ILUMINISMO POS-MODERNO:
NOVABARBARIE?*

Em uma novela publicada no inicio da decada de 1970,0 escritor
norte-americano Kurt Vonnegut Jr questiona, em adminive1 exercicio
de ironia e inversao ideo16gica, 0 chamado processo civi1izat6rio do
Novo Mundo, 0 que de resto imp1ica toda a mecamca de funcionamento
hist6rico da civilizayao ocidental. Resumindo os simbo10s da America
do Norte a frase "na tolice esta a fore;a", Vonnegut caracteriza boa
parte dessa "tolice" como fonna de ocultamento de grandes crimes.
Os professores de hist6ria dizem as crianyas que 0 seu Continente
havia sido descoberto por seres humanos que criaram um govemo que
se tomou 0 farol da liberdade para toda a humanidade. A rigor, descreve
o autor, os seres humanos ja viviam no Continente vidas p1enas e
criadoras a epoca. Aque1e periodo de colonizayao fora simplesmente
a fase em que os piratas do mar comeyaram a roubar, matar e enganar
os seres humanos I.
Essa imagem de civilizayao como oposta a sua tradicional
representayao conceitual naturalmente nao e nova. Adorno e Horkheimer
colocam sob suspeita essa visao iluminista da hist6ria, prodamando
que "a ma1diyao do progresso irrefreavel e a irrefreave1 regressao"2. A
civilizayao inscreve-se, ela pr6pria, na barbarie. As reayoes que
* Comunica9ao apresenlada no I Encontro Nacional do GT Etica e Cidadania da ANPOF,
realizado no Recife de 10 a 13 de dezembro de 2001. Para tins de publica9ao toram feitas
algumas altera90es. As notas foram incluidas posterionnente.
** Fernando Magalhaes e professor de filosofia da Universidade Federal de Pemambuco
(UFPE).
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l. Kurt Vonnegut
Jr., 0 A/l11o,o dos Call1peoes,
Rio de Janeiro, Artenova,
1973,
~articularmente
as pp. 17-19.
- Cr. Theodor Adomo e Max Horkheimer, Dia/hiea
do £se/areeil11en(o,
Rio de Janeiro,
Jorge Zahar Editor, 1988, p 46.
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sucederam aos acontecimentos de 11 de setembro passado tend em a
caminhar nessa direyao. Ao extraordimlrio desenvolvimento cientifico
dos ultimos tempos parece nao corresponder 0 progresso moral da
humanidade. Quando imaginamos que artefatos explosivos de dois
milh5es de d61ares sao lanyados sobre choupanas de 10 d61ares menciono aqui a expressao at6nita de um comentarista de TV -, devemos
nos indagar onde se encontra a racionalidade exigida pelos paises p6sindustrialmente avanyados; quando observamos que a perda de vidas
humanas - devido aos efeitos de uma guerra em que 0 inimigo nem
sequer tem face- pertencentes a uma cultura diferente da nossa e alyada
a condiyao de mero "dano colateral"3 de um objetivo maior, perguntamonos assustados: 0 que representa, para n6s, a "civilizayao ocidental
superior"?
conflito atual entre os Estados Unidos e seus aliados, de um
lado, eo Afeganistao, do outro, e a demonstrayao 6bvia de que a etica
da responsabilidade, tao reivindicada por govern antes do presente nao
e suficiente parajustificar todos os tipos de ayoes, mesmo aceitando
suas consequencias.
possivel dizer que a desestlUturayao da sociedade
internacional que assistimos atualmente e fruto de nossa heranya
iluminista e da desenfreada crenya no progresso, independentemente
da justiya e dos custos morais que representa 0 progressivo avanyo da
civilizayao.

o

E

a

Nao constitui segredo que tanto Hegel quanta Marx - cada um
sua maneira - aceitam a pennanente evoluyao da humanidade como
produto de um processo hist6rico cujo fundamento primordial deve-se
ao incessante movimento dialetico da hist6ria, e que Kant considera
que a especie humana encontra-se sempre em progresso do pial' para
o melho0. Em certas circunstfmcias, Marx e Engels admitem mesmo
que diante do avanyO das foryas progressistas da hist6ria, alguns
principios morais podem ser prejudicados, e dao pouca importfmcia a

A mone dc civis inocentes pelos bombardeios amcricanos no Afeganistiio e considerada ull1
risco de qualquer operayiio de guelTa, um "efeito co lateral" danoso, ils vezes inesperado, mas
que devera ser accito como normal numa batalha.
4 Cf. "Idea
de una historia universal en sentido cosmopolita",
"Comienzo pres un to de la
historia humana" e "Si el gencro humano se halla em progreso constante hacia mejor", in
Emmanuel Kant, Fi/oso(ia de /a HislOria, Mexico, Fondo de Cultura Economico, 1985, pp.
56, 78, 98 e 108.

esse fato; e 0 pr6prio Kant chega a tecer comentarios elogiosos a
Frederico, da Prussia,
As observay5es de Marx e Engels sao mais poIemicas porque
ambos afinnam expressamente a superioridade de uma civilizayao sobre
outra. Para eles, alguns povos decadentes, incapazes de viver tendem
a desaparecer, e um territ6rio maravilhoso, como os Balcas, possui da
desgraya de ser habitado por nacionalidades, das quais nao se sabe
quem e menos apta para 0 progresso e a civilizayao, Numa carta a
Bernstein, datada de 22-25 de fevereiro de 1882, Engels declara, sem
meias palavras, que considera um anacronismo a existencia de povos
primitivos no corayao da Europa5, seguindo a tradiyao hegeliana de
"povos sem hist6ria". Ora, se essa e a visao l6gica da dialetica, e preciso
arcar com as consequencias da pr6pria concepyao.
Esse argumento e, em parte, legitimo; mas nao deixa de ser
perigoso por que abre um precedente para todo tipo de aventuras em
nome da civilizayao. Quem podera, a partir dessa compreensao,
questionar a invasao do Afeganistao pelos Estados Unidos? Nao estarao
eles cumprindo wna "missao civilizat6ria", exatamentecomo a conquista
do Mexico ha 150 anos? "E no interesse do seu pr6prio desenvolvimento
- diz Engels - que 0 Mexico por-se-a no futuro sob a tutela dos Estados
Unidos. Sera um avanyo para toda a America 0 fato de que os Estados
Unidos, mediante a ocupayao da Calif6rnia, venham a obter 0
predominio sobre 0 Oceano Pacifico"6.
Analogamente, pode-se dizer, e no interesse da civilizayao ocidental
que os Estados Unidos abrem hoje as portas do Oriente atrasado ao
progresso, democratizam as sociedades islfllnicas, criam as novas
maravilhas da sociedade capitalista - notadamente a instalayao de postos
de acesso
Internet,
0 estabelecimento
de fast-foods
e 0
desenvolvimento do cinema (divulgando maciyamente sua ideologia e
os efeitos especiais pennitidos pelas novas tecnologias) -, comercializam

