expressao
da democracia, que e a identidade, ou seja, pleiteia-se fortemente, em
todos os segmentos da sociedade politica ao direito de uma identidade
historicamente sustentada. Essa perspectiva hist6rica pode ser trilhada
pelos grandes blocos tematicos que caracterizam as ultimas decadas,
tais como no campo s6cio- politico, 0 das revolu<;oes, umas sonhadas
nas utopias e outras levadas a efeito com violencias inarnlveis e
incomensuraveis,v.g. a revolu<;ao de Mao Tse-Tung, do KInmer

17 VER Karl MARX, op. cit. 81. Esse fetichismo do mundo das mercadorias, segundo 0 autor,
decolTe do can\ter social proprio do trabalho que produz mercadorias.
" Hugo ASSMANN & Franz J. HINKELAMMERT. A Idolatria do Mercado. Petropolis :
Vozes, 1989

'~Segundo Levinas CatTegamos atualmenle cada vez mais uma consciencia do imoral, pelo
tato de fazennos pouco caso da etica. Vide in: Emmanuel LEVINAS. TOfOlidade e {n(inito.
Lisboa: edi90es 70, 1988 p. 81 .
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~ue a "dialetica" nao passa de uma nova variante da politica e da
a onomia politica modernas; 0 pensamento negativo de Hegel teria
eC l'b I''do menos sucesso do que 0 positivismo na superac;aodo I era Ismo
tI 1" h re da teoria economica heterogenese. Para 0 autor, a ogIca ege lana
mesma seria apenas outra "economia politica" e. po.rtanto,
inevitave1mente,mais wna teodiceia.Milbank ocupa-senapnmerra parte
da obra citada sobre a moderna teoria politica que se estruturou,
segundo ele, em tres grandes negayoes: a primeira negayao seria da
"poiesis ban'oca ", ou a ideia de que 0 fazer humano nao e uma questao
puramente instrumental e arbitraria, mas considerada como Ul~a
possibilidade que se abre para 0 transcendente. A segunda _negayao
trata da doutrina crista da criayao, em favor de uma reversao a uma
antiga mitologia da ayao racional como 0 "inibidor do caos". E,
finalmente, da etica politica aristotelica, com suas nOyoes centrais de
praxis, vi/,tude e prudencia.

o impacto da globalizayao dos ultimos tempos tem atingido
a vida do ser humano em todas suas dimensoes. Para podennos
conhecer e dar as devidas dimensoes da globalizayao na sociedade
contemporanea, precisamos avaliar 0 desenvolvimento historico pelo
qual passaram nossas sociedades, comunidades nos periodos da histolia
mundial mais recente.

Deveremos fazer uma analise do que representa a globalizayao
para a vida social economica, politica e principalmente no que tange
aos valores novos que sao instaurados de maneira significativa na
vida da pessoa humana, enquanto individuo e como sujeitopratagonista
de sua historia e como membra da sociedade. 0 processo da
globalizayao desenvolve-se desde 0 inicio da Modernidade com uma
nova visao que as ciencias naturais trazem ao meio humano, bem
COmoas novas conquistas que temos do mundo geografico pela
expansao e conquista europeias iniciadas ja no final da Idade Media e
consolidadas na Idade Modema, que possibilitaram ao homem europeu
alcanyar novas mercadorias e ao mesmo tempo saborear algo
diferente como um novo conhecimento, assim, bem como novos
valores que se introduzem na vida da comunidade a partir da
experiencia do totalmente Outro, como foi no caso da conquista de

