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Para viver com o outro, enquanto o outro do outro – esta tarefa
humana básica se aplica tanto ao nível micro quanto ao nível macro.
Assim como cada um de nós aprende a viver com o outro no processo
de maturação individual, um processo similar de aprendizagem
permanece verdadeiro para comunidades mais amplas, para nações e
Estados [...] Onde o objetivo não é (unilateralmente) a dominação ou o
controle, nós estamos suscetíveis de experimentar a alteridade dos
outros precisamente contra o pano de fundo dos próprios preconceitos.
Neste contexto, o maior e mais elevado objetivo pelo qual podemos
lutar é tomar parte junto a esse outro, no sentido de compartilhar a
alteridade do outro [...] Podemos então aprender a experienciar a
alteridade e outros humanos como o “outro de nós mesmos”, de modo
a participar do que é do outro.
Hans-Georg Gadamer, Das Erbe Europas: Beiträge, 1989, p. 28–34.

O antissemitismo (não apenas o ódio aos judeus), o imperialismo (não
apenas a conquista) e o totalitarismo (não apenas a ditadura) — um
após o outro, um mais brutalmente que o outro — demonstraram que a
dignidade humana precisa de nova garantia, somente encontrável em
novos princípios políticos e em uma nova lei na terra, cuja vigência
desta vez alcance toda a humanidade, mas cujo poder deve permanecer
estritamente limitado, estabelecido e controlado por entidades
territoriais novamente definidas.
Já não podemos nos dar ao luxo de extrair aquilo que foi bom no
passado e simplesmente chamá-lo de nossa herança, deixar de lado o
mau e simplesmente considerá-lo um peso morto, que o tempo, por si
mesmo, relegará ao esquecimento. A corrente subterrânea da história
ocidental veio à luz e usurpou a dignidade de nossa tradição. Essa é a
realidade em que vivemos. E é por isso que todos os esforços de escapar
do horror do presente, refugiando-se na nostalgia por um passado ainda
eventualmente intacto ou no antecipado oblívio de um futuro melhor,
são vãos.
Hannah Arendt, The origins of totalitarianism, 1949, p. ix.

Para apreciar esta obra imensa [das civilizações americanas], basta
medir a contribuição da América para as civilizações do Velho Mundo.
Em primeiro lugar, a batata, a borracha, o tabaco e a coca (base da
anestesia moderna) que, sob aspectos muito diversos, constituem os
quatro pilares da cultura ocidental; o milho e o amendoim que
revolucionaram a economia africana antes de se generalizar no regime
alimentar da Europa; em seguida o cacau, a baunilha, o tomate, o
abacaxi, a pimenta, várias espécies de feijão, de algodão e
cucurbitáceas. Enfim, o zero, base da aritmética e, indiretamente, da
matemática moderna, era conhecido e utilizado pelos Maias há pelo
menos meio milênio antes de sua descoberta pelos sábios indianos de
quem a Europa o conheceu por intermédio dos Árabes [...] Há dois ou
três séculos, a civilização ocidental se voltou inteiramente para
disponibilizar ao homem meios mecânicos cada vez mais poderosos.
Se adotarmos esse critério, faremos da quantidade de energia
disponível por cabeça de habitante a expressão do maior ou menor
grau de desenvolvimento das sociedades humanas. A civilização
ocidental, em sua forma norte-americana, ocupará a frente, as
sociedades europeias viriam em seguida, com, na rebarba, uma massa
de sociedades asiáticas e africanas que rapidamente se tornarão
indistintas [...] Se o critério tivesse sido o grau de aptidão para vencer
em ambientes geográficos hostis, não há dúvida que os esquimós, por
um lado, e os beduínos, por outro, levariam o troféu. [...] Há já treze
séculos, o Islão formulou uma teoria da solidariedade de todas as
formas da vida humana: técnica, econômica, social, espiritual, que o
Ocidente somente encontraria recentemente, com alguns aspectos do
pensamento marxista e do nascimento da etnologia moderna [...] A
agricultura sem terra, há pouco na ordem do dia, foi praticada durante
muitos séculos por alguns povos polinésios, que também poderiam ter
ensinado ao mundo a arte da navegação, e que mexeram
profundamente com ele, no século XVIII, revelando-lhe um tipo de
vida social e moral mais livre e mais generosa do que tudo o que
podíamos imaginar.
Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, 1952, p. 40, 46-47-48.

RESUMO
O domínio de objeto deste estudo circunscreve a vinculação interna entre cosmopolitismo e
modernização recentemente estabelecida na teoria social, com ênfase na esfera da cultura.
Essa vinculação é operada com o propósito de compreender as transformações impulsionadas
por uma modernização que mundializa e globaliza. A estratégia metodológica utilizada é a
reconstrução. O estudo apresenta duas teses, uma descritiva, outra teórica. A tese descritiva
sustenta que a resignificação da ideia de cosmopolitismo dá forma a três dimensões de sentido
– como diagnóstico de época, como fundação teórica e metodológica experimental e como
projeto político. A tese teórica parte da identificação de insuficiências em teorias
estabelecidas da modernização para endereçar a mundialização/globalização, i.e o
cosmopolitismo atual. Nomeadamente, insuficiências nos programas de Jürgen Habermas e
Ulrich Beck. Essas insuficiências se devem, assim é defendido, à pressuposição metateórica
de dedução do todo (modernização) pelo efeito (racionalização) que o mesmo introduz na
parte (sociedade). A concepção tradicional de modernização como racionalização social está
ancorada nessa pressuposição metateórica. Em vista disso, enfatizam-se algumas alternativas
a tais insuficiências elaboradas pela versão pós/descolonial de cosmopolitismo – apesar de a
perspectiva teórica destes estudos diferir da adotada no presente estudo. Para compreender
uma modernização que mundializa e globaliza, argumenta-se ser necessário partir da
pressuposição metateórica da relação entre as partes (entre as sociedades). Delineia-se, então,
um programa reconstrutivo de pesquisa. Esse programa parte de estudos aplicados sobre o
cosmopolitismo atual, iluminando aspectos-chave da mundialização como experiência. Em
seguida, introduz-se uma interpretação da experiência da mundialização como experiência
hermenêutica, mediante um diálogo estreito com a hermenêutica filosófica de Hans-Georg
Gadamer. Assim concebida, a experiência da mundialização invoca um conceito indiciário de
entendimento intercultural. Esse conceito é definido por duas esferas estruturantes
internamente vinculadas, uma hermenêutica, outra teórico-sociológica. No plano
hermenêutico, distinguem-se três aspectos constitutivos da linguagem: o caráter
semanticamente flutuante da palavra, a natureza intersubjetivamente vinculante do uso da
linguagem e a analogia como mediação da imbricação entre pensamento e linguagem. No
plano teórico-sociológico, voltamo-nos para a relação problemática entre cultura e episteme
no contexto da pretensão de verdade e para tipos de aprendizagem mediatizados pelo
entendimento intercultural. Disso, é vislumbrada uma concepção de modernização dotada de
duas dimensões: por um lado, temos a pressuposição metateórica de dedução do todo pela
parte, o entendimento mútuo concebido comunicativamente, a evolução social e a
modernização como racionalização social; por outro, temos a pressuposição metateórica de
dedução do todo pela relação entre as partes, o entendimento intercultural concebido
hermeneuticamente,
a
coevolução
cultural
e
a
modernização
como
mundialização/globalização. Sugere-se então, no plano metodológico, a orientação do
diagnóstico de época para fenômenos que iluminam o entrelaçamento histórico das culturas –
e, num sentido amplo, das sociedades – e a orientação para uma prática de pesquisa
cooperativa. No plano político-normativo, por fim, sugere-se que um diagnóstico como esse
pode ser tido como ponto de partida para a crítica normativa e a construção de uma ordem
mundial cosmopolita, ordem esta voltada para o respeito aos direitos humanos. Neste último
plano, distinguem-se três ordens de orientação, uma primeira dialógico-normativa, uma
segunda jurídica e uma terceira política.
Palavras-chave: cosmopolitismo; modernização (sociologia); racionalização social;
mundialização; globalização; entendimento mútuo (pragmática formal); entendimento mútuo
(hermenêutica).

ABSTRACT
The domain object of this study circumscribes the internal connection between
cosmopolitanism and modernization, recently stablished in social theory. This connection`s
main purpose is to understand transformations stimulated by a modernization that globalizes –
culturally, politically, and economically. The methodological approach is reconstruction. The
study presents two thesis, a descriptive one, and a theoretical one. The descriptive thesis
supports that, in contemporary social theory, the idea of cosmopolitanism is differentiated in
three dimensions – as a diagnosis of the present time, as theoretical and experimental
methodology, and as a political project. The theoretical thesis starts from the identification of
theoretical, methodological and normative insufficiencies in modernization theories which
address globalization and cosmopolitanism. In this context, Jürgen Habermas' and Ulrich
Beck's theoretical programs are prominent. Despite its innovations, I argue that such
insufficiencies come from conceiving modernization only as societal rationalization: they can
be interpreted as the expression of the metatheoretical presupposition of the deduction of the
whole (modernization) by the effect (rationalization) introduced in the part (society). On this
account, some alternatives elaborated by the post/decolonial versions of cosmopolitanism are
considered. To understand a modernization that globalizes, it is argued to be necessary to start
from the metatheoretical presupposition of the deduction of the whole from the relationship
between its parts (between societies). Therefore, a reconstructive research program is
outlined. This program initially considers key-aspects of the cultural experience of
globalization uncovered by applied studies on current cosmopolitanism. Hence, an
interpretation of the cultural experience of globalization as hermeneutical experience is
introduced through a close dialogue with Hans-Georg Gadamer's philosophical hermeneutics.
Thus conceived, cultural experience of globalization evokes an indiciary concept of
intercultural understanding. This concept is defined by two internally connected spheres, a
hermeneutical one, and a theoretical-sociological one. In the hermeneutical sphere, three
fundamental aspects of language use are distinguished: the semantically "floating" character
of the word, the intersubjective binding nature of language use, and the analogy principle as
mediation between thought and language. In the theoretical-sociological sphere, the
problematic connection between culture and episteme is adressed in the context of truth claim,
and learning processes mediatized by intercultural understanding. From this perspective, a
bidimensional concept of modernization is designed: on the one hand, we have the deduction
of the whole from its part as metatheoretical presupposition, the communicatively conceived
mutual understanding, the social evolution, and the modernization as societal rationalization;
on the other hand, we have the deduction of the whole from the relationship between its parts
as metatheoretical presupposition, the hermeneutically conceived intercultural understanding,
the cultural coevolution, and the modernization as globalization. It is then suggested two
methodological orientations: the diagnosis of present time should be oriented to phenomena
that illuminate historical entanglements between societies and by cooperation as a procedural
research practice. Finally, in a politico-normative sphere, it is suggested that this diagnosis
can be taken as a critical starting point for normative criticism and for shaping a cosmopolitan
world order guided by the human rights observance. In this last sphere, three orientations are
distinguished, a dialogic-normative one, a legal-juridical one, and a political one.
Key-words: cosmopolitanism; modernization (sociology); societal rationalization;
globalization (lifeworld); globalization (system); mutual understanding (formal pragmatics);
mutual understanding (hermeneutics).
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Introdução