a
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; Cf. A carta de Engels a Belllstein in Karl Marx e Friedrich Engels, Collected Works, Vol. 46
(1880-1883),
Nova York, International
Publishers,
1992, p. 206. Ver tambem, Georges
Haupt e Claude Weill, Marx y Engels Frente ao Problema de las Naciones, Barcelona, Editorial
Fontamara,
1978, pp. 35, 41 e 44.
(, Engels, "The Movements of 1847", op. cit. Vol. 6 (/845-1848),
1976, p. 527.
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o petr6leo a preyos competitivos e industrializam e distribuem, em nivel
mundial, 0 gas natural da regiao do Caspio. Promove-se, assim, 0
mesmo desenvolvimento
que Marx esperava da Inglaterra na
colonizayao da india, no seculo XIX.

o fato e que identificamos,

usualmente, a ideia de civilizayao com
a nOyao de avanyo tecnol6gico e de bem-estar material, 0 que de todo
nao est a equi vocado. Mas 0 concei to de civilizayao e mais extensi vo.
Ele "minimiza as diferenyas regionais entre os povos: enfatiza 0 que e
co mum a todos os seres humanos ... ou deveria se-Io"7. No entanto,
mesmo dentro des sa amplitude conceitual nao podemos deixar de
reconhecer que 0 processo dialetico e direcional e nao ha possibilidade
de retrocesso (a menos que as classes em luta se destruam mutuamente).
Dificil,
como se ve, equalizar
a nOyao de avanyo tecnico,
desenvolvimento cientifico e progresso social com a realidade efetiva
de um mundo em conflito e sujeito it fome e ao desemprego. Mal
acabamos de sair de um embate potencial (a guerra fria) eja ingressamos
em outro, agora em ato (a guerra quente).
Essa preocupayao entre 0 desejo de um mundo civilizado e a
obviedade da barbarie e antiga. Kant chama atenyao para 0 fato de
que Rousseau nao se equivocara ao preferir 0 estado dos selvagens it
modemidade se nao esquecemos "a ultima etapa que nossa especie
tem que remontar"8. Nesse aspecto, nao ha muita diferenya entre as
palavras de Kant e a situayao em que nos encontramos nos dias atuais.
Assistimos - entre 0 horror e a admirayao, confortavelmente em nossas
casas, em aparelhos de televisao de ultima gerayao (sistema digital e
som estereofOnico) -, ao massacre de povos inteiros, e pennanecemos
incredulos diante da "arte" de assassinar populayoes com as maravilhas
produzidas pela ciencia. 0 iluminismo p6s-modemo nos concede esta
vantagem.
Somos capazes de observar, it distiincia de milhares de quil6metros,
seres humanos "civilizados" dizimar os "barbaros", sem abandonannos
nossas poltronas enquanto solvemos goles de refrigerante e nos
7 Cf. Norbel1 Elias, 0 Processo
Civilizador.
Jorge Zahar Editor, 1994, p.25.
K Kant,
"Idea de lima hisloria IIniversal".,
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abastecemos de pipoca e amendoim. A questao, porem, parece consistir
nOnosso entendimento do conceito de civilizayao. Quando soletramos
a palavra magica temos a impressao de que alguma coisa esta faltando.
E Kant novamente quem vem em nosso socorro: "a arte e a ciencia nos
fizeram cultos em alto grau. Somos civilizados ate 0 excesso, em toda
classe de maneiras e decoros sociais. Contudo, ainda falta muito para
que possamos nos considerar moralizados" 9.
Ai est a 0 xis do problema. A civilizayao exige, para sua total
realizayao, "sair do atoleiro de suas atuais relayoes estatais", onde os
Estados gas tam suas energias e violencias expansivas, consttingindo,
sem cessar, 0 lento esforyo de fonnayao interior da maneira de pensar
dos cidadaos. Isso, porque, segundo ainda Kant, e necessaria uma
longa preparayao interior de cad a comunidade para a educayao de
seus cidadaoslO• Compreende-se, desse modo, a reayao violenta das
comunidades oprimidas em seu esforyo de caminhar com as pr6prias
pemas. Afinal, nao era esse 0 projeto da Ilustrayao? Mas, e se os
povos sem hist6ria nao tem condiyoes de se desenvolver pOl'si mesmos,
nao sera pr6prio do processo dialetico sua integrayao foryada na
evoluyao dos acontecimentos? Atualizando 0 pensamento p6s-modemo
e possivel dizer hoje: nao devera a hist6ria obriga-Ios a se integrar na
globalizayao neoliberal?

Marx e Engels tem consciencia de quem eo vencedor em toda
essa hist6ria. Quem saira lucrando de modo imediato com a guerra,
declara 0 ultimo sem hesitar, e a burguesia11• Tanto um como 0 outro,
entretanto, acreditam que se trata de um fato hist6rico-universal
que,
mesmo it custa de vidas humanas beneficiara, no final, toda a
humanidadel2• Essa concepyao est a bem presente em varios artigos de
Marx, ainda que repleto de oscilayoes entre uma fugidia consciencia
lTIorale a racionalidade hist6rica. Isso porque Marx pensa a racionalidade
, Kant, op. cit. p. 56.
10
Kant, op. cit. p. 57.
II
Engels, op. cit. p. 527.
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apenas quando esta se cruz a com a quesHio do progresso sociall3.
"Por mais lamentavel que seja - escreve Marx -, do ponto de
vista humano, ver como se desorganizam e se dissolvem essas dezenas
de milhares de organizac;5es sociais laboriosas, patriarcais e inofensivas' ,
por mais triste que seja ve-las desaparecidas num mar de dor, contemplar
como cada um de seu membros vai perdendo ao mesmo tempo as
suas vel has formas de civilizac;ao e seus meios tradicionais
de
subsistencia, nao devemos esquecer simultaneamente que essas idilicas
comunidades rurais, por inofensivas que parecessem, constituiram
sempre uma s6lida base para 0 despotismo oriental. :E bem verdade
que, ao realizar uma revoluc;ao social no Hindustao, a Inglaterra agia
sob 0 impulso dos interesses mais mesquinhos, dando provas de uma
verdadeira estupidez na fonna de impor seus interesses. Mas nao se
trata disso. Do que se trata e de saber se a humanidade pode cumprir
a sua missao sem uma verdadeira revoluc;ao a fundo do estado social
da Asia"14.