uma verdadeira tragedia para os paises que possuem suas economias
presas ao sistema mundial, ambos vistos de maneira mais tangivel e
imediata, num presente sem passado, ou seja num presente sem
profundas raizes no passado, do que acontecera no perfodo da
expansao e conquistas europeias e, respectivamente, nos plimeiros
estagios da Modemidade. Enrique Dussel enfoca a Modernidade, em
sua historizayao da etica, sob tres limites: A morte da vida em sua
totalidade atraves do indiscriminado uso do poder de tecnologias anti-
ecologicas constituidas progressivamente atraves do unico criterio do
gerenciamento administrative e quantitativo do sistema mundial na
Modemidade. 0 segundo limite da Modemidade trata dum processo
de destruiyao da humanidade em simesma, atravesdo pracesso violento
e descontrolado da Revoluyao industrial. 0 terceiro limite da
Modernidade e a subsunyao das populac;oes, economias, nayoes e
culturas. "The first absolute limit: the death of life in its totality,
through the indiscriminate use of anti-ecological technology con-
stituted progressively through the sole criterion of the quantitative
management of the world system in the modernity: the increase in
the rate of profit. But capital cannot limit itself. In this lies the
utmost danger for the humanity. The second limit of modernity is
the destruction of humanity itself. 'Living labor' is the other es-
sential mediation of capital as such; the human subject is the only
one that can 'create' new value (surplus value, profit) ... The third
limit ofnl0dernity is the possibility of the subsumption of the popu-
lations, economies, nations, and cultures that it has been attack-
ing since its origin and has excludedfi'om its horizon and cornered
into poverty ... 1 want to emphasize that the globalizing world-sys-
tem reaches a limit with the exteriority of the alterity of the Other,
a locus of 'resistance' from whose affirmation the process of the
negation of negation of liberation begins". 20Dentro dessa perspectiva
politica, encontra-se 0 esboyoda concepyaopolitica de Hegel. Segundo
John Milbank,2la principal acusayao a ser feita ao sistema de Hegel e

'''Enrique DUSSEL. Beyond Eurocentrism: The World-System and the Limits 01"Modemit)', In
Frederic JAMESON and Masao MIYOSHI, The Cultures of GLOBALIZATION. London
1998p, 20.

" John MILBANK. Te%gia e Teoria Social. Siio Paulo: Ediyoes Loyola, 1995, p. 194
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novos territ6rios e da Conquista Espiritual iniciada pel a Peninsula
Iberica na aurora da Idade Modema. Podemos encarar a globalizayao
da experiencia hist6rica de violencia encontrada nas relayoes
economicas de explorayao como estrutura do novo sistema mundial.
"The despotic dominance over the bodies of the new colonialism

servants was stl"llctured on the basis of an economic system which
was founded not even an unequal exchange, but on the simple
extraction, pillaging, or illegal appropriation of aII resources that
could be exploited through militalJ! dominance. Indians were sent
by means of the system of encomiendas - a system characterized
by gratuitous labor = to work in the fields and later work in the
haciendas (farms) where they receivedfictious salaries; they were
sent to mines where they labored their lives away in the mita, AFi-
cans were commodified as slaves, used and slaughtered like ani-
mals (treated as pure merchandise deprived ojjil11damental rights
such as marriage, paternity or allYother right known to humans, "22

Na hist6ria da Modemidade pode-se delinear como a globalizayao
induziu numa nova especie de violencia, tal como, a dominayao politica
e os limites do poder politico impostos pel os Estados modernos e
emergentes na prim eira fase da descolonizayao,23 monnente, na America
Latina.

Porum lado, poderemos falardo violento impacto economico
que a globalizayao tem causado, bem como dos limites de poder que
tem impasto aos govemos dos Estados da atualidade que se
caracterizam pelas enonnes crises da democracia e da identidade cul-
tural, bem como das novas fonnas de crises politicas provocadas pelo
model a da economia das empresas transnacionais. POI'outro lado,
haveremos de compreender a desenvolvimento do capitalismo em
relayao a expansao da economia de mercado liberal e do espayo de
vigencia entre a capital eo trabalho assalariado como uma nova