O que é a globalização? Como ela afeta a vida quotidiana e transforma as antigas formas
de reprodução da cultura, de socialização e de integração social? A globalização pode ser
compreendida pelo efeito que gera, como intensificação dos entrelaçamentos entre localidades
distantes territorial, cultural e historicamente. Entrelaçamentos na esfera da cultura, da
economia, da política, do ambiente. Pressupõe-se aqui o desenvolvimento de tecnologias
determinadas, basicamente dos transportes, da difusão da informação e da comunicação que
alteram as condições materiais e simbólicas efetivas de vida. Televisão, internet, telefone,
transporte aéreo civil e de mercadorias, transporte espacial, estendem e diversificam
simbolicamente a esfera da cultura, tornando a sociedade, por assim dizer, cada vez mais
“simbólica”. Isso quer dizer que a globalização atua de modo particularmente forte sobre a
reprodução cultural e, consequentemente, sobre as formas de socialização e a integração social.
Haveria então uma vinculação interna entre globalização, cultura e certa cosmopolitização da
sociedade e da memória.
Por outro lado, dizer que se trata de uma intensificação pressupõe, por sua vez, que
grupos socioculturalmente integrados pela língua, e no contexto efetivo de um mundo ambiente
delimitado sociologicamente, sempre estiveram entrelaçados uns com os outros de alguma
maneira. Há certo consenso na teoria social contemporânea de que essa intensificação dos
entrelaçamentos se deve historicamente à modernização, aos desenvolvimentos logrados pela
organização social, política e econômica da sociedade moderna. Efeito da modernização
continuada, essa imbricação entre modificação das condições efetivas de vida e intensificação
dos entrelaçamentos incide sobre a consciência histórica. A “consciência ecológica”
contemporânea, por exemplo, deriva da descoberta de um planeta único, que podemos ver do
espaço, cujos fluxos marítimos, de ventos e variação climática conseguimos medir. Mas nem
sempre foi assim. O fato de antigamente não sabermos que os microclimas do planeta estão
entrelaçados em escala planetária não significa que, até então, não havia um planeta único.
Apenas desconhecíamos isso. De um modo geral, pode-se dizer que as transformações recentes
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no âmbito do transporte, da comunicação e informação incidem significativamente sobre a
cultura e a política, diversificando conteúdos simbólicos que compõem a identidade e justificam
as atitudes. No presente estudo, a dimensão da cultura será privilegiada, ainda que também trate
de alguns desdobramentos na dimensão da política.
A globalização diz então respeito a uma complexificação crescente das formas de
integração no interior da sociedade mundial. Isso significa que, na tentativa de lidar com essa
complexidade, diferenciações conceituais são bem-vindas. Por isso, adota-se no presente estudo
a diferenciação entre globalização e mundialização elaborada por Renato Ortiz (2003, Cap. I).
A globalização remete a processos globais de integração funcional nas esferas do mercado e do
Estado. O tempo da globalização é o tempo da tecnologia e dos procedimentos técnicos e
burocráticos uniformizados. A mundialização refere-se à diversidade de visões de mundo que
co-existem, à particularidade local ou nacional de expressões culturais que se entrelaçam na
história. Enquanto entrelaçamento, fala-se de aspectos culturais mundialmente comuns,
compartilhados. Mas nem por isso a mundialização sugere homogeneização: diferentemente da
globalização, que é funcional, o que é culturalmente compartilhado assume expressão no
contexto particular de relações sociais efetivas e da autocompreensão cultural de si no mundo.
O tempo da mundialização é o tempo da vida, dos costumes, da ética, em suma, da continuidade
e da descontinuidade dos padrões da reprodução cultural, das formas de socialização e da
integração social. No presente estudo, portanto, fala-se mais de mundialização do que de
globalização. No contexto das reconstruções que compõem a Parte I, deve-se frisar, utilizarei os
termos usados em cada teoria. Somente quando me referir à tese teórica aqui defendida
utilizarei a diferenciação mundialização/globalização.
A rigor, a mundialização se refere a uma condição da cultura que não tem nada de novo.
Se olharmos para a língua como meio de expressão mais ou menos perene da cultura que
temos, por exemplo, é evidente que ela esteve e está, continuamente, sob a influência de outras
línguas. A novidade da mundialização está na ênfase dessa influência, que em boa medida pode
ser tida como expressão da intensificação que o fenômeno invoca. Até onde se é possível saber,
comunidades linguísticas distintas compartilharam objetos, crenças, técnicas, palavras, fonemas
ao longo da história. O que há de novo é que, sob o impulso da modernização, a mundialização
escancarou esses entrelaçamentos ao intensificá-los: ela remete ao encurtamento do tempo de
viagem e à diversificação das invenções, das mercadorias, das ideias, imagens, palavras,
pessoas. Falar de uma modernização que mundializa remete, então, à transformação das
condições materiais e simbólicas sob as quais a identidade é constituída e as atitudes são
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justificadas. Sob o efeito dessas transformações, o que acontece na cultura é, evidentemente,
relevante para a ação política; é relevante, em sentido amplo, para o que foi designado como
globalização.
Como expressão da modernização continuada, a mundialização/globalização consiste no
fenômeno que o espírito da época impõe para a compreensão de nós mesmos. É importante,
então, que compreendamos primeiro o que se entende por modernização. Uma das
interpretações clássicas, que mantém o seu vigor para o espírito da época, é a da modernização
como racionalização social, introduzida por Max Weber (2004b, p. 100-116, 142-153, 198-233
e 529-560). Para Weber, a modernização se caracteriza pela crescente fragmentação funcional
da ação e da atividade social, atingindo as esferas da atividade econômica, política, do direito e
da cultura. As teses clássicas da racionalização social nos dizem verdades até hoje. Exemplo
disso é a reatualização ampla empreendida por Jürgen Habermas (1987, v. 1, Cap. II). À luz das
transformações recentes, devemos então fazer a seguinte pergunta: pode-se dizer que a
modernização finalmente promoveu, por assim dizer, uma racionalização social mundial? No
presente estudo, sustentarei que pensar a mundialização promovida pela modernização apenas
como intensificação da racionalização social é dizer muito pouco, ou quase nada, sobre outro
tipo de experiência que caracteriza nossa época: a intensificação dos entrelaçamentos históricos
aí presumidos.
Tendo em vista as transformações que vivemos a partir da metade do século XX, podese falar aqui de certo limite compreensivo de uma modernização concebida apenas como
racionalização social, para alçar o fenômeno da mundialização e da globalização ao
pensamento. Em sentido amplo, esse limite pode ser interpretado como expressão da
pressuposição metateórica de que o todo histórico da modernização possa ser deduzido do efeito
de racionalização que introduz na parte. O que é a parte varia de acordo com cada uma das
teorias que estudaremos. Por enquanto, é suficiente dizer que, por parte, refiro-me
genericamente à imbricação historicamente contingente e sociologicamente particular entre
comunidade de cultura e sua organização política e econômica. Por definição, essa
pressuposição metateórica conduz o pensamento para a parte universalizável do todo, no sentido
de que a modernização racionaliza indistintamente toda e qualquer situação sociocultural,
atividade política e econômica. O efeito universal de uma modernização que, por fim,
mundializa e globaliza, seria então a racionalização de todas as “partes” da sociedade mundial –
as “partes” situadas territorial, cultural e historicamente. É precisamente essa pressuposição
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metateórica da modernização concebida como racionalização social de dedução do todo pela
parte, que a tese teórica aqui defendida problematiza.
Nesse contexto, destacam-se duas teorias da modernização recentes, aquela já referida
de Habermas (1987; 2001a; 2007) e a de Ulrich Beck (2001; 2006; 2008), ao vincularem à
modernização uma resignificação própria da ideia de cosmopolitismo. Como veremos,
argumentarei que, apesar das inquestionáveis inovações, essas teorias não permitem
compreender adequadamente os mecanismos e a dinâmica própria de uma modernização que,
além de racionalizar indistintamente as “partes” da sociedade mundial, também intensifica
formas de entrelaçamento entre elas. Como dito acima, o que é a parte do todo varia em cada
teoria, mas o efeito universal (racionalização) do todo da modernização permanece grosso modo
o mesmo, com o limite compreensivo que o acompanha. As insuficiências da modernização
como

racionalização

particularmente

claras,

social

para

como

compreender

buscarei

mostrar,

a
na

mundialização/globalização
resignificação

ficam

eurocêntrica

do

cosmopolitismo elaborada pelos autores. Como veremos, a versão pós/descolonial de
cosmopolitismo será importante para vislumbrar uma concepção de cosmopolitismo voltada
para a mundialização/globalização.
De acordo com essas teorias, o vínculo interno entre modernização e cosmopolitismo é
central para tratar da recente globalização – na perspectiva aqui definida, falar-se-ia também de
mundialização. Mas em cada uma delas, a extensão do horizonte atribuído ao cosmopolitismo
varia significativamente. Enquanto Habermas limita o cosmopolitismo à dimensão normativa de
uma democracia europeia cosmopolita e de uma ordem mundial orientada para o respeito aos
direitos humanos, Beck também vincula ao termo um sentido teórico e metodológico. No
presente estudo, adota-se a amplitude conferida por Beck (2006, Cap. III; Beck & Grande,
2010). Adotar a interpretação de Beck se justifica pelo fato de que o cosmopolitismo possui um
potencial compreensivo significativo para tratar de fenômenos mundiais de elevado grau de
complexidade. Por exemplo, penso aqui nas dimensões humanas das mudanças ambientais
globais, na gradual diluição da autocompreensão nacional, na diversificação das filiações
culturais que constituem a identidade, no surgimento de um engajamento político seletivo e
transnacional, mediado por temas e problemas específicos. Esse potencial compreensivo amplo
do cosmopolitismo pode ser tido como consequência do fato de que o termo invoca a referência
a uma diversidade cultural imanente, cujas expressões particulares locais e nacionais aí
presumidas estão historicamente entrelaçadas. Fenômenos como os referidos, portanto, exigem
um programa sociológico que podemos denominar de cosmopolita. Por isso, com base em
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estudos agora não mais circunscritos à teoria da modernização, veremos que a tese descritiva
aqui defendida distingue três dimensões associadas ao cosmopolitismo e vinculadas
internamente: como categoria e conceito para diagnóstico de época, como projeto político e
como fundação teórica e metodológica experimental.
Entretanto, dois aspectos distanciam a perspectiva adotada no presente estudo da versão
de cosmopolitismo de Beck. Primeiro, apesar de concordar com o lugar conferido por Beck ao
cosmopolitismo, na Parte II veremos que o programa de pesquisa que resulta do presente estudo
é menos ambicioso, pois não trata do horizonte transdisciplinar reivindicado pelo autor.
Segundo, ainda que o horizonte amplo da ideia de cosmopolitismo me pareça relevante para
endereçar uma modernização que mundializa e globaliza, é na teoria da ação comunicativa que
identifico um ponto de partida teórico, senão ótimo, pelo menos mais adequado ao propósito
aqui definido. Ao partir da compreensão de que o nosso acesso ao mundo está desde já
impregnado pela linguagem e manter a premissa de um mundo que existe de igual maneira para
todos nós, a teoria da ação comunicativa remete a uma abertura linguística ao mundo que,
apesar de algumas insuficiências para endereçar a mundialização/globalização, como veremos,
é simbolicamente irrestrita; da mesma forma, a premissa de um mundo suposto comum
assegura uma referência teórica potencial para a crítica.
Contudo, apesar de concordar com esse ponto de partida, aqui também identifico certos
limites na fundamentação pragmático-formal do entendimento que, ao lado da insuficiência já
aludida referente à pressuposição metateórica da modernização concebida como racionalização
social, impedem a passagem plena para uma modernização que também mundializa e globaliza.
Tais limites conduzirão ao argumento de que, ao também partir do desde já da linguagem, a
hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer (1999) nos mune de instrumentos, em
princípio, mais adequados para endereçar a diversidade cultural e o entrelaçamento histórico das
culturas que o cosmopolitismo e a mundialização invocam.
Posto isso, a seguir eu gostaria inicialmente de abordar a ideia e o conceito de
cosmopolitismo, pois é ela que é usada nas teorias de Habermas e Beck com o propósito de
abrir a modernização que racionaliza socialmente para a mundialização/globalização (1). Em
seguida, volto-me para as insuficiências identificadas nos estudos de Habermas e de Beck,
especificamente no que tange à vinculação interna que operam entre cosmopolitismo e
modernização (2). Isso nos permitirá introduzir as duas teses gerais defendidas no presente
estudo, uma descritiva, outra teórica, tendo em vista as teses específicas apresentadas nas

20

reconstruções que compõem a Parte I (3). Por fim, trato da estratégia metodológica aqui adotada
(4).

1 – Cosmopolitismo, ideia e conceito

O cosmopolitismo não é uma ideia moderna. A ideia de “cidadão do mundo” tem
origem no movimento sofista, foi expandida pelos estoicos e transmitida aos pensadores cristãos
e aos filósofos modernos. O cosmopolitismo não é, portanto, o assunto isolado de uma época
determinada. Diógenes foi quem cunhou a expressão, do grego “kosmo-polis”, tendo-lhe
atribuído o sentido de amor pela paz e pela liberdade. Trata-se, a rigor, de um sentimento: o
“sentimento cosmopolita”, a profunda igualdade da humanidade. A ideia esteve historicamente
presente nas instituições ocidentais, do helenismo à cristandade, foi retomada pelo Iluminismo e
resignificada na época moderna (Coulmas, 1995). Foi Kant quem a fez ressurgir na
modernidade, atribuindo-lhe, por um lado, uma vocação normativa no contexto do direito e da
ordem internacional (2008a [orig. 1795]) e, por outro, o horizonte do projeto filosófico de uma
história universal (2008b [orig. 1784]). Há aqui dois sentidos associados ao termo, um
normativo, outro histórico-filosófico.
Em A paz perpétua, Kant confere à ideia estoica de cosmopolitismo uma pretensão de
validade explicitamente normativa (Nussbaum, 2010). Nessa resignificação, Kant (2008a)
desloca a unidade política da polis para a unidade política moderna do Estado-nação. Se na
versão estoica, o cosmopolitismo vem associado apenas a uma abertura interna da unidade
política da polis para homens de origem cultural distinta, na versão racionalista secular de Kant
ele se volta, também, para a relação entre as unidades políticas do Estado-nação. A regulação da
abertura interna da unidade política para o estrangeiro, do modo como a sociedade que
compreende culturalmente a si mesma como nação e se organiza politicamente como Estado
nacional, passa também a contar com a regulação da externalidade que representa a relação
entre os povos constituídos politicamente. Nesse sentido, o cosmopolitismo vem associado ao
horizonte normativo de resolução pacífica dos conflitos entre Estados-nação. No âmbito da
externalidade, portanto, o projeto cosmopolita de Kant, a rigor, é político-normativo, porque se
dirige igualmente para a construção de uma ordem internacional determinada. Sua forma
jurídico-política é a constituição civil de um Estado republicano, ancorado nos princípios de
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liberdade e segurança (Kant, 2008a, p. 136-147) e na institucionalização de um direito
cosmopolita orientado pelo princípio da hospitalidade (p. 148-151). A externalidade da relação
entre Estados-nação, nesse sentido, vem acompanhada da interioridade do direito cosmopolita,
do direito do estrangeiro à hospitalidade. Fundamentada na teoria do direito natural (Fine,
2011), a versão normativa do cosmopolitismo kantiano está ancorada na figura do Weltbürger –
literalmente, cidadão do mundo. Por outro lado, em Ideia de uma história universal com um
propósito cosmopolita (2008b), Kant associa ao cosmopolitismo um projeto de conhecimento
fundado no princípio de natureza comum do universo. O cosmopolitismo vem aqui vinculado a
uma unicidade da natureza, incluindo nela o ser humano.
Entre as duas versões kantianas de cosmopolitismo, a que mais tem atraído a atenção de
pesquisadores contemporâneos é a normativa. A versão normativa interessa a nossa época
porque fornece uma interpretação do direito internacional e do direito civil que, acrescida da
figura do direito cosmopolita, permite abordar, em princípio, problemas políticos e de justiça de
escala mundial, problemas estes que se tornaram parte do quotidiano de um mundo globalizado.
Mas o mundo de hoje, evidentemente, difere do mundo do final do século XVIII, com sua
ordem mundial centrada no Estado-nação e regida, desde 1648, pelo Tratado de Westphalia
(Fine, 2007, p. 22-29). Já no século XIX, o ideal cosmopolita de uma ordem mundial pacífica
sucumbiu “ao nacionalismo, ao imperialismo, ao racismo, ao antissemitismo e à tecnologia”
(Fine, 2011, p. 147). Com a intensificação da globalização, o interesse pelo projeto kantiano de
uma ordem mundial cosmopolita foi revigorado, mas precisa ser reatualizado (Habermas, p.
200-208). Essa reatualização é necessária tendo em vista que, nunca antes, a humanidade esteve
tão ciente, por assim dizer, de sua “interconectividade”. Em certo sentido, pode-se dizer que as
chances de construção de uma ordem mundial cosmopolita parecem ser melhores nos dias
atuais, porque essa interconectividade, ao que tudo indica, é irreversível e tende a se intensificar
cada vez mais.
Reivindicar um cosmopolitismo nos dias atuais se distingue das reivindicações estoica e
kantiana na medida em que a compreensão da igual condição do nosso estar no mundo repousa
sobre experiências concretas de um mundo internamente entrelaçado, sobre a ubiquidade de
problemas e a interdependência política, econômica e ambiental. O cosmopolitismo passa a
apoiar-se, portanto, em experiências efetivas. A amplitude das transformações recentes
finalmente se apresenta como implicações éticas da experiência de um mundo globalizado,
como coloca Kwame Appiah:
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[...] a existência de meios globais significa que agora podemos saber mais uns
dos outros, e os enlaces globais – econômicos, políticos, militares, ecológicos
– significam que podemos influenciar (e influiremos inevitavelmente) uns aos
outros. Como consequência, temos uma real necessidade de desenvolver um
espírito cosmopolita. Esse espírito nos quer unidos na espécie, mas também
aceita que façamos diferentes eleições – no marco de uma nação ou de uma
nação a outra – com respeito a nossa maneira de viver (Appiah, 2008, p. 23,
grifos no original).