o ambiguo questionamento de Marx pennanece aberto em nossos
dias. :E duvidosa a hip6tese de que a humanidade possa alcanc;ar uma
etapa superior enquanto os "povos sem hist6ria" permanec;am em
condic;5es primitivas e barbaras. Uma analise realista do problema,
porem, nos obriga a enxergar 0 Ocidente como uma civilizac;ao realmente
superior1s do ponto de vista hist6rico. Marx tern razao para acreditar
que a regenerac;ao asiatica s6 poderia ocorrer sobre bases materiais
de ocidentalizac;aol6, a medida que as vel has fonnas de produc;ao nao
perrnitiam outro modelo politico que nao 0 "despotismo oriental". Com
efeito, em sua obra mais marcante ele adverte que as fonnas precapitalistas de produc;ao residem numa especie de despotismo e
servidao que, em regra, e quase sempre urn regime de escravidao. Ao
contrano, as fonnas capitalistas pressup5em, desde 0 inicio, "a existencia

de trabalhadores livres e assalariados que vendem sua forc;a de trabalho
ao capital"17.
Os paises orientais, de maneira geral, nao conheceram essa
categoria que se convencionou chamar de liberdade fomlal, em grande
medida devido a ausencia da propriedade privada da terra, 0 que
contribuiu para que os Estados asiaticos desenvolvessem urn sistema
politico autoritfuio. Devo dizer, no entanto, que Marx e Engels creditam
essa forma de governo a func;ao econ6mica
exercida
pelas
administrac;5es estatais da Asia que se enCatTegaram de promover obras
publicas, centralizando 0 poder nas maos de uma unica pessoalS• Embora
esse ponto de vista nao seja pacifico entre os te6ricos marxistasl9,
autores filiados a COlTentesliberais de extrac;ao smithiana reconhecem
a validade das proposic;5es de Marx20.

o Ocidente eleva-se, assim, a urn estagio superior dadas as
condic;5es de mercado que pennitem a livre contratac;ao da forc;a de
trabalh021. Marx nao tern ilus5es quanta a natureza dessa liberdade,
"Celebrado 0 contrato - diz ele n'O Capital -, descobre-se que 0
trabalhador nao e nenhum agente liVl'e, que 0 momenta de liberdade
que the e concedido para vender sua forc;a de trabalho e precisamente
o momenta em que se ve obrigado a vende-la"22. Suas simpatias
restlingem-se ao instante especifico do processo, que ele enxerga como
um progresso diante da escravatura e da servidao. 0 capitalismo
mani festa-se, portanto, como uma fase superior da humanidade, mas
nao suficiente nem a ultima. Contudo, reconhecer a superioridade de
uma civilizac;ao (ocidental) sobre outra (oriental) nao significa admitir
superioridade de relac;5es raciais ou etnicas. Refiro-me aqui a urn tipo
de superioridade exclusivamente hist6rica e transit6ria, na expressao
J)

Karl Marx, El Capital,

Livro I, Mexico,

I' Cf. Karl Marx e Friedrich Engels, 01'. cit.
"

Fondo de Cultura Economica, 1973, p. 270.
Vol. 39, 1983, paI1icuiannente as PI'· 333-

Cf. Engels, "Democratic Pall-Slavism",
01'. cil. Vol. 8, 1977, 1'.365-366.
Cf. 0 prefacio de Jaime Pinsky ao livro por ele organizado e que contem os textos de varios
autores marxistas, Quest(/o Maciollal e Marxismo, Sao Paulo, Brasiliense, 1989, p. II.
14 Cf. Marx, "0 dom[llio britcinico 110 illdia ", in Karl Marx e Friedrich Engels, Textos, Vol.
3, Sao Paulo, Edi90es Socia is, 1977, p. 290.
15 A palavra
superior
deve ser lida no senti do de avall!;ada, contigurando uma civiJiza9ao
modernizada.
16 0 tenllO mais adequado,
entretanto, seria 0 de modemiza9ao. Cf. Marx, "Futuros resultadOS
do dominio britanico na india", op. cit. p. 292.