~~Enrique DUSSEL. Globalizatioll a/UI Ihe ViClims of Exclusion: From a Liberalioll £Ii1ics
perspective. In The Modern School man, LXXV, Jan~aJY 1998, p. 131.
Nessa perspectiva e fundamental 0 que Jean Paul SARTRE escreveu no prelacio da obra de
Frantz FANON Tile Wrelciled of (/Ie Eartil. London 1990.
~.1Nesta perspectiva e inovado;'a toda obra de Frantz FANON, c atualmente Homi K.
BHABHA, TIle LOCaliOIl of Cullure.
New York: Routledge, 1998
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~sao ,da ~ida ,econol~ica ,e )~a fundamentayao da politica em
I1Uosreglonals e mtemaclOnars.-

te 0 processo de globalizayao entendido atualmente e fonnado

10 conceito de desenvolvimento economico iniciado com as altos
pe , '1' d 1 ', vestimentos de capItal e de tecnologras rea lza as ago apos a
tn d d . -segunda Guerra Mundial e que a1canya as metas a mo ermzayao
das decadas de 60 e 70 e que estender-se-a par mais longos
eriodos iITeversivelmente par muito tempo ate atingir em sua esfera

p todos os paises e mercados. A este decisivo capitulo da hist6ria
:oma-se na ultima decada do seculo XX a delTOcada da civilizaya025

o fim da guerra fria com a queda do socialismo real e a instaurayao
do modelo da economia de mercado como fonna definitiva e
altemativa exclusiva da hist6ria, com a teoria de que a hist6tia chegou
ao final. " The period after de Second World War was a period of
hopefor many people, There were those who believed in socialism
and thought it was being built in the Soviet Union and Eastern
Europe and inpart of Asia. There were who believed in democracy
and fi-eedom and thought we were on the way to achieve them.
There were the nations of Asia, Afi'ica, and Latin America moving
more rapidly than before to independence. Today, most of these
hopes have collapsed under the assault of a global transnational
imperialism. "26

Esse sistema mundial a1canyou as objetivos ultimos na
modemizayao introduzida nas decadas de 1960 e 1970 na America
Latina, em algumas partes da Aftica e Asia. Os regimes militares na
Ametica Latina foram sustentados pela doutrina da seguranya nacional.
Essa politica estendeu seu dominio sabre as paises e mercados. Para
estas perspectivas podemos acrescentar acontecimentos do fun da guerra
fria e alem da queda do socialismo real na Uniao Sovietica, com seu
desmantelamento total e pela introduyao definitiva do mercado de
economia como fonna definitiva de vida, como altemativa exclusiva da

~'ver Samuel P, HUNTINGTON. Tile Clash of Ci"i/bJliullS: Remarkillg uf IVorid Order. New
York: Simon & Schuster, 1997. .
~, Idem p.245
y, Sherif HETATA. Dollarizalion.Fragmel1lalion. {IIld God. In Frederic JAMESON and Masao
MIYOSHI. The Cultures of GLOBALIZATION. London, 1998 p. 281.
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his~6ria. sob a teoria do fim da hist6ria, processo que desencadeou os
~naIs. dlversos conflitos politicos centrados na enfase das etnias e
IdentIdade cu.ltural. Immanuel Wallerstein observa: "A destruiyao do
muro de Bedim e a subsequente dissoluyao da Uniao Sovietica foram
celebrados como a queda do comunismo e do colapso do liberalismo
e nossa entrada definitiva no mundo p6s-liberalismo". 27

Assim, na concepyao de globalizayao estaria incluido 0

proc~sso que as Mercadorias realizam superando todas as fronteiras
politIcas, sociais, etnicas e culturais ate a universalizayao do consumo
dentro de uma unidimensionalidade e de unidirecionalidade de aldeia
global.

. N? presente contexto de globalizayao, as crises economicas
do ~apltalIsmo seriam sempre vistas como uma crise ja vencida e que
ser~a ~l~o supe:ado e pertencente ao passado. Assim as politicas
ant~- clchcas de tIpo ~a. an.alise hist6rico- economica de Keynes sempre
senam capazes de mlmmlzar os efeitos mais destrutivos de uma crise e
de ca~alizar as suas energias negativas para a renovayao e 0

aperfe19oamen~o das condiy5es tecnicas e organizacionais da produyao.
Isto, quase sena como que os paises em atraso no desenvolvimento
t~cn!c?- cientifico e economico pudessem ainda recobrar parte da
h.lstona do te:n~o perdi?? Por outro lado, menciona-se que 0

sl.stel:na .econorr:llco e polItIco atuais teriam adquirido a capacidade de
dlstnb~lr as nquezas com mais justiya social estendendo seus
beneficlOs mesmo para as classes sociais antes empobrecidas como
no caso do proletariado. as trabalhadores, 0 proletariado mesmo 0