A experiência de maior entrelaçamento e sua influência na esfera cultural dos valores é
o que confere ao cosmopolitismo um interesse propriamente sociológico. Na filosofia, o
cosmopolitismo mantém uma vocação política, normativa, moral e ética quase que exclusiva.
Na sociologia, por outro lado, ele passa também a ser designado como fenômeno efetivamente
existente e, dentro dos limites de nosso acesso ao mundo, medidos. Passados pouco mais de
duzentos anos desde Kant, portanto, o horizonte de significação do cosmopolitismo foi
substancialmente ampliado, deixando de ser apenas uma ideia normativamente vinculante e
tornando-se igualmente um conceito. Como conceito sociológico, o cosmopolitismo comporta
três acepções gerais, por vezes integradas: teórica, metodológica e normativa. No que segue,
começarei com a acepção normativa, devido ao diálogo próximo com Kant.
No plano normativo, o cosmopolitismo atual estabelece um diálogo crítico com a
interpretação kantiana – como é o caso de Jürgen Habermas (2002, p. 193-236), David Held
(2010, p. 15-17 e 39 sq.) e Robert Fine (2007, p. 22-38; 2011). Uma vez que é crítico, esse
diálogo pretende ir além de Kant, estendendo-se igualmente ao horizonte normativo de uma
ordem mundial pós-nacional ou cosmopolita (Habermas, 2001a, p. 75-166; Beck, 2006, p. 253316; Held, 2010, p. 93-116; Fine, 2007, p. 69-77), à governança global (Archibugi, 2003; Held,
2010, p. 143-183) e à justiça internacional (Archibugi, idem; Chandler, 2003; Dobson, 2005;
Fine, 2007, p. 78-114; Held, 2010, p. 117-142). A fundamentação teórica e o horizonte
normativo são aqui bastante diversos. Para o nosso propósito, não convém uma incursão
detalhada sobre as proximidades e distanciamentos entre cada um desses estudos, uma vez que
o interesse normativo aqui definido está condicionado pelo vínculo com a teoria da
modernização. Isso nos deixa privilegiadamente, mas não exclusivamente, com os estudos de
Habermas e Beck. Entretanto, cabe salientar, a título meramente descritivo, sentidos gerais
preponderantes.
O conjunto dos autores citados compartilha da perspectiva geral de que a Carta dos
Direitos Humanos de 1948 pode ser tida como ancoragem normativa para uma ordem mundial
cosmopolita. Isso se justifica pela constatação de que, cada vez mais, esses direitos são
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mobilizados em contextos de ação com aspirações diversas, em localidades política e
culturalmente distintas. Essa ordem mundial cosmopolita ancorada nos direitos humanos deve,
então, estar em medida de depreender uma concepção de cidadania global, que vai, sob a forma
de um continuum, da cidadania fixada no Estado nacional para a relação entre Estados
nacionais. Em termos kantianos, iríamos da interioridade do direito cosmopolita para uma
externalidade cosmopolita das relações entre Estados-nação.
No âmbito da governança global, o diagnóstico preponderante é o de que as instituições
internacionais ainda carecem de meios de legitimação adequados para atender à diversidade dos
interesses presentes na esfera mundial e enfrentar os tipos de problemas que afetam,
distintamente, as sociedades organizadas politicamente. Em vista disso, os estudos sobre
governança global compartilham com os estudos normativos a perspectiva de que, na esfera
internacional, é necessário orientar os processos de tomada de decisão por um princípio
democrático voltado para a regulação da relação inter-Estados e a ampliação da participação
civil. Na acepção normativa e da governança global, uma interpretação dialógica do
cosmopolitismo é preponderante.
Por fim, no tocante à justiça internacional, parte-se do diagnóstico de que há um baixo
grau de efetivação das normatizações internacionais existentes, tanto nos tribunais nacionais
quanto nos tribunais internacionais. Nesse contexto, os estudos cosmopolitas sobre justiça se
distribuem entre duas perspectivas, uma dialógico-normativa, outra que podemos chamar de
realista-jurídica. Enquanto a primeira insiste na abertura ampla do diálogo, a segunda afirma
que a abertura do diálogo é algo demasiadamente elementar e, por isso, insuficiente para tratar
dos dilemas práticos da política internacional. Para atender ao propósito de justiça, seria
necessário regular a economia global, atribuir responsabilidades pelos danos e riscos produzidos
no interior de cada território nacional e efetivar mecanismos transnacionais de compensação
financeira por danos e riscos induzidos.
Posto isso, voltemo-nos agora para as acepções teórica e metodológica. Aqui, o
cosmopolitismo vem associado aos desafios colocados pela globalização, respectivamente, no
âmbito da fundamentação e do diagnóstico de época. Na sociologia, o cosmopolitismo se
vinculou inicialmente ao estudo da diferenciação cultural da individualidade na sociedade
moderna, sendo utilizado por Georg Simmel (1999, p. 704-708 [orig. 1908]) mais como ideia
ou metáfora do que como conceito 1. Nos últimos vinte anos, pode-se afirmar que ele se tornou
1

A filosofia social de Simmel permite delinear os contornos gerais de uma sociologia do cosmopolitismo. Nesta
perspectiva, ver: Truc, 2005. Para uma introdução geral à filosofia social de Simmel, sugiro: Deroche-Gurcel,
1999 e 2002; Vandenberghe, 2001; Fitzi, 2002.
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propriamente um conceito sociológico. No âmbito do diagnóstico, ele vem associado a estudos
da cultura, mais precisamente à constituição da identidade cultural (Ortiz, 1999; Beck, 2006, p.
69-89); à expressão dessa identidade – se nacional ou cosmopolita – e à orientação/justificação
das atitudes (Szerszynski & Urry, 2002; Hannerz, 2006, p. 15-27; Olofsson & Öhman, 2007;
Phillips & Smith, 2008; Pichler, 2009, Glynn & Cupples, 2010); à consciência de classe no
contexto de condições de vida globalizadas (Calhoun, 2003); e ao diagnóstico da condição póscolonial (Pollock et al. 2000; Gidwani & Sivaramakrishnan, 2003; Bhambra, 2007 e 2011;
Mignolo, 2000, 2010, 2011a e 2011b). Esse diagnóstico remete a desafios teóricos e
metodológicos na medida em que aponta para a necessidade de reconceituar a difícil mediação
entre o nacional e o internacional, o próprio e o estrangeiro, o particular e o universal (Beck,
2006, p. 149-156; Ortiz, 2007; Bhambra, 2011, p. 322-326; Mignolo, 2011a).
Seja no contexto de uma sociologia geral ou de uma teoria social, nesse sentido,
reivindicar um horizonte cosmopolita implica em integrar sucessivamente a tripla dimensão do
cosmopolitismo anteriormente referida (tese descritiva), a saber: como categoria e conceito para
diagnóstico de época, como projeto político e como fundação teórica e metodológica
experimental. A variedade no emprego atual da ideia – como “cosmopolitismo metodológico”,
“disposição cosmopolita”, “identidade e atitudes cosmopolitas”, “cidadão do mundo”, “ordem
mundial cosmopolita”, por exemplo – sugere um horizonte muito amplo de referências
possíveis ao mundo. No plano da cultura, o termo remete a uma cidade ou bairro onde residem
pessoas de origem cultural distinta, à variedade de produtos alimentares e de práticas culinárias
distintas acessíveis ao consumo, a viagens, à variedade de filmes e de músicas disponíveis, ao
noticiário, a falar várias línguas. No plano político, o cosmopolitismo pode ser associado a um
grupo de pessoas que não tem uma cidadania nacional bem definida (judeus, ciganos, por
exemplo), à ordem mundial e organismos multilaterais, à luta pela efetivação dos direitos
humanos, ao ativismo civil global, à erradicação da fome, ao fim da guerra como meio para a
solução de conflitos, às intervenções humanitárias, ao combate ao tráfico de pessoas, animais e
armas, à mudança climática. Dizer que o cosmopolitismo se tornou um fenômeno e um conceito
então significa que a realidade se tornou cosmopolita, não importando se, em relação a isso,
tem-se consciência ou não (Beck, 2006, p. 51-69).
Steven Vertovec e Robin Cohen (2002) identificam seis conceitos de cosmopolitismo
nas ciências sociais. Embora o conceito tenha passado por refinamentos significativos desde a
publicação desse estudo, a nomenclatura elaborada pelos autores mantém grosso modo sua
atualidade. Eles identificam um primeiro conceito de cosmopolitismo preocupado com o
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diagnóstico da condição sociocultural. Um segundo que distingue entre um cosmopolitismo
filosófico e sociológico, nomeadamente vinculado aos estudos de Beck (2006, p. 40-44), que
naquele momento ainda não contavam com a tripla dimensão supramencionada. Outro
associado à justiça e voltado para a construção de instituições políticas internacionais. Um
quarto que se concentra na ancoragem normativa de um projeto político que possa estabilizar,
no direito internacional, uma ordem mundial cosmopolita. Um quinto conceito versado sobre a
constituição sociocultural e política múltipla da identidade e das orientações. E por último, um
sexto conceito funcionalista, que analisa a capacidade de integração do indivíduo em uma
cultura distinta da própria como competências.
De um modo geral, esses seis conceitos podem ser reunidos na tripla dimensão
descritiva aqui identificada – como diagnóstico (primeiro, quinto e sexto conceitos), como
fundação teórica e metodológica (segundo) e como projeto político (terceiro e quarto). Em vista
disso, pode-se dizer que, na passagem da ideia para o conceito, transita-se de um “-ismo”
enquanto ideologia para o que é cosmopolita. Nessa passagem para um fenômeno conceituado,
seria mais adequado então falar de cosmopolitismos, no plural, no lugar de cosmopolitismo no
singular, pois a abertura para outras culturas, o hibridismo, a miscigenação que a palavra
ilumina, se efetiva no contexto de práticas culturais e contextos históricos muito diversos
(Pollock et al., 2000; Szerszynski & Urry, 2002; Gidwani & Sivaramakrishnan, 2003; Hannerz,
2006, p. 11).
Se o cosmopolitismo então remete a cosmopolitismos, isso quer dizer que o fenômeno
se refere a uma diversidade cultural imanente que, no contexto de uma identidade e atitudes
definidas pela abertura a outras culturas, está historicamente entrelaçada. Nesse sentido, o
cosmopolitismo e o cosmopolita podem ser usados como referência ao mundo que torna
inteligível a multiplicidade que caracteriza o nosso estar num mundo mundializado e a maneira
como experienciamos esse mundo. O fato de termos um corpo, de sermos dotados de sentidos
sensoriais, de sermos capazes de linguagem e de pensamento confere um contexto
simultaneamente local e trans-local (entrelaçamento) para o que é cosmopolita. Somos
culturalmente diversos porque corpo e linguagem nos inscrevem sempre já em determinada
situação hermenêutica de partida. E temos consciência dessa diversidade cultural porque
passamos pela experiência do contato com outras culturas, e no acontecer dessa experiência,
entrelaçamo-nos de modo dialético e reflexivo com a diferença, o não-familiar, o estrangeiro.
À luz dos estudos supramencionados, sugere-se que, no plano da cultura e da política, o
conceito de cosmopolitismo se refere ao entrelaçamento histórico da diversidade das formas
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socioculturais de vida. No plano espacial e imediatamente sensível, por exemplo, o bairro de
uma cidade pode ser tido como cosmopolita porque nele convivem pessoas de diferentes
origens culturais. O conviver significa que essas pessoas estão socioculturalmente entrelaçadas
pelo simples fato de compartilhar um mesmo espaço. Destacar o entrelaçamento como aspecto
fenomênico do cosmopolitismo não consiste em um reducionismo fenomenológico. Muito pelo
contrário, implica em uma aferição comum de sentido: enquanto mundialização e globalização
que intensifica o entrelaçamento histórico das culturas, o cosmopolitismo remete a uma
ampliação da representação da situação presente de vida – casa, bairro, cidade, estado, país,
continente, planeta. Isso também quer dizer que, no plano da cultura, a situação social é
hermeneuticamente aberta a significações, por assim dizer, “vindas de fora”.
Depreende-se dessa aferição uma interpretação do conceito de cosmopolitismo. Nos
planos teórico e metodológico, o presente estudo sugere tratar da diversidade cultural à qual
remete o conceito, como dimensão sincrônica da experiência, e do entrelaçamento histórico,
como dimensão diacrônica. O conceito de cosmopolitismo possui então uma estreita vinculação
com aquilo que denominamos de mundialização. Entretanto, mundialização e cosmopolitismo
não devem ser tidos como sinônimos. Remete-se aqui a um efeito possível da mundialização: o
cosmopolitismo se refere a vínculos sociais que se estabelecem na esteira da circulação mundial
de significações e fenômenos, os quais estimulam tipos de solidarização trans-local e transnacional. Diante disso, argumentarei em favor de um ponto de partida hermenêutico. De modo
imediato, o sentido hermenêutico aqui reivindicado significa, por exemplo, que jantar em um
restaurante tailandês na cidade de São Paulo implica em que nos entrelaçamos de alguma
maneira com outra cultura gastronômica, e que a experiência do sabor induz a uma
diversificação simbólica da nossa cultura. Assim, um “cosmopolitismo banal” como esse, ao
lado de tantos outros – como o turismo, ver filmes estrangeiros, ir a uma exposição de arte –,
caracteriza uma ampliação mais ou menos tácita do repertório de significação de coisas no
mundo.
O fenômeno da compreensão do outro cultural aí pressuposto – ainda que no caso do
restaurante tailandês em São Paulo ele seja hermeneuticamente fraco – é relevante
sociologicamente em sua incidência cumulativa. Essa incidência cumulativa sobre a experiência
tende a iluminar aspectos da reprodução cultural, da socialização e da integração social que vão
além de uma apreensão reflexiva e culturalmente autofágica da própria tradição. A perspectiva
hermenêutica, nesse sentido, parece permitir vincular internamente reprodução cultural,
socialização e integração social com a diversidade dos “outros” culturais. Tal vinculação
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pressupõe um entrelaçamento histórico decorrente da compreensão de algo não-familiar, no
caso aqui específico, de algo estrangeiro.
Como expressão da compreensão do mundo, o entrelaçamento histórico das culturas
invoca aquilo que Gadamer denomina de “fusão de horizontes”, uma fusão que não é jamais
plena, sempre parcial (1999, p. 540-543 e 550-551). É parcial porque a experiência do nãofamiliar, do novo, não implica no esquecimento do familiar, do próprio. Experimentar um prato
tailandês assume a forma de um diálogo com outra cultura gastronômica, mas nem por isso
abdicamos da memória da própria tradição ou costume gastronômico. O fato de podermos nos
abrir a uma experiência como essa pressupõe dizer que há uma simetria profunda que
caracteriza a compreensão e a possibilidade de entendimento mútuo (p. 532 e 560-564). Isso
quer dizer, assim argumentarei, que a existência de cosmopolitismos, no plural, se deve ao fato
de que, em nossa marcha ininterrupta rumo à compreensão do mundo, fusionamos parcialmente
nosso horizonte com o horizonte de outras tradições no acontecer da experiência de um mundo
mundializado. Conceber hermeneuticamente o cosmopolitismo como diversidade cultural
historicamente entrelaçada significa então que, ao fusionar parcialmente nosso horizonte com
um horizonte culturalmente distante, mantemos o para si da tradição tendo em vista o
referenciamento em outra tradição. Trata-se aqui de uma reflexividade da tradição cultural
referenciada na dialética do que é próprio e do que é estrangeiro. Esse referenciamento é
dialético porque a fusão do nosso horizonte com o do outro jamais é plena. De modo
esquemático, pode-se dizer que a experiência dialética do contato com outra tradição cultural
também estimula, ao lado da revisão auto-referenciada da tradição que herdamos, a apreensão
reflexiva da própria tradição.
Nesse sentido, o que, precisamente, é relevante para o sociólogo nessa diversidade
cultural