335.
I' Merece aten9ao especial 0 brilhante estudo dc Pcny Anderson sobre 0 modo de
produ9ao asiatico em seu livro
Lillhagells do Estado Absolutista.
Porto, Ali'olltamento,
1984, PI'· 541-641.
2" Cf., por exemplo,
Amartyra Sen, Desellvolvimellto
Como Liberdade, Sao Paulo,
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21 Sen, 01'. cit.
PI'. 21-22.
" Marx, EI, Capital, Vol. I, p. 240.
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marxiana do conceit023 .
"Nesta acepyao, 0 tenno nayoes sem histolia se emprega melhor
pra designar uma defasagem em um modo especifico de existencia
historica, um detenninado estagio da historia - que se perpetua no
imobilismo devido ao peso de estruturas atrasadas -, receptivel de nao
ser mais do que uma realidade transitoria e, portanto, destinada a
desaparecer no curso das comoyoes ou transfonnayoes ulteriores"24.
Desaparecimento que, no meu modo de julgar, nao quer dizer desh-uiyao
completa, mas superar;ao. Nem mesmo Hegel negou a possibilidade
de sociedades atrasadas, tais como as asiaticas do seu tempo,
a1canyarem niveis mais elevados.
Em uma de sus obras, ele afinna que, embora esses povos "nao
se tenham desenvolvido historicamente, possuem um forte impulso para
a mudanya de sua configurayao( ...); podemos encontrar neles vestigios
do inicio da historia"25. Ingressar na historia pressupoe, pOlianto,
capacidade para alterar a detenninayao substancial do espirito em povo,
elevar um principio a outro - agora, superior6. 0 direito da civilizayao
contra a barbane implica, pois, 0 abandono das relayoes pre-capitalistas
eo envolvimento direto dessas sociedades na modemidade. A despeito
das corretas observayoes
de Marx e Engels em relayao a
"desbarbarizayao" das sociedades asiaticas, a questao que se coloca
hoje e a seguinte: conseguiram os antigos colonizadores solucionar os
problemas das vel has sociedades orientais por meio da forya?
Conseguirao os Estados Unidos "civilizar" 0 mundo arabe impondo
novas relayoes sociais de produyao aquela regiao e estabelecer uma
ordem de paz e prob'Tesso social?
Porquanto a analogia histolica possua um peso significativo para
a compreensao das relayoes entre 0 passado e 0 presente - e em
nosso caso ela nao oferece um quadro promissor (penso notadamente
em duas situayoes especificas: na colonizayao da India, onde a
" NU,ma carta a Ancnnenkov.
dc 28 dc clczcmbro de 1846, Marx suslcnla que "as Connas
economJcas cm quc os homcns produzcm. consomcm c rcalizam trocas StiO rransirorias
e
Izisloricas ". Cf. Marx c Engels. op. cil. Vol. 38 (1846-1851)
1982 p.57.
" Haupt e Wcill, op. cil. p. 47.
'
,
" Hegel, A Filoso.fia da Ilisroria.
". Hegcl, op. eil. p. 71.
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dominayao inglesa deixou marcas POUcOconvincentes de sua passagem,
pois se este pais e capaz de produzir annas nuc1eares - a exemplo do
Paquistao - sofre grandes fomes coletivas ate 194727, e na conquista
do Mexico que, ao inves de desenvolvimento, tem grande patie de seu
territorio ocupado e anexado aos Estados Unidos) - importa, aqui,
menos a investigayao dos resultados antigos - ainda que valiosos e
nada despreziveis - do que uma analise da realidade contemporfmea.
Destarte tenham oconido historicamente sensiveis modificayoes
na estrutura economica de muitos paises do Ocidente e do Oriente, em
seus aspectos gerais a situayao parece nao ter sido substancialmente
alterada. Em varias sociedades do Continente asiatico, por exemplo,
as mulheres sequer podem ser atendidas em hospitais - 0 espayo publico
e reservado apenas aos homens. Mais: elas sao proibidas de cantar, lir,
fazer esportes, usar maquiagem e trabalhar, 0 que equivale, as vezes, a
sentenya de morte no caso da perda de familiares do sexo masculino.
As mulheres sao vistas como seres humanos aptos exc1usivamente para
a escravidao domestica e para a procriayao. As medidas repressivas
ultrapassam mesmo as fronteiras relativas a sexualidade. Ouvirmusica,
assistir a filmes ever televisao, ou a simples utilizayao da Internet SaD
crimes passiveis de serem punidos com a morte, segundo texto em site
da Rawa (Associayao das M ulheres Revolucionanas do Afeganistao )28.
A tendencia ao despotismo oriental nao esta restrita ao modelo
afegao imposto pelos talebans. A Arabia Saudita e 0 Kuait sao
monarquias exh'emamente conservadoras. E suficiente mencionar que,
em 1991, por ocasiao da Guerra do Golfo, soldados americanos judeus,
estacionados naquele pais, tiveram de ser transportados de helicoptero
para porta-avioes das foryas interventoras para rezar, uma vez que
rituais nao-mulyumanos
SaD proibidos em solo saudita. 0 que
dificilmente se menciona na i.mprensa ocidental- fato contraditorio com
os acontecimentos - e que 0 Ministro das Relayoes Exteriores iraquiano,
Tareq Aziz, uma das personagens exponenciais do regime de Sadam
Hussein, e crista029•
~7 Sobre isso cf. Sen. op. cir. p. 60.
-, Cr. Maria Brandt. "Mulheres nao podcm esllldar, trabalhar c rir", Folha de S(IO Pallia, 301
09/200 I.
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lIuminismo P6s-Modemo: Nova Barbarie?

Nao tenho a intenyao de afinnar, com esse comentario, que 0
Iraque e uma sociedade democrittica. Enfatizo, so mente, que em
detenninadas circunstfmcias, um regime oliental aliado do Ocidente
pode ser mais intolerante do que aqueles que fogem ao alinhamento
ocidental. Em ambos os casos, grosse modo, predomina 0 autoritarismo
politico. Todavia, um dado relevante merece destaque em toda essa
problemittica. Trata-se de uma questao embarayosa em que nao ha
interesse de divulgayao pelos intelectuais liberais do Ocidente.
Nem sempre a falta de democracia no mundo Oliental reflete as
condiyoes exclusivamente
internas dessas sociedades. 0 regime
autOlitario deve ser 0 corolario l6gico e externo da explorayao. "Para
que [os Estados Unidos] possam contar com a reserva de petr6leo
desses paises - registra Zizek -, e1esdevem continuar nao-democraticos
(a ideia subjacente, e claro, e que 0 despertar democratico pode dar
origem a atitudes antiamericanas( ...)Os Estados Unidos sao obrigados
a explicitamente admitir a primazia da economia sobre a democracia"30.
Exemplo evidente foi 0 golpe contra Mosadegh, primeiro-ministro
do Ira, em 1953.0 "simples despertar democrittico" conduzia a ideia
de que "0 pais deveria assumir 0 controle de seus recursos e romper
com 0 monop6lio
das companhias
de petr6leo ocidentais"31.
Inadmissivel, naturalmente, para os interesses notie-ameticanos e seus
aliados europeus. 0 Oriente, assim, nao po de representar a si mesmo
- denuncia Edward Said -; deve ser representado pelo Ocidente32.
Como pode, entretanto, representar 0 Oliente a si mesmo sem sail' da
menoridade. Essa indagayao revel a a necessidade de remontar as
preocupayoes
de Marx, isto e, de saber se hit possibilidade de a
humanidade cumprir 0 seu papel enquanto os "povos sem hist6ria"
pennanecerem em condiyoes pr6ximas a barbarie.
Tanto a hist6ria preterita quanta as recentes ayoes impetialistas
nao nos autorizam
a crer em soluyoes salvadoras
externas
," Cf. Slavoj Zizek. "Senhores e Servos". Cadell10 Mais, Fo///O de sao Pau/o, 11111/2001.
Zizek, op. eil
.31 Zizek,
op. eil.
.12 Edward
Said, Oriellialislllo.
Sao Paulo, Companhia das Letras, 1996, especiahnente as pp.
33, 254-256, 258-259.