~e sem qualificayao tecnica, apresentam-se agora como se estivessem
mtegrados de fonna mais justa dentro do sistema e que teriam todas
as fonnas de participayao efetiva em todos os seus direitos na
re~lizayao das condiy5es de trabalho e das condiy5es de uma ;ida
fehz. a ~roletari~~o apresenta-se agora como se estivesse integrado
de manelra defimtIva dentro da 6rbita do capital, nao pelo fato de ser
um c?~sumidor importante, mas pelo fato de poder negociar suas
condlyoes de trabalho e de seu salario e de inclusive poder participar,
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~amente, dos lucros das empresas. Com esta nova situayao
~ist6rica da relayao do trabalhador com 0 capital, levou 0 sindicalismo

ter um novo carMer com menor forya ideo16gica e de luta pelaa . 1defesa do trabalhador. Este e um novo fenomeno, sOCia mente
desafiador, com dimens6es universais.

AU seja 0 sindicalismo esta inserido no mesmo processo
economico de globalizayao da economia e de ideologia. Todos os
precessos de unidades politicas sao inseridas numa concepyao global

por este novO processo.
Esse modelo economico e concebido, atualmente, com a

denominayao de capitalismo tardio ao qual se co ad una um modelo
administrativo politico e e concebido como tal pela nova denominayao
de Social Democracia ou do chamado modelo economico neo-
liberalismo. E 0 modelo economico apresenta-se como a superayao
do campo do conflito das diferenyas ideo16gicas, na distribuiyao da
justiya social e com poder de superar todas as possibilidades de
qualquer crise economica.

Deste ponto de vista, da unidimensionalidade economica e da
unidirecionalidade ideo16gica, a globalizayao apresenta-se como um
grande perigo, pois, muitos problemas sociais oriundos da economia
globalizada se agravam cada vez mais em todos os setores da
sociedade. A globalizayao compreendida como uma fabrica de
perversidade. A fome aumenta e devassa imensas regi6es do Planeta,
o desemprego e incontrolavel, os salarios sao cada vez mais
desvalorizados e aviltantes, 0 sonho da qualidade de ensino esta quase
a se perder de vista, doenyas surgem e se expandem, rapidamente,
pela geografia da miseria, fome e a mortalidade infantil ainda regem
soberanamente em muitas regi6es do Planeta, aumentando seus
efeitos devastadores. Ao inves da aldeia global e do encurtamento
das distfmcias, 0 que ocorre, no entanto, e a globalizayao de uma
humanidade egoista, competitiva, consumista, corrupta. A unicidade
da tecnica, a convergencia dos momentos e conhecimentos do planeta,
saGas bases tecnicas das quais a globalizayao perversa se utiliza. Mas,
essas tecnicas podem ser usadas de uma outra fonna, para outros
fins. Assim, poderemos considerar de maneira otimista alguns
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fenomenos emergentes dessa era globalizada. Come<;ando pela
enonne mistura de etnias, culturas, gostos, pennitindo compartilhar
filosofias em detrimento do eurocentrismo presente na historia da
filosofia modema, e, atualmente, come<;amos a aceitar e reconhecer
os muito diferentes centros de filosofia e nao mais 0 centlismo e 0

fundamentalismo. Dessa fonna surge uma cultura popular baseada
na diversidade servindo-se dos meios tecnicos antes exclusivos da
cultura de massas, exercendo sobre esta uma celia atitude de
revanche. A globaliza<;ao do modelo economico, como sistema de
mundo, concentra-se na for<;a e no poder que esta sempre inerente
ao poder economico e de barganha numa empresa transnacional. Esta
nova figura economica: empresa transnacional, nao concentra apenas
um poder economico, mas, um poder politico que manipula 0 poder
delimitado das democracias, dos legitimos representantes do povo e
coage os mesmos politicos na sua responsabilidade moral para
administrar ajusti<;asocial. Sublinha-se, aqui, a dificuldade moral que
acompanha a politica dos paises afetados pelo lado perverso da
Globaliza<;ao,plincipalmente, na realiza<;ao dos programas essenciais
e fundamentais para a popula<;ao:cliar empregos para todos, elevar 0

nivel de instm<;ao,adequar um modelo educacional aos problemas da
sociedade contemporanea e face aos desafios do futuro, erial' um
sistema de sallde j usto e um bem estar para cada cidadao.