historicamente

entrelaçada invocada

pelo

cosmopolitismo

e compreendida

hermeneuticamente? Como sugerido no presente estudo, a relevância disso reside na
possibilidade de, enquanto referência ao mundo compreendida hermeneuticamente, o
cosmopolitismo servir de ponto de partida para abrir a teoria da modernização para a
mundialização e a globalização. Assim, o cosmopolitismo que se sobressai nas formas
socioculturais de vida contemporâneas encontra aqui um nexo estrito com a experiência e a
modernização: trata-se da experiência hermenêutica de uma modernização que mundializa e
globaliza. Nesse sentido, vislumbra-se a possibilidade de ir além do pressuposto metatéorico de
dedução do todo da modernização pelo efeito de racionalização social que a mesma introduz na
imbricação interna da parte, imbricação esta historicamente contingente e sociologicamente
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particular entre comunidade de cultura e sua organização política e econômica. Esse ir além se
refere à pressuposição metateórica da relação entre as partes, nomeadamente, à mundialização e
à globalização. Com isso, pretende-se então complementar a racionalização sistêmica do mundo
da vida (Habermas) ou das formas de socialização (Beck), com a dimensão do entrelaçamento
entre os mundos da vida ou das formas de socialização.

2 – Modernização e cosmopolitismo

Nas teorias de Habermas e Beck, a ideia de cosmopolitismo é mobilizada com o
propósito de dar conta de uma modernização que, ao racionalizar socialmente, também
globaliza. Apesar de o cosmopolitismo ser aqui um ponto comum, os programas teóricos são
radicalmente distintos.
Já foi dito que, para Habermas (2007, Cap. 7), o cosmopolitismo se atém a uma
dimensão normativa, mais precisamente, a uma reatualização da ideia introduzida por Kant.
Mas no lugar de uma ordem internacional ancorada num tipo cosmopolita de direito, Habermas
advoga em favor de uma ordem mundial cosmopolita orientada pelo respeito aos direitos
humanos. Como brilhantemente interpreta Daniel Chernilo, a ordem mundial cosmopolita de
Habermas reatualiza a ontologia estratificada das ordens jurídicas formulada por Kant: da
estratificação de um direito civil (que regula internamente o direito político da reunião em uma
nação), de um direito das gentes (que regula externamente a relação entre Estados nacionais) e
do direito cosmopolita (que regula a externalidade interna do direito à hospitalidade de
qualquer ser humano), Habermas diferencia e “combina exitosamente instancias decisórias a
nível local, nacional, transnacional e global” (2007, p. 191). O cosmopolitismo habermasiano
consiste em um projeto normativo que reflete o tipo de universalismo filosófico definido por
Habermas, pós-metafísico e situado na imbricação entre linguagem e mundo.
Pode-se ainda acrescentar a isso a constatação de que, a rigor, o projeto habermasiano de
uma ordem mundial cosmopolita, à semelhança de Kant, também consiste em um projeto
político-normativo, uma vez que visa não apenas desvelar uma ancoragem normativa para a
ordem mundial, mas também uma construção (cosmo)política desta última (Habermas, 2001a,
Cap. 4 e 5; 2003a, Cap. 1 e 2). O cosmopolitismo, então, figura como possibilidade políticonormativa efetiva de solução pacífica dos conflitos mundiais e da garantia de direitos
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fundamentais num país estrangeiro. Trata-se, em sentido explícito, de um potencial de
emancipação frente à antiga ordem mundial dos Estados-nação, no sentido de que não se trata
mais apenas do direito à hospitalidade, mas de imbuir o estrangeiro de iguais direitos
fundamentais. Essa emancipação é possível porque a modernização que racionaliza vem
acompanhada de uma pluralização moral do mundo da vida e de um descentramento de
perspectivas (concepção de “bem comum”, por exemplo), que tem por resultado uma
complexificação crescente das formas de socialização. Isto é, a plausibilidade empírica da
ordem mundial cosmopolita repousa no diagnóstico de que a modernização racionaliza
mundialmente; os mundos da vida estruturados simbolicamente não escapam a ela. O
cosmopolitismo surge, assim, no contexto de uma dupla justificação: como resposta aos
problemas de legitimação decorrentes de uma modernização que globaliza e como possibilidade
efetiva de emancipação, tendo em vista a pluralização moral do mundo da vida e o
descentramento de perspectivas. Em certo sentido, pode-se ver aqui uma proximidade com a
interpretação de Daniele Archibugi (2003), para quem o cosmopolitismo visa o propósito de
governança política da diversidade cultural, social e de opinião presentes nos espaços nacionais
globalizados.
No plano normativo, o problema da ordem mundial cosmopolita de Habermas reside em
sua ancoragem na antinomia Ocidente/Resto, pois confere ao primeiro uma posição
normativamente corretiva sobre o segundo. Essa posição normativamente corretiva é
caracterizada pela defesa apologética da interpretação ocidental dos direitos humanos (2001a, p.
153-163). Isso não é algo fortuito. Essa posição normativa conferida ao Ocidente consiste no
desdobramento político de dois aspectos imbricados da teoria habermasiana da sociedade: a
modernização concebida apenas como racionalização sistêmica do mundo da vida e o
condicionamento do entendimento mútuo às exigências pragmático-formais. Por exigência
pragmática refiro-me à intercompreensão linguística, àquilo que conseguimos verbalizar. Sob
essa perspectiva, o que é teórica e analiticamente relevante passa a ser quase exclusivamente
aquilo que é dito com referência a algo no mundo e seu contexto, isto é, o ato de fala
propriamente dito (1987, v. 1, p. 314-347). O “quase” se refere à intersubjetividade que é gerada
no acontecer da intercompreensão linguística, apesar da circunscrição teórica e analítica àquilo
que é dito, em determinado contexto, com referência a algo no mundo (Habermas, 1987, v. 1, p.
305-314). De modo bastante simplificado, pode-se dizer que as exigências pragmático-formais
do entendimento mútuo tendem a considerar como relevante os contextos de interação em que
um enunciado requer uma tomada de posição do ouvinte por “sim” ou “não”. O entendimento e
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a intersubjetividade estão, nesse sentido, submetidos teórica e analiticamente à referência
linguística a algo no mundo. Esclarecido isso, voltemos à relação entre ordem mundial
cosmopolita, modernização e exigências pragmáticas do entendimento.
A teoria habermasiana da sociedade parte da fundamentação de que todas as
comunidades linguísticas estão encarnadas em mundos da vida simbolicamente estruturados.
Sem eles, a sociedade não seria possível. Compreender a modernização como racionalização
social significa então identificar no mundo da vida uma unidade estrutural elementar, que se vê
constrangida por estruturas funcionais oriundas dela mesma. Essas estruturas funcionais são o
que o autor denomina de sistema, sua forma efetiva é o Estado e o mercado. Sistema e mundo
da vida constituem o conceito de sociedade elaborado por Habermas. Para o autor (1987, v. 2, p.
196-216), a universalidade da modernização reside na racionalização do mundo da vida
promovida pelos sistemas do mercado e do Estado. Essa racionalização acontece na medida em
que os medium sistêmicos do dinheiro (mercado) e do poder (Estado) substituem o medium do
entendimento (mundo da vida), promovendo uma tecnicização das formas de reprodução
cultural, de socialização e integração social. Essa tecnicização do mundo da vida está na origem
de formas de reificação, de alienação, de anomia e de perda de sentido. O que é universal aqui é
que nenhuma parte sociocultural (mundo da vida) do conjunto da sociedade mundial escapa ao
devir histórico de uma modernização que, via o sistema, racionaliza. O todo da modernização se
manifesta na parte do mundo da vida como racionalização dos valores culturais e normas
sociais promovida pelos sistemas funcionalmente especializados. Em sentido amplo, a parte do
todo corresponde aqui à junção “mundo da vida-sistema”.
Mas isso ainda não justifica a posição normativamente corretiva do Ocidente sobre o
Resto. Para tanto, precisamos interpretar a racionalização sistêmica do mundo da vida a partir
da teoria habermasiana da evolução social. Habermas define que a as sociedades evoluem em
duas esferas integradas, a sociocultural e a cognitivo-tecnológica (1987, v. 2, p. 168-196 e 2004,
p. 31-38). De modo esquemático, pode-se dizer que a evolução na esfera sociocultural está
situada no mundo da vida reproduzido pelo agir comunicativo, ao passo que a evolução na
esfera cognitivo-tecnológica está situada nos sistemas funcionais reproduzidos pelo agir
teleológico. Para Habermas, essas duas esferas estão integradas da seguinte maneira: cada
evolução na esfera cognitivo-tecnológica (tecnologia militar, de produção, por exemplo) deve
ser acompanhada de uma evolução correspondente na esfera sociocultural, sem a qual não seria
possível neutralizar a força destrutiva liberada no âmbito da primeira (Habermas, 1983, p. 28-30
e 234-239). O que caracteriza a evolução social é a aprendizagem. Somos capazes de
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aprendizagem na medida em que a experiência coletiva de erros e acertos força uma revisão
reflexiva das nossas convicções e dos conhecimentos e saberes herdados na esteira da
reprodução do mundo da vida compartilhado intersubjetivamente. Nesse sentido, a evolução
social caracterizada pela aprendizagem remete, na esfera sociocultural, a um decentramento de
perspectivas e, na esfera cognitivo-tecnológica, a uma complexificação dos meios de
compreensão e intervenção teológica no mundo (Habermas, 1987, v. 1, p. 82-90).
Aprendizagem, agir teleológico e agir comunicativo, sistema e mundo da vida,
consistem então nos conceitos centrais da teoria habermasiana da sociedade: a aprendizagem
constitui o que move a evolução social, o agir ilumina as formas de racionalidade que atuam
nessa evolução e sistema e mundo da vida designam esferas estruturais da sociedade, no interior
das quais atuam as formas de racionalidade da evolução social. Racionalidade e normatividade,
portanto, definem o domínio de objeto de Habermas. À luz de sua teoria da evolução social,
conclui-se que a verdade possui sempre já implicações normativas (Habermas, 2004, p. 52-62).
Por exemplo, a descoberta e o domínio da fissão nuclear (bomba atômica, por exemplo) requer
uma normatização correspondente (Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares), sem a
qual a vida estaria ameaçada.
E aqui chegamos à posição normativamente corretiva no Ocidente: a comunidade
linguística que logrou modernizar-se mais seria a mais evoluída na medida em que tivesse
conseguido neutralizar, na esfera sociocultural, a força destrutiva liberada pela própria evolução
na esfera cognitivo-tecnológica. À neutralização corresponde aqui a pluralização moral do
mundo da vida, o descentramento de perspectivas na dimensão sociocultural da ação e a
especialização crescente do direito democrático. A associação entre democracia e capitalismo –
com as contradições aí inerentes, as quais o autor não deixa de analisar (Habermas, 1978a) –
configuraria a forma histórica mais evoluída de organização da sociedade até hoje existente: o
capitalismo permitiu um desenvolvimento tecnológico sem precedentes (esfera cognitivotecnológica), ao mesmo tempo em que a democracia permitiu a neutralização, via a
normatização, das forças destrutivas liberadas pelo capitalismo (esfera sociocultural). Tendo em
vista que a associação entre capitalismo e democracia constitui a forma histórica das sociedades
modernas ocidentais, compreende-se porque Habermas ancora sua ordem mundial cosmopolita
na defesa apologética da interpretação ocidental dos direitos humanos: o Ocidente é presumido
como mais evoluído que o Resto.
Disso decorrem duas insuficiências imbricadas, que vão da evolução social à
modernização como racionalização do mundo da vida. No primeiro caso, a insuficiência reside
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no fato de que, ao longo da história, os mundos da vida estruturados simbolicamente e os
sistemas funcionais não existem isoladamente, por assim dizer, dentro das fronteiras da
comunidade linguística. É verdade que, ao afirmar que nosso acesso ao mundo está desde já
impregnado pela linguagem (Habermas, 2004, p. 242-246) e que o agir comunicativo é o que
reproduz o mundo da vida (Habermas, 1987, v. 2, p. 132-149), Habermas situa uma abertura
linguística ao mundo que define, em princípio, uma abertura fundamental do mundo da vida.
Mas o conceito de entendimento fundado pragmático-formalmente, do qual parte o agir
comunicativo e a reprodução do mundo da vida que o mesmo opera, tende a subsumir o
entrelaçamento histórico entre os mundos da vida. Como formulado por Habermas (1987, v. 2,
Cap. V), a imbricação entre o consenso intersubjetivo de fundo sobre o qual repousa o mundo
da vida e o agir comunicativo fundado pragmático-formalmente, tende a circunscrever as
possibilidades de entendimento mútuo à intercompreensão linguística, no sentido de sua
relevância para o intérprete em sociologia. Devido às exigências pragmático-formais do
entendimento mútuo, é como se, mesmo diante de entrelaçamentos históricos efetivos, a
intersubjetividade do mundo da vida e da comunidade linguística existissem apenas para si.
O que vem “de fora” deixa tendencialmente de ter relevância na evolução social porque
não conta com o consenso intersubjetivo de fundo característico de falantes que pertencem a
uma mesma comunidade linguística. Sem esse consenso de fundo, a intersubjetividade do
entendimento mútuo é reduzida e, consequentemente, as possibilidades que se abrem para a
intervenção no mundo e a aprendizagem diminuem. No plano cultural, é como se cada
comunidade linguística evoluísse de modo autofágico. O caráter autofágico da relação entre
cultura e história é particularmente evidente no seguinte trecho de uma entrevista recentemente
concedida para a revista Esprit:

A “batalha dos Deuses” de Max Weber não pode ser reconciliada com
argumentos, na medida em que é uma questão de concorrência entre “valores”
e “identidades”. Uma cultura traz valores, nos quais reconhece a si mesma,
que levam a uma ordem transitiva diferente da de outras culturas. O mesmo se
aplica à construção identitária e autoconcepção das pessoas. Em ambos os
casos, questões existenciais sobre uma vida boa ou bem-sucedida podem ser
respondidas apenas na perspectiva da primeira pessoa. Mas a controvérsia
sobre o universalismo moral diz respeito a questões de justiça; e questões
como essa se deixam resolver, em princípio, quando todas as partes estão
dispostas a assumir a perspectiva do outro, de modo a resolver o conflito no
igual interesse de todos os lados (Foessel & Habermas, 2015, p. 06, grifo no
original).
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Ainda que, nesse trecho, Habermas fale a respeito de questões de justiça, contexto este
que requer que as exigências pragmáticas do entendimento sejam invariavelmente atendidas, o
mesmo tipo de exigência também figura em sua concepção de intersubjetividade do mundo da
vida, uma vez que o conceito de agir comunicativo está fundado pragmático-formalmente
(1987, v. 1, p. 110-117 e 296-346). Por isso, tudo aquilo que não designamos linguisticamente
perde tendencialmente relevância teórica e analítica. Por isso também, Habermas descarta a
influência que a pré-compreensão linguística do mundo tem sobre nossa compreensão do
mundo e as possibilidades de entendimento mútuo:

Se a análise da linguagem deixa-se ocupar totalmente [...] pela questão de
como os membros de uma comunidade linguística são totalmente dirigidos nas
suas atividades como que pelas costas por uma incontornável précompreensão linguística do mundo, então o próprio direito ao uso
comunicativo da linguagem fica bloqueado. A pragmática linguística parte da
questão de como os participantes da comunicação – no contexto de um mundo
da vida dividido (ou de mundos da vida suficientemente engrenados) – podem
atingir um entendimento quanto a algo no mundo. Sob esse ponto de vista,
fenômenos totalmente diferentes passam para o primeiro plano: por exemplo,
a força transcendente do contexto das reivindicações de verdade e, de modo
geral, das reivindicações de validade que os emissores alçam com as
declarações; ou a imputabilidade dos seus atos de linguagem que os emissores
supõem reciprocamente; ou as perspectivas, da primeira e da segunda pessoa,
complementares que podem ser trocadas entre os emissores e os
interlocutores; ou o pressuposto comum pragmático que afirma que todo
acordo [Einverständnis] depende de uma tomada de posição nos termos de um
"sim" ou de um "não" da segunda pessoa, de tal modo que uma deve aprender
com a outra etc. (Habermas, 2001a, p. 192, grifo no original).

Habermas fundamenta sua posição pragmática ao sustentar que, pelo menos
formalmente, a forma comunicativa do discurso racional é capaz de afastar a influência da précompreensão linguística do mundo sobre pretensões de verdade e pretensões normativas de
validade. Práxis argumentativa (verdade) e práxis justificadora (normatividade), nesse sentido,
estariam em medida de resolver o problema da episteme e do etnocentrismo no contexto de
pretensões racionais de validade (Habermas, 2004, p. 46-52 e 84-94).
Isso quer dizer que a “batalha dos Deuses”, por assim dizer, se torna uma batalha
argumentativa. A força das armas é substituída pela força do melhor argumento. Mas a batalha
permanece: enquanto as partes não reconhecerem qual é o melhor argumento, as culturas
continuam a ocupar trincheiras independentes, com valores nos quais cada qual reconhece a si
mesma e “levam a uma ordem transitiva diferente” das demais. Isso se deve ao fato de que as
possibilidades de entendimento mútuo se veem reduzidas, por assim dizer, ao uso “copresente”
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da linguagem. Ou ainda, como formulam Bronislaw Szerszynski e John Urry, reduz-se o
entendimento ao “diálogo face a face entre pessoas”: perde-se então de vista o “caráter
‘mediado’ da vida social contemporânea” – caráter mediado pelas mídias, pelo discurso
científico que nos abre para um ambiente comum, para uma interdependência crescente no
interior da sociedade mundial, pela circulação mundial de bens materiais e imateriais, por
exemplo – e, consequentemente, como a esfera pública passa a também ser transformada por
tipos de entendimento distintos que o estritamente interpessoal (2002, p. 465). Há duas
consequências aqui: por um lado, a teoria da ação comunicativa não consegue explicar como é
possível que a mundialização ocorra, no sentido de que significações culturais circulam
mundialmente e são objeto de resignificações culturalmente localizadas, introduzindo-se no
mundo da vida; por outro, a evolução social tende a ser representada de modo culturalmente
autofágico, uma vez que, se o entendimento mútuo é condicionado por exigências pragmáticas,
a ênfase no pertencimento a uma mesma comunidade linguística tende a ser teórica e
analiticamente excessiva.
Nesse sentido, o pressuposto metateórico de derivação do todo pela parte, que
identificamos na modernização concebida como racionalização, parece encontrar nessa teoria da
evolução social sua fundamentação racional. Pode-se dizer que a modernização compreendida
como racionalização do mundo da vida está voltada tendencialmente para a constituição social e
cultural da comunidade linguística em particular. O invólucro cultural e histórico da evolução
social é assim estabelecido: a parte do todo da modernização que representa o mundo da vida
(esfera sociomoral) se vê acoplada pela parte do todo que representa o sistema (esfera
cognitivo-tecnológica). O sistema, que reflete determinado modo histórico, político e
econômico de organização, está acoplado ao mundo da vida, o “chão” sociocultural, por assim
dizer, da comunidade linguística. A universalidade reside em que a parte do todo da
modernização, que representam sistema e mundo da vida, é encontrada em toda e qualquer
comunidade linguística. O efeito universal da modernização consiste então na racionalização
sistêmica do mundo da vida. A consequência teórica disso é que a evolução da comunidade
linguística é concebida de modo cultural e historicamente autofágico, como que apartada das
outras comunidades linguísticas, embora a fundação comunicativa preveja aqui, por definição,
uma abertura linguística ao mundo sem restrições de qualquer tipo. Ao fixar-se
metateoricamente na parte do todo que representa sistema-mundo da vida e no efeito
racionalizador a que leva a modernização, Habermas representa a sociedade mundial como que
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constituída histórica e culturalmente por “mônadas” de comunidades linguísticas constituídas
política e economicamente.
A consequência disso reside em que, a partir da racionalização social, consegue-se
compreender criticamente as assimetrias históricas apenas no interior da estrutura social própria
a uma mesma comunidade linguística. Quando, sob as lentes da modernização que racionaliza o
mundo da vida, passamos para a sociedade mundial, as assimetrias históricas entre as
comunidades linguísticas constituídas política e economicamente tendem então a desaparecer,
no sentido de se tornarem racional e normativamente não-problemáticas: os entrelaçamentos
assimétricos entre as comunidades linguísticas passam a ser compreendidos, de modo
racionalmente justificado, pela evolução social no plano teórico e de modo corretivo no plano
normativo. Essa justificação racional das assimetrias pode ser compreendida com base em dois
argumentos, um pragmático, outro histórico-evolutivo.
Primeiro, supõe-se que as assimetrias históricas possam, por assim dizer, ser
anestesiadas pela práxis argumentativa, como se a força do melhor argumento pudesse imperar
em uma ordem mundial historicamente não-democrática. Segundo, a maior evolução de
determinadas comunidades linguísticas na esfera cognitivo-tecnológica (verdade) e na esfera
sociocultural (normatividade), justificaria um protagonismo maior na construção de uma ordem
mundial mais justa. O problema é que, com esse modo de pensamento, passa-se ao largo da
aprendizagem decorrente da circulação intercultural de técnicas, artefatos, ideias, valores
culturais, e das condições efetivas sob as quais se dão os processos para a tomada de decisão e
de questões de justiça, ambos relativos às assimetrias históricas entre as comunidades
linguísticas – nomeadamente, à reatualização de mecanismos coloniais de dominação e ao
imperialismo.
Essas insuficiências da teoria habermasiana da evolução social se desdobram em sua
teoria da modernização como racionalização. Inapta a iluminar os entrelaçamentos históricos
entre as comunidades linguísticas, a evolução de mundos da vida e de sistemas cultural e
historicamente autofágicos insere a modernização que globaliza em uma teleologia da história,
como se ela partisse de um centro irradiador (Europa-Ocidente) e se difundisse linearmente pelo
mundo. Aqui, o aspecto teórica e analiticamente problemático é duplo. Por um lado, ele reside
na correspondência direta entre evolução na esfera econômica e evolução na esfera cultural de
valores. Isso não é exclusividade da teoria habermasiana da modernização, como nos mostra
Immanuel Wallerstein (1997). Por outro lado, ele reside na suposição de que soluções
encontradas para problemas em determinada sociedade possam ser simplesmente aplicados em
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outra. No contexto de um projeto crítico, como bem observa Sérgio Costa (2006, p. 47), isso
implica em revogar o princípio da imanência, pois fora das comunidades linguísticas “mais”
evoluídas, não partimos mais das condições efetivas de vida para identificar potenciais de
emancipação social – eles viriam do Ocidente para o Resto.
Em vista do que precede, pode-se concluir que a posição normativamente corretiva
atribuída ao Ocidente sobre o Resto na construção de uma ordem mundial cosmopolita, está
fundamentada na teoria da evolução social e na teoria da modernização do autor. À luz das
insuficiências acima referidas, pode-se questionar a validade dessa posição, o que será
ratificado, como veremos na Parte II, por estudos aplicados sobre o cosmopolitismo atual.
Sustenta-se com isso que às insuficiências da ordem mundial cosmopolita correspondem
insuficiências da teoria da evolução social e da modernização. Conforme argumentarei na tese
teórica aqui apresentada, essas insuficiências podem ser explicadas pela pressuposição
metateórica de dedução do todo pela parte: Habermas deduz o todo da modernização pelo efeito
universal de racionalização que o mesmo introduz na imbricação interna da parte, entre sistema
e mundo da vida. Aqui, deixa-se de lado o caráter igualmente constitutivo, para a evolução
social e uma modernização que mundializa e globaliza, dos entrelaçamentos históricos entre as
partes, entre os mundos da vida e seus respectivos sistemas.
A insuficiência geral de uma modernização que racionaliza socialmente também está
presente na teoria da sociedade mundial de risco, ainda que parcialmente. Nela, a parte
universal do todo é o risco produzido pela sociedade que se moderniza, mais precisamente, a
situação social de ameaça daí decorrente. Para Beck (2001, p. 35 sq.), a produção e distribuição
social de riquezas (bens, renda, bem-estar) estaria agora redobrada pela produção e distribuição
social de riscos e destruições (fissão nuclear, alta militarização, terrorismo, desemprego, entre
outros). A racionalização social promovida pela modernização teria então se radicalizado, no
sentido de que às antigas formas de diferenciação social centradas no trabalho vieram somar-se
formas de diferenciação social centradas no risco. A consequência histórica disso é que a
modernização se torna reflexiva, a sociedade passa a ter de lidar individual e institucionalmente
com os efeitos imprevistos gerados na esteira de própria modernização. Nessa radicalização que
se faz valer individual e institucionalmente, o futuro passa a motivar a ação presente com um
sentido preventivo, um futuro catastrófico que se quer evitar (Beck, 2008, p. 15-18). A
emergência da modernização reflexiva, argumenta o autor, permitiria falar de uma primeira e de
uma segunda modernidade (2002a, p. 01-28).
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Beck tira duas implicações gerais da tese histórico-sociológica da modernização
reflexiva. Primeiro, tendo em vista que os riscos e destruições produzidos não possuem
fronteiras espaciais nem temporais (poluição, radiação, por exemplo), a modernização reflexiva
promove uma cosmopolitização forçada e reflexiva da vida social (Beck, 2006, p. 180-188). O
cosmopolitismo vem aqui associado à descrição de transformações vividas no plano da
identidade e da socialização. Segundo, considerando que tais riscos e destruições são
complexos, distribuem-se sobre esferas variadas da sociedade e da natureza (mudança climática,
por exemplo), eles apontam para limites dos fundamentos disciplinares da ciência (Beck, 2001,
p. 379-398). A ideia de cosmopolitismo vem aqui associada à necessidade de promover um
Segundo Iluminismo (2002b, p. 199-222). À luz de tais transformações da vida social e dos
limites compreensivos, Beck desdobra o cosmopolitismo em um projeto experimental e
transdisciplinar de conhecimento, que integra sucessivamente três dimensões: cosmopolitismo
como diagnóstico de época – com seu cosmopolitismo das mudanças climáticas, por exemplo
(2008, Cap. X e 2012); cosmopolitismo como fundação teórica e metodológica transdisciplinar
e experimental – com seu cosmopolitismo metodológico (2006, p. 149-156); e cosmopolitismo
como projeto político (2006, p. 300-316 e Cap. 6). Esse projeto de conhecimento se justifica,
segundo o autor, pela amplitude das transformações provocadas pela modernização continuada.
O fenômeno que está na origem de tais transformações é aquele que globaliza e
cosmopolitiza reflexivamente a sociedade moderna: o risco produzido pela modernização. Por
modernização, Beck se refere aos “progressos tecnológicos efetuados na racionalização”, às
“transformações do trabalho e da organização”, assim como, em um sentido sociologicamente
amplo, a “um processo de implicações muito profundas, que toca e transforma todo o edifício
social, e no decorrer do qual são finalmente transformadas as fontes de certeza das quais a vida
se alimenta” (2001, p. 35-36, nota de rodapé). Em vista disso, o risco é um fenômeno que opera
como a parte universal do todo, de uma modernização que intensifica mundialmente a
racionalização social e transforma as “fontes de certeza” tradicionais. Assim, a modernização
como racionalização social e transformação ampla assume uma dupla dimensão: como gestão
individual e institucional do risco e como cosmopolitização reflexiva forçada. Num sentido
histórico-sociológico, o caráter reflexivo da modernização então significa que está a ocorrer
uma racionalização (impulsionado pelo risco e reflexiva) da racionalização (impulsionada pelo
trabalho e simples).
O fato de o risco cosmopolitizar a vida social ilumina entrelaçamentos efetivos das
sociedades, característicos de uma modernização que mundializa e globaliza. Daí Beck falar do
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surgimento de “comunidades cosmopolitas de risco como comunidades imaginadas” (2011).
Por isso foi dito que a insuficiência anteriormente identificada em uma modernização concebida
apenas como racionalização social se aplica parcialmente à teoria da sociedade mundial de
risco. Trata-se de uma modernização que, ao racionalizar as formas de socialização em virtude
dos riscos e destruições que produz (situação social de ameaça), cosmopolitiza a identidade e as
atitudes. A parcialidade daquela insuficiência se deve ao fato de que o autor enfatiza
implicações profundas de uma modernização que transforma as fontes de certeza da sociedade
como racionalização, mas não deixa claro qual é o vínculo interno aqui presumido com a
cosmopolitização reflexiva. Apenas diz que os riscos produzidos pela modernização reflexiva
são globais e que, por isso, promoveriam uma conscientização que transcende o espaço nacional
da socialização. A pergunta que fica em aberto é a seguinte: poderíamos então dizer que a
cosmopolitização (dedução do todo pela relação entre as partes) consiste num efeito anexo de
uma racionalização da racionalização (dedução do todo pela parte)?
Seja como for, em sua parcialidade, a insuficiência da modernização como
racionalização social se mantém efetiva, apesar da cosmopolitização. Primeiro, o risco, e não
obstante a reflexividade a que induz, pode muito bem condensar modos problemáticos de
socialização de uma sociedade como a alemã, mas parece pouco razoável supor que ele não se
faça tão presente em todas outras sociedades. A mundialização/globalização e o fenômeno do
cosmopolitismo a que induz, caracterizam uma complexidade intrínseca. Os entrelaçamentos
promovidos por uma modernização que mundializa e globaliza não podem ser reduzidos a
riscos e catástrofes que, além de gerar ameaças, também solidarizam transnacionalmente. Há
outros fenômenos históricos globalizantes igualmente relevantes – como as diásporas, as
mídias, o turismo, entre outros. Por exemplo: pode-se dizer que os filmes hollywoodianos, que
circulam mundialmente, introduzem-se na constituição sociocultural da identidade como risco?
Parece razoável supor que não.
Em