~ervencionistas)
para as sociedad.es Olientais. A moderniz~yao das
fonnayoes sociais asiitticas e afncanas escapa aos padroes que
denominamos de ocidentalizar;iio. Marx tem grandes dificuldades para
explicar 0 mecanisme economico daquelas regioes do Leste, tanto que
opta par definir a dinfllnica de suas economias (i~fra-es~ruturas) ~omo
modo de produr;iio asiatico. Nao devemos, porem, calr no eqUlvoco
de achar que sem uma profunda transfonnayao tecnol6gica, polftica,
social, e ate mesmo cultural, nesses continentes, qualquer possibilidade
de uma sociedade internacionalmoralizada
seja viavel.
Esse argumento nos remete a um outro polo do problema. Sem
uma profunda mudanya da polftica extern a dos paises avanyados do
Ocidente - inclusive a revisao de suas re1ayoes com 0 Estado de Israel
_ todo projeto de civilizayao mundial esta destinado ao fracasso. A
•
"33 E
"guerra contra 0 terror so po de ser a guen'a contra suas causas
. as
causas, convenhamos, tem sua pro genie em questoes mais profundas
do que 0 ressentimento contra a democracia e a liberdade. "A historia
do Oriente Medio teria sido diferente", acrescenta Giannotti, "se 0
Estado de Israel nao tivesse side criado( ...)Se as grandes potencias
[0] criaram( ...)e alimentam os dois lados do conflito, tambem nao e
deles a responsabilidade pelo impasse?"3~.
Mas nao se deve deduzir dai que 0 problema deva ser sanado
com a extinyao do Estado de Israel, mas sim que, se a origem do
conflito est a na desigualdade de tratamento concedido a um dos lados,
as relayoes antiteticas entre palestinos e israelenses nao chegarao a
tenno enquanto os pontos centrais do conflito que se acham submersos
nao forem revel ados e atacados35. A aletheia (desvelamento) dos tempos p6s-modernos, pOl'tanto, nao eo retorno a origem, a procura de
Sua restaurayao, como requer 0 irracionalismo te6rico heideggeriano
que predomina hoje no pensamento filos6fico; ao inverso, a soluyao
consiste na exigencia da destruiyao da pr6pria genese causadora do
problema pOI'meio de um ace no economico, politico e social igualitario
que seja valido para ambas as pmies. Provavelmente tanto 0 tetTotismo
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como 0 radicalismo religioso nao desaparecerao da face da terra; m~
seguramente a isonomia social atenuani em muito 0 espirito belico
naquela regiao do globo.

.
0 pensamento isHimico, em si mesmo, nao e necessariamente
~ntolerante, ainda que, alguns trechos do AIcorao possam ser
mterpretados pOl' um certo vies extremista. Aos que acreditam ser 0
livro sagrado dos mulc;umanos 0 unico texto no genero que afinna com
~lat~eza 0 direito a liberdade religiosa36, sempre e possivel opor 0
mcomodo capitulo 9 com sua dificil interpretac;ao. Se, por um lado
"nao ha compulsao na religiao", nem a obrigatoriedade
de um~
comunidade so - "Se Deus quisesse teria feito de todos nos uma unica
nac;ao"37 - par outro, a punic;ao desceni, simultaneamente
sobre os
infieis. Um doloroso castigo divino sera infligido aos descren~es. Matar
o~ ido!at~'as, inclusive recon'endo a emboscadas ou aniscando a propria
VIda, e dtgno das mais altas honrmias38. Mas 0 fundamentalismo liberal
e seu tenivel Carro de Jangrena, esmagando populac;5es inteiras com
i:re~istive~ pensamento unico, nao difere, em tese, de seu congenere
lslmmco mms radical.

?

.
~ma analista de importante jomal ingles as segura que os paises
lIberals que ado tam politicas avanc;adas sac tolerantes com outras
culturas somente quando elas refletem seus proprios val ores, e que as
ra~z~s ~essa intolerancia remontam a heranc;a do cristianismo que
relvmdtcava para si uma unica e verdadeira fe39. Com efeito, basta
o!hannos 0 exemplo da inquisic;ao, a doutrina do compelle intrare
cttada. pOl' Sao Lucas40 no Novo Testamento e assumida pOl' Santo
Agosttnho, no ambito da religiao, e as diversas ingerencias - annadas
ou nao - das sociedades capitalistas em paises que nao aceitam os
"'ct: Mohammed Taibi, "Tolenincia e intolerancia na lradi<;,10 mul<;umana", in A IllIolerril/eia,
RIO de Janeiro, Bertrand Brasil. 2000. p. 56.
:' 0 Alearc/o, Rio de Janeiro, Acigi, sId., II, 256 e V, 48, pp. 23 e 58.
,K Op. eil. IX, 1-3, 17 e 20, pp. 94-96 .
Ct: Madeleine Bunting, "Intoleranl Liberalism", The Cuardial/,
08/10/200 I.
Lucas, 14, 21-23. Tambcm 0 Apocalipse
eSl<i replelo de alusoes a um Dcus rancoroso,
mtoleranle e vingativo - "Quem nao te lemer11, 6 Senhor"; "Ide e delTamai sobre a tem! as
sete _s~lvas da ira de Deus"; "E da sua boca sai uma espada aliada, para ferir com cia as navoes
pagas
- em contraste
com 0 Deus benevolente
de Mateus: "Bem-aventurados
os
pacilicadores ... "; "Se qualquer um te bater na Illce direila, oferece-Ihe tambcm a outra". Ct:
Apoe, 15.4, 16, I e 19, 15, e Ml , 5, 9 e 38-39
.N