No que diz respeito a ctitica social do modelo economico da
globaliza<;ao selia muito necessario discuti-Io a pariir das principais
teOliascriticas do capitalismo e do socialismo do seculo XX, monnente
no que a Escola de Frankfurt fez atraves dos seus representantes
mais duros tais como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Hans Jonas e
recentemente pOI'Jurgen Habennas, em rela<;aocom a sociedade p6s-
comunista, sinalizandoperspectivasrealisticase solu<;5esaos problemas
que herdamos do seculo xx.

Em Herbeli Marcuse28 delineava-se ja uma nova fonna de
rela<;ao do trabalhador para com a empresa a partir da nova
consciencia que 0 trabalhador vai assumindo. A grande concep<;ao

'" Herbell MARCUSE. II ideologia da Sociedade Illdusrrial. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
1969.
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~perspectiva de Marcuse seria a pennanencia d~ u:u modelo
onomico com as classes de trabalhadores e da burguesla mtegradas,eC .

e que chegam a tel'um modelo de capitalismo em que a burguesla e a
lassetrabalhadora estariam envolvidas numa fonna de capitalismo queC .

mantem conquistas industriais, tecnol6gicas e de bem estar sem mars
acentuar para a dimensao de luta de classe. Com isso a rela<;aodos

. criticos tem sido diferente com a nova situa<;ao hist6rica dos
trabalhadores. Como a dimensao de luta de classe teria desaparecida,
asSimnao existiria mais a necessidade de uma teoria critica para a
situa<;aoespecifica dos trabalhadores. Os trabalhadores tem mais uma
nova amea<;a sobre suas cabe<;as: 0 desafio tecnol6gico e 0

desemprego. Nao importa mais muito 0 conceito de aliena<;ao em
rela<;aoao trabalho eo capital, mas 0 conceito de aliena<;ao.Segundo
a analise de Habenuas que e mais baseada no conceito da
fenomenologia de Husserl como uma experiencia psicol6gica do
Lebenswelt. Habennas29 considera positiva a a<;aodo Estado em
solucionar os conflitos que se instauram nas classes trabalhadoras.
Seriam solu<;5es sempre mais reformistas e de adequar 0 mundo do
trabalhador as situa<;5esdo Estado. Assim, como Habennas existem
muitos outros criticos contemporaneos que acreditam que 0 Estado
tera todas as condi<;5esde responder pela responsabilidade da justi<;a

~. " La lista de problemas ante 105 que se topa cualquier lector de periodicos solo pueden
convellirse em uma agenda politca si encuentram um destinatario em el que se pueda contlar
Y que todavia eon tIe em uma transfonnacion de la sociedad como medio para realizar
deterl11inados tInes. EI diagnostico de los conl1ictos sociales solo se transfonna em uma lista
de desallos politicos cuando las instituiciones igualitarias del derecho natural se relacionan
COmuma premisa adicional, a saber, com el supuesto de que los ciudadanos reunidos em uma
COmunidad democratica pueden confonnar su medio social y desalTollar la capacidad de
acclon necesaria para esa intervencion. EI concepto juridico de autolegislacion debe adquirir
uma dimension politica hasta transfonnar-se em el concepto de uma sociedad democratica
qUe actua sobre si misma. Solo entonces se podra lograr, a pallir de las actuales constituciones,
el projecto retonnista de realizacion de uma sociedad " justa" 0 •• bien ordenada ". Jurgen
HABERMAS, La cOlIsrelacioll posllaciollal. Barcelona,Buenos Aires, Mexico: Paidos, 2000
p. 82
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