segundo

lugar,

deve-se

endereçar

adequadamente

o

fato

de

que

a

mundialização/globalização induzida pelo risco não é simétrica. Ao circular globalmente, o
risco pode motivar a ação de modo distinto, na medida em que ganha expressão no contexto de
formas socioculturais de vida diversas. A imigração por motivo de sobrevivência me parece ser
um bom exemplo: se para um maliense a imigração está atrelada ao risco relativo à permanência
em seu local de nascimento (fome, guerra, intervenção externa, por exemplo), para o francês
eleitor do Front National o risco da imigração vem atrelado à perda da própria tradição, do
emprego e à sobrecarga do sistema de seguridade social. Isso significa que o risco não
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cosmopolitiza simetricamente, ele se efetiva em condições históricas e socioculturais de vida
particulares, podendo assumir horizontes de significação diversos: o cosmopolitismo do
imigrante difere sociologicamente do cosmopolitismo do nativo e, nessa diferenciação,
encontramos assimetrias históricas e tradições distintas que agem sobre a pessoa, por assim
dizer, pelas suas costas.
Beck parece estar mais atento às assimetrias históricas e à influência da tradição do que
Habermas, quando formula o axioma “desigualdade global, vulnerabilidade local” (2008, p.
232-236, 245-246). Mas por outro lado, não consegue traduzir tais assimetrias nem em seu
diagnóstico, nem em sua fundação teórica e metodológica no cosmopolitismo. De modo
semelhante a Habermas, a modernização reflexiva se inicia no Ocidente e se difunde linear e
teleologicamente pelo mundo. Aqui também, uma modernização que globaliza está ancorada na
antinomia Ocidente/Resto. Isso fica evidente, como veremos, em seu diagnóstico dos riscos
globais, com a tipologia a que dá forma (2008, p. 32-34; Beck & Beck-Gernsheim, 2002, Cap.
1): ao dizer que a conscientização em relação aos riscos ambiental, econômico, biográfico e
terrorista se dá mediante a midiatização do discurso científico, à transformação do trabalho e à
progressiva corrosão dos fundamentos da democracia (direito à vida, liberdade restringida por
um princípio preventivo de segurança), Beck pressupõe condições históricas de vida das
sociedades democráticas ocidentais.
Tanto em Habermas quanto em Beck, o pano de fundo de uma modernização concebida
como racionalização social – seja no âmbito do mundo da vida, seja no âmbito das formas de
socialização – conduz a uma representação da globalização cultural e historicamente autofágica.
Daí ambos ancorarem seu diagnóstico de época na antinomia Ocidente/Resto. Aqui, a
transformação social é compreendida de modo histórica e culturalmente autofágico, como se
cada comunidade de cultura transformasse a si mesma apenas a partir de uma apreensão
reflexiva da própria tradição. Pode-se dizer que a transformação social, ou a evolução, como
prefere Habermas, não é dialética no sentido trans-histórico da cultura, como se a compreensão
cultural de si não estivesse sempre já referenciada no outro cultural. À luz de estudos aplicados
sobre o cosmopolitismo atual, na Parte II veremos que Habermas e Beck, em suas respectivas
teorias, incorrem naquilo que é denominado de equívoco da “univocidade ocidental” de práticas
cosmopolitas.
Uma modernização concebida como racionalização social, portanto, diz muito pouco
sobre algo importante para uma modernização que também globaliza e mundializa: como
mundos da vida e sistemas historicamente particulares e culturalmente distantes se constituem
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reciprocamente? Para endereçar esse problema, argumentarei que havemos de complementar a
pressuposição metateórica da parte universalizável do todo com a relação entre as partes. Com
isso, sugere-se que o universal não está apenas no particular, na sociedade, ele também está no
entrelaçamento histórico das sociedades. O entrelaçamento entre sistemas e mundos da vida é o
que parece ter sido intensificado por uma modernização que mundializa e globaliza; é ele que
incide significativamente sobre a integração sistêmica e a integração social.

3 – Sobre as teses defendidas: uma descritiva, outra teórica

Considerando o que foi dito até aqui, denota-se que, na teoria social contemporânea, o
cosmopolitismo é utilizado em três contextos distintos, ora separados, ora integrados. O
cosmopolitismo é usado como categoria e conceito para a elaboração de um diagnóstico de
época e circunscreve estudos sobre cultura, política, governança, consumo, mídia e ambiente. É
usado como fundamentação teórica e metodológica experimental, no sentido de apreender o
entrelaçamento crescente das culturas – e, de modo amplo, das sociedades. Ou ainda, é utilizado
como orientação normativa de um projeto político cujo horizonte é potencialmente mundial.
Essa tripla dimensão do cosmopolitismo na sociologia compõe o que defendo como tese
descritiva.
A diversidade cultural historicamente entrelaçada encarnada pelo cosmopolitismo é o
que está no plano de fundo desse horizonte amplo de utilização da ideia. Entretanto, como
vimos, teóricos sociais contemporâneos enfrentam dificuldade em traduzir esse potencial
compreensivo do cosmopolitismo tanto em uma fundação teórica e metodológica que abra a
teoria da modernização para a mundialização e a globalização, quanto em uma orientação
político-normativa para uma ordem mundial que necessita ser reformada. A tese teórica aqui
defendida busca contribuir justamente com os desafios colocados na dimensão da
fundamentação teórica e metodológica para uma teoria social que, na tentativa de abrir-se para a
mundialização/globalização, reivindica um horizonte cosmopolita. A partir de uma reconstrução
de duas teorias contemporâneas da modernização que lançam mão da ideia de cosmopolitismo,
pretende-se identificar aspectos pré-teóricos passíveis de traduzir o cosmopolitismo em um
programa de pesquisa voltado para a fundamentação teórica e metodológica de uma
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modernização que não apenas racionaliza socialmente, mas também mundializa e globaliza.
Isso sugerirá, evidentemente, desdobramentos correspondentes no plano político-normativo.
Falar de um programa de pesquisa significa que não se pretende ser exaustivo. Ao
sugerir pensar o conceito de cosmopolitismo como diversidade cultural historicamente
entrelaçada, o presente estudo privilegia a dimensão da cultura – e apresenta uma reflexão
acerca das implicações político-normativas aí inscritas. A relação entre modernização e
cosmopolitismo, portanto, é aqui interpretada mediante uma preocupação especial com a
mundialização. Compartilha-se aqui com Renato Ortiz a compreensão de que “[uma] cultura
mundializada corresponde a mudanças de ordem estrutural” (2003, p. 22). A partir disso, na
Parte II buscarei desvelar pré-condições do entendimento que tornam possíveis a mundialização
e os entrelaçamentos históricos aí presumidos. Isso quer dizer que a modernização que globaliza
figura apenas como hipótese no programa de pesquisa, com indicações para estudos posteriores.
Posto isso, eu gostaria agora de introduzir a argumentação que nos levará a esse programa.
Na Parte I, volto-me para três versões da relação entre cosmopolitismo e modernização
elaboradas na teoria social contemporânea, que dialogam criticamente entre si e avançam
grosso modo pretensões racionais de validade distintas. A argumentação se inicia com uma
reconstrução do programa teórico de Habermas, devido ao fato de que a perspectiva
hermenêutica aqui adotada compartilha com a teoria da ação comunicativa a premissa de que o
nosso acesso ao mundo está impregnado pela linguagem. Entretanto, como vimos, embora a
abertura linguística ao mundo que caracteriza o agir comunicativo aponte para uma abertura do
mundo da vida a significações vindas de outra comunidade linguística, as exigências
pragmático-formais do entendimento mútuo tendem a confinar a evolução desta última a si
mesma, no sentido de ser concebida de modo histórica e culturalmente autofágica. É esse
aspecto da fundamentação da teoria da ação comunicativa, assim argumento no Capítulo I, que
está na origem da posição normativamente corretiva do Ocidente sobre o Resto, atribuída na
ordem mundial cosmopolita.
Essa interpretação, que vai da teoria da ação comunicativa para a constelação pósnacional, passando pela teoria discursiva da democracia, é fundamentada com base em três
insuficiências imbricadas, duas teóricas e uma político-normativa. Essas insuficiências têm,
como ponto de partida, a pressuposição metateórica de dedução do todo da modernização pelo
efeito de racionalização que introduz na parte, definida esta última por um conceito de
sociedade concebido como acoplamento entre mundo da vida e sistema. A primeira
insuficiência circunscreve a vinculação interna entre entendimento mútuo concebido
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comunicativamente, teoria da evolução social e teoria pragmático-formal da verdade. A segunda
circunscreve a vinculação interna entre entendimento mútuo concebido comunicativamente,
teoria da evolução social e teoria em dois níveis da sociedade. E a terceira insuficiência
circunscreve a vinculação interna entre entendimento mútuo concebido comunicativamente,
teoria da evolução social e horizonte político-normativo da ordem mundial cosmopolita.
Ancorada no pressuposto metateórico de dedução do todo pela parte, a teoria da ação
comunicativa tende a restringir a abertura linguística ao mundo, invocada pelo agir
comunicativo,