a

postulados liberais, no cenatio politico, para se chegar conclusao de
que 0 fundmnentalismo nao e ptivilegio das nac;5es orientais. A distinc;ao
consiste em que 0 combate e travado entre a metralhadora e 0 sabre,
entre 0 pescoc;o e a guilhotina, ainda que vez ou outra esta ultima tenha
suas engrenagens cOtToidas pel a fen'ugem. E nesses momentos que a
reac;ao se manifesta com maior intensidade e eventos como 0 das tOlTes
gemeas do World Trade Center mostram-se mais eloquentes.
E facil, dessa fonna, assimilar as raz5es da indignac;ao dos povos
sem histotia e sua inclinac;ao para a resposta violenta. Giannoti consagra
ainda algumas paginas explicac;ao desse fen6meno. Segundo ele, "a
histotia nos ensina que 0 militante se converte em guenilheiro quando
esta ilTemediavelmente acuado, quando os exercitos em que podelia
se integrar foram desbaratados, nada mais the restando, para continual'
a luta, do que se dispersar em pequenos grupos, tentando afelToar 0
inimigo pelas costas, nunca de frente"41. Trata-se da rebeliao do
desespero, pois "0 patriota mulc;umano que ve seu pais sendo dominado
pOl'uma cOtja de abutres corruptos, Estados sendo criados e abolidos
segundo 0 designio dos vitoriosos das grandes guelTas, nao tende a
voltar sobre si mesmo, encontrar sua propria identidade nos segredos
de sua fe?,,~2.Trata-se, igualmente, da revolta contra 0 Estado terrorista
que promove 0 genocidio extemo e limita as liberdades individuais e os
direitos civis dentro da propria casa.
Enfeudado num iluminismo cego, a pos-modemidade ocidental
perde a noc;ao de humanidade quando 0 entusiasmo exacerbado pel a
tecnica se apossa de seu espirito antes revolucionalio. Ninguem mais
do que Marx apercebe-se dessa contradic;ao. 0 capitalismo com sua
ciencia desenvolvida - e capaz, a um so tempo, de gerar riqueza e
miseria. 0 que desafia as mentes mais lucidas e como compatibilizar a
critica moral que encontramos em 0 Capital, nos Grundrisse ou nos
Manuscritos Economicos e Filos6ficos com a aceitac;ao de uma
missao civilizatoria que arrasta atras de si pobreza e destruic;ao. Isso
porque e en0t111e0 hTfaude incerteza proposto pela ciencia para garantir
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os fi'u~os a custa do sofiimento de grandes contingentes humanos.
.
. E evidente que Marx tem diante de seus olhos um quadro
mtelramente diverse daquele que presenciamos hoje. Ao incentivar 0
investimento industrial, 0 capital produtivo nao so responde por uma
parcela da criayao de empregos como, involuntariamente,
toma-se
re~P?nsavel pela sociaIizayao dos trabalhadores. E compreensivel 0
otUTIlsmo de Marx a respeito da revoluyao iminente, 0 que nao justifica,
em todo caso, a crenya em sua cientifica "inevitabilidade". A ciencia
nao possui 0 dom da profecia, nao obstante dentro de certos Iimites
tenha capacidade para uma previsao razoavelmente aceitaveI. 0 esforyO
de Marx para do tar - com toda razao - 0 socialismo de um carater
cienti~co nao impede, contudo, que a historia tome mmos imprevistos.
E surpreendente que Marx, desde sua tese de doutorado na
juve~t.u.de, passando posterionnente
pelo Manifesto COl71unist~(a
posslblhdade de destmiyao das classes em luta), e Engels, na maturidade
~0

exel~pl? mais notavel eo Anti-Dhiiring), cham em atenyao para a
llnportancla do acaso na historia e 0 despreze quando se trata de sua
propria teOlia. Essa natureza conflituosa do pensamento marxiano cobra de nos, cidadaos pos-modemos, "as duras replicas da historia". A
revoluyao nao apenas faltou ao encontro como a classe trabalhadora
~bandona 0 seu projeto historico. A trajetolia do capital tIilha percursos
mesperados. 0 deslocamento da produyao industrial para a area do
conhecimento e do setor de serviyos induz a modificayoes fonnidaveis
nas relayoes sociais e na propIia dini'nnica do capital.

--

autovalorizar
e se auto-reproduzir.
Como entao ser causa de
desenvol vimento se nao existe interesse em gerar empregos, cIiar infra-estmtura mateIial como rodovias (contrapartida pos-modema das
velhas estradas de ferro), industIias etc - isto e, "colonizar" no sentido
mais estIito do tenno?
No maximo serao edificadas algumas fortificayoes onde serao
instaladas instituiyoes financeiras, fortificayoes que deverao servir,
igualmente, de abrigo as grandes corporayoes transnacionais para
extorquir cad a vez mais capital e riqueza as populayoes dos paises
perifericos ao sistema de globalizayao, Esta e a tar~fa do neocolonialismo
e do intervencionismo ocidental pos-modemo, E nitida a falta de interesse no crescimento
econ6mico
dessas nayoes e, mesmo
inconscientemente, e improvavel uma revoluyao de "fundo social" na
Asia a partir das premissas postas acima. Poderao, no entanto, essas
sociedades darem um passo adiante por conta propria e sem auxilio
extemo, em epoca de globaIizayao?

A pergunta nao e casual nem mere jogo de retoIica. Tampouco
pretendo insinuar que a saida para os problemas do OIiente passe peIo
esquema materialista da "astLlciada razao" fonnulado por Marx na
questao hindu, Tres decadas depois 0 proprio Engels se encarrega de
frustrar as expectativas de intromissao em assuntos alheios, ainda que
sob a hegemonia socialista: "So uma coisa e certa - diz ele em 1882 : 0 proletariado vitoIioso nao pode impor qualquer especie de dadiva a
outra nayao sob pen a de comprometer sua propria vitoria"44.
A soluyao proposta por Abed al-Jabri, de separar a ciencia da
reIigiao, renunciando a concepyao tI'adicional da tradiyao - assimilandoa criticamente e nao sendo absorvido por ela, ao mesmo tempo em
que se opoe a incorporayao do liberalismo europeu a cultura arabe por
Ihe ser estrangeira45 -, e interessante, mas incompleta. Ela ignora que
muito da civilizayao ocidental ja penetrou na cultura do Oriente e essa

A modemizayao avanyada exige cada vez mais 0 aumento de
investimento do capital na esfera da produyao imaterial, levando a forya
de trabalho a ser substituida portecnologias altamente desenvolvidas.
A mao-de-obra que caracteriza a produyao modema vai se tomando
obsoleta e descartavel, engrossando 0 numero de trabalhadores
excluidos43. A mudanya de rota do capital - que ja nao encontra
facilmente solo fertil na produyao material - para 0 investimento
financeiro produz uma certa fragilidade na economia. 0 capital ja nao
necessita circular com exclusividade no processo produtivo para se

------------

Cf. Jos-: Queiroz, "A crise da modCl11idade no limiar do pos-modcrno",
in Jos-: Queiroz et
al Modemit/at/e.
globali=r/('rlO
e ('Xc/USrlO, S,10 Paulo, Ed. Imagin,irio/USF,
1996, pp. 12-13.

:: Engels, op. cil.Vol.
46 (1880-1883),
1992, pp. 322-323 .
CI. Mohammcd Abed al-Jabri, Il1Iro(lIlI;rlo
(/ crilica
da mUlo
1999, pp. 53-54 e 161-166.
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influencia nao se dissipa com facilidade46. Ela nao contempla, do mesmo
modo, a essencia do problema, ja questionada pOl'Arist6teles ha 2500
anos, a saber, que 0 homem s6 se volta para 0 universal e superior
quando as necessidades imediatas sao satisfeitas. Hegel e Marx
compreendem muitissimo bem essa necessidade que Lukacs denomina
de "priOl'idade ontol6gica "47. 0 ex-Secretario de Estado Adjunto
do govemo Clinton, James Rubin, reconhece que s6 quando esses
povos (ele se refere precisamente ao Afeganistao) estiverem alimentados,
com liberdade e livres de doenyas, 0 ressentimento mulyumano contra
o Ocidente se evanescera48•
o Ocidente, porem - particulannente os Estados Unidos -, s6
entende a emancipayao da fome pOl' meio da intervenyao annada,
justificando a conquista como luta contra 0 terrorismo, a violayao dos
direitos humanos ou pelo estabelecimento de "regimes democraticos".
Nesse sentido legitimam-se
as costumeiras invasoes as nayoes
subdesenvolvidas
como guerras justas. 0 modelo c1assico dessa
legitimayao pode vir de fonna aberta, como as experiencias dos Bush
(pai e filho), ou sutilmente desenhadas nas formulayoes te6ricas de
intelectuais norte-americanos. Assim, Fukuyama pode reivindicar a
hegemonia Ocidental atraves de um Estado Homogeneo e Universal, e
Rawls defender 0 direito de sanyoes economicas e intervenyao militar,
por parte dos povos liberais e decentes ao que ele chama de Estados
fora-da-Iei, para corrigir casos de violayao dos direitos humanos49.
Um historiador e sociologo indiano demonstra que 0 pai da Reforma hindu, Ram Mohan
Roy, embora tenha rejeitado 0 cristianismo e promovido a renova~ao do hinduismo, fundando
a seita Bramo Samadj,
herdeiro do espirito das luzes e do liberalismo europeu, de sua moral
e de sua concep~ao geral de vida. De acordo com 0 escritor asiatico. "0 Bramo SamadJ
pretendia 'ocidentalizar'
a sociedade, libel1ar 0 Hinduismo dos costumes e das supersti~6es
que 0 entravavam, melhorar a situa~ao das mulheres [e] preencher 0 fossa que separava 0
Hinuismo popular do Hinduismo aristomitieo". Cf. K. M. Panikkar, A DOlllinar,:rio Ocidenl(d
/w Asia, Rio de Janeiro, Saga, 1965, especialmente as pp. 69-72 e 80-85.
47 Cf. Hegel, op. eil. pp. 73-74: "Nas regi6es de condi~6es
extremadas 0 homem nao e capaz
de alcan~ar a livre atua~ao. 0 !i'io e 0 calor sao for~as pOI' demais poderosas para pennitir que
o espirito construa para si um universo( ... )Todavia, nessas regi6es extremas, pode-se di~er
que essas necessidades nunea sao totalmente satisfeitas". A observa~ao de Aristoteles tmnbeJl1
cita~ao de Hegel. Vel' ainda Marx e Engels, A Ideologia Alel1n{, Lisboa, Presen~a, 1974, p.
28: "os homens, antes de fazer lilosolia devem satisfazer suas necessidades ..."
." James Rubin, "Muslim resentment of the West will evaporate when they are ti'ee and fed",
The Independent,
141 I010 I.
40 Cf. John
Rawls, 0 DireilO dos Povos. Sao Paulo, Martins Fontes, 200 I, pp. 34, 47-49 e
105.
46

e

e

PERSPECTIVA

162

FILOSOFICA

- Volume

VIII -

n" 16

-

Julho - Dezembro

I 200!.-

Nos deparamos aqui com um serio dilema. A interpretayao do
significado de guerra justa nao e a mesma para todos, nem um conceito
univoco de direitos humanos e aceito universalmente. Temos 0 direito
de intervir em culturas alheias, desrespeitando val ores seculares apenas
por que se diferenciam dos val ores estabelecidos p~los ~adroes
ocidentais? Estas sao questoes extremamente amplas e dlverslficadas
para que possamos responder em poucas palavras. Por isso, ~ao me
arrisco em of ere eel' respostas conc1usivas; ouso apenas temahzar os
problemas para que nos levem a uma reflexao mais consistente.
Habituamo-nos, nos ultimos tempos, a defender os direitos humanos
em escala universal, atribuindo principalmente a estes a liberdade e a
vida como bens supremos.
Se aceitamos, em principio, que uma organizayao intemacional se
responsabilize pOl'regulamentar as normas que protegem esses bens e
pela conduyao do processo de imposiyao de respeito aos valores
enunciados, a l6gica impoe, igualmente, que devemos reconhecer como
validos os meios adequados a tomar efetivas as regras estabelecidas.
A dificuldade surge quando nasce, simultaneamente, a pergunta: afinal,
qual 0 conceito de direitos do homem e como definir, em tennos, a
natureza da agressao aos val ores humanos?
Se admitimos com Zizek, que as organizayoes terroristas sao 0
duplo obsceno das corporayoes multinacionais50, e se reconhecemos
nessas instituiyoes fonnas de atuayao perversas que nao raro ferem os
direitos humanos - de algum modo sao elas que lanyam os gennes da
exclusao atraves do capital parasitario, jogando multi does de
trabalhadores no desemprego, fomentando a revolta silenciosa que
explode quando se dissolve na atmosfera esperanya de uma vida
confortavel-, nao estamos vendo na economia dos paises ricos uma
especie de terrorismo que em nada fica a dever aos grupos que
extenninam inocentes em suas mani festayoes irracionais?
Quando 0 Banco Mundial impoe medidas economicas draconianas
aos paises do Terceiro Mundo, aumentando
0 desemprego,