à

intercompreensão

linguística,

ao

condicionar

a

reprodução

da

intersubjetividade do mundo da vida às exigências pragmático-formais do entendimento mútuo.
Os mundos da vida que caracterizam determinada comunidade linguística se veem histórica e
culturalmente confinados a si mesmos, pois condiciona a possibilidade de entendimento mútuo
e de aprendizagem (evolução social) a pré-condições, por assim dizer, excessivamente “literais”
da intercompreensão. Assim, para o intérprete em sociologia, o que é teórica e analiticamente
relevante na abertura linguística ao mundo se vê tendencialmente reduzido a tipos de
entendimento entre pessoas que compartilham intersubjetivamente de um mesmo mundo da
vida, ou ainda, no melhor dos casos, entre pessoas que pertencem a uma mesma comunidade
linguística. Nos planos teórico e analítico, consequentemente, tende-se a perder de vista como é
possível que a modernização, além de racionalizar socialmente, também mundializa e globaliza.
Isto é, a concepção comunicativa de entendimento mútuo parece estar excessivamente alinhada
à pressuposição metateórica da modernização como racionalização social, de dedução do todo
(modernização) pelo efeito universal (racionalização) que introduz na imbricação interna da
parte (mundo da vida e sistema). Na medida em que a concepção comunicativa tende a sobreestimar teórica e analiticamente o tipo de entendimento mútuo que caracteriza a
intersubjetividade particularmente forte entre pessoas que pertencem a uma mesma comunidade
linguística, a evolução de cada sociedade (mundo da vida e sistema) passa a ser representada
como uma “mônada”, como se estivesse isolada das outras sociedades.
A consequência disso reside em que o entrelaçamento histórico das comunidades
linguísticas, que constitutivamente deriva da nossa abertura ao mundo, parece estar subsumido
pela inscrição no quadro geral de uma modernização concebida apenas como racionalização
sistêmica do mundo da vida. Pessoas capazes de agir e falar não aprenderiam com a experiência
do contato com outras culturas e introduziriam novos conteúdos simbólicos no mundo da vida.
Como reserva de saber, o mundo da vida então seria transformado, apenas, mediante a
experiência de erros e acertos de pessoas que aprendem na medida em que põem à prova as
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próprias convicções, convicções estas herdadas da tradição na qual estão encarnadas e
adquiridas ao longo da vida mediante o uso da linguagem igualmente herdada.
Em vista disso, argumento que o entendimento mútuo concebido comunicativamente
parece levar a uma concepção de transformação do mundo da vida, eo ipso, da comunidade
linguística, que é histórica e culturalmente autofágica. Aquilo que herdamos pela linguagem
parece ser passível de transformação apenas num para si cultural da experiência, como se não
tivesse nada que ver com a experiência do contato e do referenciamento no outro cultural. Tratase aqui de uma espécie de reflexividade circunscrita ao “nós” da cultura. É como se a abertura
linguística ao mundo invocada pelo agir comunicativo estivesse tendencialmente restrita à
intersubjetividade compartilhada por pessoas que pertencem a mesma comunidade linguística;
como se ao longo da história, as comunidades linguísticas não estivessem simbólica e
materialmente entrelaçadas entre si.
Tendo por medium a intercompreensão linguística, o agir comunicativo pode ser
interpretado como o que, simultaneamente, permite a reprodução do mundo da vida e tende a
fechar este último para significações “vindas de fora”. Com isso, argumenta-se que a
insuficiência geral da teoria da ação comunicativa para endereçar uma modernização que
mundializa e globaliza, reside no caráter linguístico que imputa a nossa abertura ao mundo. Para
dar conta de um tipo de abertura ao mundo que permita endereçar como a mundialização e a
globalização incidem sobre a reprodução cultural, a socialização e a integração social, sugere-se
voltarmo-nos para o conceito hermenêutico de experiência e de entendimento mútuo. Isso será
desenvolvido de modo mais consequente na Parte II.
No Capítulo II, dirijo-me para a teoria da sociedade mundial de risco formulada por
Ulrich Beck, com sua fundação em um resignificação tripla do conceito de cosmopolitismo.
Inicialmente, volto-me para a reconstrução de seu diagnóstico de época e eixo teórico,
compreendido este último pela vinculação interna entre modernização-risco-reflexividade. Em
seguida, abordo o projeto de conhecimento derivado desse eixo e ancorado, de acordo com a
tese descritiva aqui apresentada, em uma resignificação do cosmopolitismo em três dimensões
integradas: como diagnóstico de época, como fundação metodológica experimental e
transdisciplinar de sociologia e como projeto político. Em um terceiro momento, retomo
algumas críticas consolidadas ao projeto cosmopolita de conhecimento formulado por Beck,
dentre as quais são privilegiadas uma crítica histórica e lógica (Chernilo, 2006; Fine, 2007, p.
09 sq.) e uma crítica teórico-analítica e epistêmica (Costa, 2006, p. 77-82, 125-130 e 219-225;
Bhambra, 2011). A partir disso, introduzo uma crítica metodológica, que identifica uma
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tradução falha do cosmopolitismo metodológico idealizado por Beck em seu diagnóstico dos
riscos globais. O que é “global” nos riscos diagnosticados pelo autor não atende ao horizonte
mundial por ele pretendido. Veremos que esse diagnóstico pressupõe as condições efetivas de
vida e a trajetória histórica de, no melhor dos casos, algumas sociedades ocidentais.
A estratégia reconstrutiva então permite que sejam delineadas insuficiências de tipo
teórico, metodológico e normativo, situadas entre a fundação no cosmopolitismo, o eixo
teórico e o diagnóstico de época da teoria da sociedade mundial de risco. Essas insuficiências
podem ser interpretadas, assim é sugerido, como expressão da ancoragem dessa teoria na
pressuposição metateórica da modernização concebida como racionalização social. Aqui, o
todo da modernização é deduzido do efeito universal (racionalização impulsionada pelo risco,
na medida em que gera insegurança) que a mesma introduz na imbricação interna da parte,
entre instituições modernas (ciência, Estado e mercado) e situação social (de ameaça).
Entretanto, deve-se frisar que as insuficiências derivadas dessa pressuposição se
aplicam parcialmente à teoria da sociedade mundial de risco. A parcialidade se deve ao fato
de que a modernização como racionalização social assume aqui uma dupla dimensão: como
gestão individual e institucional do risco e como cosmopolitização reflexiva. Falar em
cosmopolitização reflexiva significa que Beck está atento aos entrelaçamentos promovidos
por uma modernização que mundializa e globaliza. Apesar disso, Beck toma como mundial a
manifestação histórica e sociológica particular da modernização nas sociedades ocidentais. No
contexto da tese teórica aqui defendida, isso significa que a teoria da sociedade mundial de
risco, apesar dessa atenção para os entrelaçamentos, não está em medida de endereçar
plenamente a relação entre as partes, no sentido de uma modernização que entrelaça
historicamente formas modernas de vida sociologicamente distintas; que entrelaça, em suma,
as sociedades. O que na resignificação do cosmopolitismo elaborada por Beck interessa
especificamente ao propósito de endereçar uma modernização que mundializa e globaliza, é a
orientação da formulação de conceitos e categorias para uma trans-historicidade vinculada a
territorialidade, orientação esta definida em seu cosmopolitismo metodológico. Isso também
será desenvolvido de modo mais consequente na Parte II.
No capítulo III e último da Parte I, volto-me para a versão pós/descolonial de
cosmopolitismo. Diferentemente das teorias de Habermas e Beck, Gurminder Bhambra (2007 e
2011) e Walter Mignolo (2000, 2001, 2010, 2011a, 2011b e 2011c) logram endereçar
metodológica e político-normativamente a diversidade cultural historicamente entrelaçada que o
cosmopolitismo invoca. No plano metodológico, o cosmopolitismo pós/descolonial interessa ao
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propósito de endereçar sociologicamente uma modernização que mundializa e globaliza na
medida em que, a partir do diagnóstico histórico da primazia do local sobre o global, define o
entrelaçamento das sociedades como esfera de coprodução do mundo moderno. Esses
entrelaçamentos entre as sociedades são historicamente marcados por assimetrias. Como
argumentam Sheldon Pollock et al. (2000), entrelaçamentos histórico e assimétricos das
sociedades sugerem, primeiro, a existência de uma diversidade cultural irredutível e, segundo, a
existência de cosmopolitismos. Igualmente reconhecendo a diversidade cultural, o
entrelaçamento histórico das sociedades e as assimetrias mundiais, as versões pós/descolonial
de cosmopolitismo logram avançar no plano do diagnóstico, quando definem a orientação
metodológica seja para uma “provincialidade entrelaçada” (Bhambra) seja para o border
thinking (Mignolo). No plano político-normativo, o cosmopolitismo pós/descolonial interessa
na medida em que, a partir de seu diagnóstico, sugere o descentramento epistêmico como
orientação para a construção de uma ordem mundial que, nos termos aqui definidos, pode ser
designada de cosmopolita.
Entretanto, apesar do proveito que a versão pós/descolonial de cosmopolitismo pode ter
para a tese teórica aqui defendida, frisa-se um distanciamento em relação à fundamentação
hermenêutica adotada. A versão pós/descolonial de cosmopolitismo está fundamentada na
indistinção entre mundo e intramundo, ou ainda, entre realidade e discurso. Ao abolir a
premissa de um mundo que existe para além e apesar de nós, sendo ele consequentemente
presumido comum, o cosmopolitismo pós/descolonial incorre em uma insuficiência substantiva
para a crítica. Com a fusão entre realidade e discurso, a versão pós/descolonial de
cosmopolitismo inscreve a pretensão de validade em uma crítica contextualizadora da razão que
tende a fixar o projeto crítico de conhecimento num relativismo discursivo. A insuficiência que
esse relativismo representa reside em uma autolimitação da crítica: tende a opor à episteme do
Ocidente uma episteme do Resto. Assim, os autores pós-coloniais aqui privilegiados não
conseguem responder à questão de saber como é possível a empreita que eles mesmos realizam:
a saber, como é possível que façam uso de teorias formuladas no Ocidente e por ocidentais –
grosso modo, inspiradas ou situadas no pós-estruturalismo – para identificar limites de outras
teorias também formuladas no Ocidente e por ocidentais.
De acordo com a perspectiva crítico-hermenêutica aqui definida, trata-se menos da
particularidade irredutível da situação histórica e dos sentidos que a ela podemos atribuir
discursivamente, do que enfatizar a finitude intrínseca da compreensão do mundo de que somos
capazes. Essa finitude se deve a três aspectos que condicionam nossa compreensão do mundo.
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Primeiro, nossa compreensão do mundo é finita porque estamos sempre já encarnados em
determinada situação hermenêutica, a qual impõe um limite ao nosso horizonte sobre o mundo,
horizonte este que herdamos da tradição via a linguagem (Gadamer, 1999, p. 416-458).
Segundo, nossa compreensão do mundo é finita porque acessamos o mundo via a linguagem, e
essa linguagem impõe uma forma progressiva ao discurso – estrutura pronominal, por exemplo.
A forma progressiva do discurso nos impede de acessar a totalidade do conhecimento de que
dispomos sobre o mundo. E terceiro, nossa compreensão do mundo é finita porque nossa
experiência do mundo se dá no uso contextual da linguagem, isto é, se dá no contexto
temporalmente limitado do presente e espacialmente limitado do nosso corpo. Não podemos
passar por todas as experiências disponíveis no mundo porque nossa experiência é
fenomenologicamente situada (p. 636-661).
A vantagem dessa perspectiva reside em que, ao não fundir realidade e discurso, lograse, em princípio, levar em consideração a diversidade das imputações possíveis de sentido ao
mundo (discurso) e manter um elemento comum a todos os discursos, que consiste
precisamente no fenômeno situado no mundo que buscamos compreender na medida em que
sobre ele dizemos alguma coisa (Gadamer, 1999, p. 406). Por exemplo, Habermas, Beck,
Bhambra e Mignolo têm em comum o fato de que interpretam um mesmo fenômeno, a
modernização. A modernização consiste no fenômeno que pertence a um mundo suposto
comum. Os discursos que cada um deles formula a respeito desse fenômeno (mundo suposto
comum) iluminam aspectos distintos (finitude de nossa compreensão do mundo) igualmente
verdadeiros sobre ele. Essa perspectiva permite, em princípio, assegurar a validade de críticas
distintas em sua respectiva referência ao fenômeno estudado, sem recair num relativismo. Por
exemplo: a modernização pode ser caracterizada tanto por uma racionalização crescente
(Habermas e Beck) quanto pela reatualização de mecanismos coloniais de dominação (Bhambra
e Mignolo). Em vista disso, a perspectiva crítico-hermenêutica aqui adotada permite então
responder a questão de saber como é possível que autores pós-coloniais façam uso de teorias
formuladas no Ocidente e por ocidentais para identificar limites de outras teorias também
formuladas no Ocidente e por ocidentais: as teorias, sejam elas de onde forem e por quem foram
escritas, desvelam aspectos distintos do mundo suposto comum e, por conta disso, dizem
verdades distintas sobre ele que, eventualmente, podem ser complementares.
Na Parte II, a partir das insuficiências decorrentes da pressuposição metateórica da
modernização concebida como racionalização social, que deduz o todo do efeito que este
introduz na parte, sugere-se dar um passo adiante. Para endereçar uma modernização que
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também mundializa e globaliza, argumenta-se a favor de um ponto de partida complementar,
definido na pressuposição metateórica de dedução do todo pela relação entre as partes. Com
esse propósito, o conjunto de estudos considerados é ampliado e um diálogo é estabelecido com
estudos aplicados sobre o cosmopolitismo contemporâneo e com a hermenêutica filosófica de
Hans-Georg Gadamer (1999). A partir disso, introduzo um conceito indiciário e
hermeneuticamente fundado de entendimento intercultural. Esse conceito é interessado
sociologicamente.
Na medida em que se fala de um tipo determinado de entendimento e tendo em vista o
que então já teremos visto especialmente no primeiro capítulo, compreende-se que é sugerido
um movimento que vai da pragmática formal para a hermenêutica. Esse movimento se justifica
pela necessidade de afrouxar as exigências pragmático-formais do entendimento mútuo para
saber como é possível que, no acontecer de uma modernização que mundializa, significações
culturais “vindas de fora” se introduzem no mundo da vida. Assim, sugiro que se faz necessário
complementar o horizonte teórico e analítico proporcionado pelo entendimento mútuo fundado
na pragmática formal (intercompreensão linguística), com o horizonte proporcionado pelo
entendimento mútuo fundado na hermenêutica (fusão de horizontes). Com essa
complementaridade, sustenta-se que um tipo intercultural de entendimento fundado
hermeneuticamente e interessado sociologicamente, seria capaz de endereçar o entrelaçamento
histórico das culturas que o cosmopolitismo invoca, i.e seria capaz de abrir compreensivamente
a modernização para a mundialização e, consequentemente, para a globalização. Essa abertura
teria como pano de fundo a pressuposição metateórica da relação entre as partes. Nisto consiste,
precisamente, o núcleo da tese teórica aqui defendida. Considerando o que vimos no âmbito da
relação entre modernização e cosmopolitismo, a caracterização teórica do tipo intercultural de
entendimento e da abertura da modernização para a mundialização/globalização deve estar em
medida de ser derivada metodológica e normativamente.
A tese teórica defendida no presente estudo sustenta que o horizonte restrito de uma
modernização compreendida de modo histórica e culturalmente autofágico, que parte do efeito
universal (racionalização social) que o todo introduz na parte, pode ser ampliado se for
internamente vinculado a um conceito hermenêutico de entendimento intercultural interessado
sociologicamente. Num sentido fundamental, esse conceito deve estar em medida de iluminar
pré-condições hermenêuticas do entendimento que permitem compreender o entrelaçamento
histórico das culturas invocado pelo cosmopolitismo – e, em sentido amplo, o entrelaçamento
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das sociedades. Atribuir uma designação “intercultural” a esse tipo de entendimento busca tão
somente definir um interesse sociológico explícito e específico.
Isso nos leva ao domínio de objeto. Pelo o que foi dito, parte-se da convicção de que o
horizonte normativo do cosmopolitismo pode ancorar-se no diagnóstico de um cosmopolitismo
efetivamente existente. Com isso, sugere-se que esse horizonte não precisa assumir a forma de
uma idealização. Nos planos teórico e metodológico, isso se justifica pelo fato de que, como
idealização, alternativas que, para o horizonte sobre o mundo do enunciador, podem atender a
necessidades advindas de como o mundial se manifesta na localidade que está a tentar
compreender, podem não se ajustar às aspirações presentes em outras localidades, culturalmente
distantes. Se não partirem das condições efetivas de vida, tais alternativas podem ser tidas como
idealização na medida em que buscam fazer valer worldwide o diagnóstico de potenciais de
emancipação histórica e culturalmente particulares: na simples transposição de uma situação
histórica para outra, o potencial de emancipação é idealmente tido como mundial. Desta
maneira, tende-se a configurar uma concepção metafísica de “bem comum”, que ao estar
dissociada das condições efetivas de vida próprias a outro contexto histórico de ação, pode vir a
justificar formas de violência e dominação. Um cosmopolitismo idealizado, por exemplo, pode
assumir a forma anticosmopolita de uma arbitrariedade hermenêutica, de uma dominação
epistêmica

transculturalmente

subalternizadora.