Um ensaista alemuo denomina
Magnus Enzensberber, "Paranoia
de novembro de 200 I.
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promovendo a angustia (mirem-se no exemplo da Argentina) eo
desespero de populac;;oes inteiras; quando milhares de cidadaos morrem
na Africa e na Asia devido a cupidez, 0 am de lucro e a preocupac;;ao
dos Estados Unidos com as patentes comerciais, nao estamos nos,
"ocidentais civilizados", contribuindo para uma especie de terrorismo
internacional mais sofisticado e mais cruel- embora oculto - do que a
violencia visivel? Nao deixam de ser crimes perpetrados "legalmente"
para quem dispoe da tecnologia e da forc;;apara cometer as "tolices"
das quais fala Vonnegut Jr.
Os eventos de 11 de setembro sao 0 desvelamento
de um
sentimento de aversao reprimido, uma reac;;ao inevitavel a um ato
opressivo anterior, um assalto aos direitos das nac;;oesapontadas como
"barbaras". Sempre e licito afinnarque a mutilac;;aogenital das mulheres
orientais, a obrigac;;ao de usaI' a burka e a proibic;;ao do trabalho, bem
como uma serie de restric;;oes tambem para os homens sao violac;;oes
dos direitos humanos; 0 que se omite frequentemente de dizer e que a
explorac;;ao infantil na Uniao Europeia - que atinge cerca de 2 milhoes
de crianc;;as, inclusive nos paises ricos51 -, e mais recentemente 0
cerceamento das liberdades civis americanas - quando nao a proibic;;ao
de liberdade religiosa, como na Noruega52 - sao tambem forn1as
flagrantes de violac;;ao dos direitos humanos.
A falta de reconhecimento
a um go verno instituido, a fome, a
miseria, as epidemias provocadas pOl' embargos economicos e de
medicamentos nao estimulam a eclosao de guerras justas em regioes
alheias a civilizac;;aoocidental? Agnes Heller faz notal' que "se a soberania
de uma nac;;ao-Estado nao e reconhecida pOl' seus inimigos, e assim a
tenue sobrevivencia desse Estado - a vida e a liberdade das cidadesesta sob constante ameac;;a, ou se a vida e a liberdade das cidades de
um Estado estao ameac;;adas porum inimigo potencial ou atual genocida,
mesmo se a soberania desse Estado for reconhecida, a nac;;ao-Estado
Cf Igmlcio Ramonct. "Enfances Fracassees", Le MOllde Dip/olllotique,
n. 526, janeiro de
1998 .
Em nome da religiiio a Norucga tenta impor a cristianiza,iio do ensino publico, e 50% dos
ocupantes de cargo do govemo noruegues devem ser membros da Igrcja luterana. Cf Irwin
Cotler, "Religiiio, intoleriincia e cidadania: rumo a uma cultura mundial dos direitos do
homem", in vv. aa. A IlIlo/errilIcio.
p. 67.
51
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sob ameac;;atem 0 direito de promo vel' gueITa(...)[E] inteiramente justo,
mesmo se 0 pais ameac;;ado for 0 atacante"53.
Ainda que a suposta guerra defensiva seja planejada pOl'um pais
industrialmente lico, os interesses nao sao voltados para os direitos do
cidadao nem para a dignidade hum ana. E novamente A. Heller quem
fala: "E suficiente dar uma olhada nas resoluc;;oes das Nac;;oes Unidas
em exemplos de guerra, para notal' que esses julgamentos feitos sobre
paises guerreando nao sao genuinamente baseados em principios de
"guerrajusta", mas em interesse investido, a filiac;;oesde poder, crenc;;as
dogmMicas e similares. Se as Nac;;oes Unidas tivessem realmente 0
poder de implementar sanc;;oes eficazes (e nao apenas as nominais),
nosso mundo seria muito mais justo do que e"54.
o fato e que, honestamente falando, 0 mundo nao e 0 que deveria
ser, mas 0 que ele verdadeiramente e. Se civilizado significa moralizado
no sentido kantiano do tenno, nao nos e pennitido sequel' afinnar que
nos encontramos numa epoca lluminada - apenas para contestar uma
antiga observac;;ao de Kant. A profissao de fe que Marx e Kant fazem
do futuro, porem, nao deve ser encarada de fonna pessimista. 0 ultimo
acredita numa sociedade internacional pacifica; 0 primeiro sugere que,
independentemente
do lado negativo da modernidade capitalista, as
conquistas devem servir de exemplo e de espelho para as nac;;oesmais
barbaras.
Afinnac;;ao inegavelmente verdadeira, mas parcial. 0 Ocidente
tambem nao e imune a influencias "externas". A presenc;;a oriental no
lado Oeste do planeta sempre se fez sentiI' com firmeza. A
predominancia do orientalismo - isto e, a visao romantica e ideologica
do exotismo oriental-, magistralmente desclita e denunciada pOl' Said,
nao elimina 0 fato de que, desde muito cedo, a Asia exerce um certo
fascinio sobre 0 mundo ocidental. Numerosas pec;;as de teatro
procedentes da China e da India, a literatura e mesmo os costumes e a
religiao - Leibniz e Voltaire estao entre seus principais admiradoresinfiltram-se no Continente europeu55.
5.1 Agnes
Heller, A/em do Juslir;o. Rio de Janeiro, Civiliza,iio
" Heller, op. eil. p. 286.
55 Cf
Panikkar, op. eit. pp. 218-226
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Uma cr6nica recente lembra que 0 Ocidente deve muito cultura
arabe; nao s6 a lingua - sao de origem arabe as palavras sofa, zero,
algebra, cafe, sorvete, laranja,jarro entre tantas outras - mas tambem
a algumas invenyoes. E provavel, que a descoberta da bussola, por
Flavio Gioja, se deva ao conhecimento dos instrumentos de navegayao
dos arabes no seculo XI; e no seculo seguinte, seus quimicos estudaram
os efeitos explosivos da p6lvora. Na realidade, nesse aspecto, as
culturas nao sao superiores, mas complementares56.
Se e possivel 0
dialogo entre as culturas numa epoca de globalizayao - nao esqueyamos
que 0 Manifesto Comunista sauda entusiasticamente a universalizayao
da cultura que se da com as grandes navegayoes -, talvez devamos
confiar na esperanya de Marx e Kant. No mais, nao e intrinseca
civilizayao a partilha de tudo 0 que e comum humanidade, segundo a
ilustrayao de Elias?
Em todo caso, seria hipocrisia recusar a heranya da modemidade
pelo mau uso de suas conquistas, como seria uma insanidade negar
que a modemizayao
e um caminho - embora insuficiente para a
emancipayao do homem57 - para 0 progresso. Mas enquanto as
potencias civilizadas do Ocidente pennanecerem
em seu Estado
antin6mico de desenvolvimento e selvageria - parafraseando Vonnegut
Jr. diria que os novos colonizadores podem ser chamados hoje de piratas
do ar -, os "povos sem hist6ria" se encontrarao distantes de a1canyar a
meta de todos os que lutam e aguardam pela emancipayao
da
humanidade; assim como n6s estamos longe da verdadeira moralizayao.

a

a

Cf. Tahar
200 I.
;6

Bem Jelloun,

"Lettera

dalla civiltil araba",

La Republica,

29 de setembro

de

57 Falta, evidentemente, a "criayao" de um novo ethos para caracterizar a emancipayao real
da especie humana, a saber, uma forma de conduta que promova a colaborayao entre os
povos, lsso, pOl'em, demandaria um estudo que articulasse um entrelayamento
entre etica e
politica, 0 que nao e objeto desta comunicayao,
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