O

horizonte

político-normativo

do

cosmopolitismo, assim argumento, deve partir do diagnóstico efetivo das formas de vida
socioculturalmente particulares e de seus entrelaçamentos históricos efetivos. Compreende-se
assim que o domínio de objeto aqui definido circunscreve, fundamentalmente, a esfera cultural
da vinculação interna entre modernização e cosmopolitismo e aborda essa vinculação nos níveis
teórico, metodológico e normativo.
Em vista disso, o problema de pesquisa desenhado é o seguinte: tradicionalmente, os
conceitos e categorias elaborados no contexto da teoria da modernização estão voltados para a
manifestação desta última como racionalização social no interior da sociedade (efeito do todo
sobre a parte), e neste sentido não dão conta de compreender uma modernização que mundializa
e globaliza, i.e o cosmopolitismo efetivamente existente (relação entre as partes). Na Parte II, os
desafios colocados pela modernização como mundialização/globalização dão forma a um
programa de pesquisa. Neste último, tais desafios são estruturados na forma de uma
crescendum, que vai sucessivamente do plano teórico ao metodológico e ao político-normativo.
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4 – Sobre a estratégia metodológica: a reconstrução

Para tratar do cosmopolitismo e de seu potencial teórico, metodológico e normativo no
contexto da teoria da modernização, o presente estudo se vale da reconstrução da história de
teorias que conferem à ideia uma resignificação própria. Não se trata, portanto, de um estudo
exegético. Trata-se de uma estratégia similar à percorrida por Habermas em sua teoria da ação
comunicativa. Antes de me dirigir especificamente a como a reconstrução da história de teorias
opera no presente estudo, eu gostaria de abordar, em linhas gerais, o lugar da reconstrução na
obra habermasiana. A reconstrução possui dois lugares na obra de Habermas: como método e
como metodologia.
A posição metódica de Habermas está naquilo que denomina de “reconstrução racional”
e comporta uma dupla dimensão reconstrutiva, uma sincrônica, outra diacrônica. Essa posição
deve ser compreendida no contexto da tentativa de formular uma alternativa às duas
fundamentações filosóficas estabelecidas nas ciências sociais, a epistemologia analítica e a
hermenêutica histórica (2005, p. 07-58 e 339-359). Em vista disso, Habermas desenha o projeto
de “ciências reconstrutivas”, cujas “teorias tratam de explicar aqueles fenômenos que somente
são acessíveis a uma compreensão do sentido” (1997, p. 24). Enquanto método, a reconstrução
racional está voltada para o desvelamento das pré-condições comunicativas do entendimento.
Disso resulta sua teoria da evolução social (1983, Parte III). Como afirmam Marcos Nobre e
Luiz Repa, o projeto de uma ciência reconstrutiva passou por duas reformulações significativas
e tem sua última formulação entre o final dos anos 1970 e início dos 1980 (2012, p. 31).
Tanto a alternativa que a reconstrução racional reivindica como as nuances que
marcam sua trajetória foram debatidas em alguns poucos estudos sobre filosofia das ciências
sociais (McCarthy, 1978 e 1982; Power, 1993; Pedersen, 2008 e 2009; Nobre & Repa, 2012;
Repa, 2012; Bannwart Jr., 2012; Silva & Melo, 2012). Entretanto, como salientam Nobre e
Repa, Habermas não deixa clara a vinculação entre o projeto de uma ciência reconstrutiva, a
teoria da ação comunicativa e a teoria da democracia:

[...] Ocorre que as duas classes de ciências reconstrutivas [sincrônica e
diacrônica] essenciais a esse projeto permaneceram em estado de esboço.
Habermas não faz senão indicar [...] as linhas fundamentais segundo as quais
esses dois campos de investigação teriam de ser explorados. Essa exploração
ulterior, entretanto, não aconteceu. Ainda assim, Habermas continua a
pressupor esses desenvolvimentos não realizados para sustentar a estrutura
sistemática da Teoria da ação comunicativa (Nobre & Repa, 2012, p. 31).

50

Apesar de a reconstrução racional consistir na estratégia expositiva, interpretativa e
sistemática nos escritos dos anos 1980 e 1990 (Pedersen, 2009), Habermas não deixa claro de
que maneira o projeto dos anos 1970 se desdobra nas décadas seguintes, em sua teoria geral
da sociedade e sua teoria da democracia. Sintomático desse aspecto obscuro em sua obra é o
fato de que Nobre e Repa identificam reconstruções de tipo distinto na teoria da ação
comunicativa e em na teoria da democracia. Em Teoria da ação comunicativa e Facticidade e
validade, Habermas (1987, v. 1, p. 15 sq. e 2010, p. 19 sq., respectivamente) apenas indica
que a estrutura sistemática adotada provém do que denomina da reconstrução, sem contudo
mencionar claramente a conexão com os estudos anteriores sobre método. Isto é, pode-se
dizer que nesses dois momentos posteriores aos anos 1970, a reconstrução assume também a
forma metodológica de reconstrução da história de teorias.
No presente estudo, o interesse central não consiste em saber especificamente em que
medida a reconstrução racional, de fato, constitui uma alternativa à epistemologia analítica e à
hermenêutica histórica. Tampouco diz respeito às reformulações que marcam a trajetória da
reconstrução racional na obra habermasiana. Quando se fala em reconstrução, portanto, referese à acepção metodológica do termo. E aqui, como veremos mais adiante, não ficamos apenas
com Habermas. Neste sentido, a reconstrução das teorias da modernização aqui privilegiadas
está justificada, primeiro, pelo lugar que o cosmopolitismo nelas ocupa, segundo, pelo fato de
que ela permite identificar insuficiências e contradições internas e, terceiro e consequentemente,
possibilita vislumbrar alternativas. A reconstrução da história de teorias se justifica, portanto,
pelo objeto teórico aqui definido.
Recorrer à reconstrução possui duas vantagens. Primeiro, permite localizar o
cosmopolitismo no contexto geral de pretensões criticáveis de validade, no sentido forte de
teorias gerais da sociedade, e indicar eventuais insuficiências e contradições internas a partir do
vínculo entre fundamentação, diagnóstico de época e potenciais imanentes de emancipação
identificados. Segundo, identificar insuficiências e/ou contradições permite abrir a teoria para
outras interpretações do mesmo fenômeno, estabelecendo diferenciações conceituais internas
particularmente precisas. Em sentido amplo, portanto, a vantagem de assim proceder reside na
possibilidade de distinguir entre acertos e insuficiências, sem cometer o equívoco de ter de
rejeitar a teoria em seu conjunto. O que permite tal distinção é a primazia da referência ao
problema investigado que, no caso específico, está circunscrito pela relação entre
cosmopolitismo e modernização. No contexto aqui definido, a reconstrução permite identificar
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insuficiências na teoria da ação comunicativa e na teoria da sociedade mundial de risco e
reivindicar uma ampliação dos seus respectivos horizontes sobre o fenômeno do
cosmopolitismo. De modo esquemático, essa ampliação é operada por meio de um diálogo,
primeiro, com a hermenêutica filosófica de Gadamer no plano da fundamentação; segundo, com
a versão pós/descolonial de cosmopolitismo no plano metodológico; terceiro, com estudos
aplicados sobre o cosmopolitismo contemporâneo no plano do diagnóstico; e quarto, novamente
com o cosmopolitismo pós/descolonial

e com estudos políticos e jurídicos sobre o

cosmopolitismo no plano político-normativo.
A reconstrução, nesse sentido, visa assegurar um chão comum para tratar de pretensões
de verdade e de pretensões de justeza normativa distintas: o chão comum aqui sugerido é o
pressuposto hermenêutico da referência linguística ao mundo, da finitude da compreensão do
mundo de que somos capazes, do aspecto mutável e contingente da consciência histórica e do
diálogo. Esse pressuposto hermenêutico mantém intacto um mundo que existe para além de nós
e apesar de nós, ao mesmo tempo em que permite tratar da referência a esse mundo tendo em
vista a diversidade das imputações discursivas de sentido possíveis (Gadamer, 1999, p. 416435). Reivindica-se, portanto, que o pressuposto hermenêutico é especialmente adequado ao
horizonte de significação da ideia de cosmopolitismo. O particularismo inerente ao nosso acesso
linguístico ao mundo coincide com a diversidade cultural historicamente entrelaçada invocada
pelo cosmopolitismo: a diversidade cultural figura como expressão irredutível da vinculação
entre imagem de mundo e geração linguística do mundo, e o entrelaçamento histórico acontece
na esteira de uma abertura hermenêutica ao mundo e de uma práxis do diálogo tidas como précondição da compreensão do mundo. Isso significa dizer que há limites compreensivos
imanentes conferidos pela tradição na qual estamos sempre já encarnados e uma dimensão
prática de reconfiguração desses limites na medida em que vivemos e dialogamos. Esse diálogo
está, nesse sentido, potencialmente estendido ao conjunto da humanidade, mas está limitado
pela situação hermenêutica de partida.
Posto isso, a reconstrução aqui elaborada está orientada por três momentos. Primeiro,
trata-se de reconstruir o fenômeno, isto é, as referências ao mundo que vêm associadas à
modernização e ao cosmopolitismo. Segundo, trata-se de reconstruir, quando é caso, a
fundamentação teórica própria sobre a qual repousam tais associações. À luz desses dois
momentos reconstrutivos, torna-se possível uma apreciação crítica, no sentido de perguntar em
que medida a fundamentação na modernização carrega determinadas insuficiências e/ou
contradiz a pretensão de validade avançada com a ideia/conceito de cosmopolitismo. A tese
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teórica defendida no presente estudo advém da imbricação entre aquele primeiro momento
reconstrutivo e o segundo: da vinculação entre modernização e cosmopolitismo (primeiro
momento), identificam-se insuficiências e/ou contradições (segundo momento). É a partir disso
que a tese se volta, por fim, para as pré-condições hermenêuticas do entendimento, as quais
permitem compreender, assim argumento, o fenômeno do cosmopolitismo como expressão de
uma modernização que mundializa.
A reconstrução nos permite, portanto, restabelecer e recuperar os sentidos associados
ao cosmopolitismo no contexto amplo de cada teoria. Com isso, teremos uma interpretação do
mundo interno do texto e daquilo que nele é dito, de maneira similar a um diálogo em torno de
questões determinadas. A reconstrução das definições de cosmopolitismo e da fundamentação
teórica correspondente é tida aqui como tentativa de responder a perguntas motivadas por uma
modernização que não apenas racionaliza socialmente, mas também mundializa e globaliza. No
contexto dessas perguntas e respostas, busca-se apreender os excessos do texto, no sentido de
que o texto está dotado de um horizonte de significação que vai além daquele pretendido pelo
autor. O excesso do texto se deve, portanto, a minha posição de leitor. Esse excesso,
parafraseando Gadamer (1999, p. 269), consiste em uma “mediação de pensamento” do mundo
do texto e da verdade que manifesta com o mundo que compartilho com o autor, tal como ele se
apresenta para mim.
Nesse sentido, o excesso identificado nos textos de Habermas, Beck e de estudiosos póscoloniais reside no tratamento teórico, metodológico e normativo de uma modernização que,
além de racionalizar socialmente, também mundializa e globaliza. Esse excesso passa, portanto,
por interrogar o texto a partir de questões próprias. Como veremos, as perguntas colocadas aos
textos resultam no endereçamento do fenômeno da compreensão e do entendimento mútuo em
contextos de interação culturalmente diversificados. O presente estudo, portanto, vai além da
simples reconstrução na medida em que, ao identificar contradições e/ou insuficiências internas,
endereça aspectos do cosmopolitismo atual que não são problematizados ou são presumidos
pelas teorias privilegiadas. A partir disso, desenha um campo aberto de perguntas e vislumbra
um horizonte teórico complementar.
O recurso à reconstrução da história de teorias gera perguntas que permitirão direcionar
o cosmopolitismo como parte de um todo teórico. Na Parte II, veremos que isso aponta para
uma perspectiva histórico-sociológica ampla, ao sugerir um diálogo com estudos que enfatizam
tipos diversos de entrelaçamento histórico entre as sociedades. Esse entrelaçamento parece
consistir em uma condição imanente do “ser” histórico impregnado pela linguagem. Num
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sentido amplo, sugere-se com isso que a vinculação interna entre hermenêutica, cosmopolitismo
e mundialização aponta para o horizonte de uma teoria social cosmopolita fundada na dupla
dimensão complementar do entendimento mútuo concebido comunicativamente e do
entendimento intercultural concebido hermeneuticamente. Num sentido sociológico, sugere-se
uma concepção de modernização dotada de duas dimensões complementares: como
racionalização social e como mundialização/globalização.

Boa leitura!
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PARTE I
MODERNIZAÇÃO E COSMOPOLITISMO
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Capítulo

I

–

Jürgen

Habermas:

razão

comunicativa,

modernização e constelação pós-nacional

Habermas percorreu, por assim dizer, uma trajetória filosófica clássica. De 1963, com
a publicação de Teoria e Práxis, a 1976, com Para a reconstrução do materialismo histórico
(1983), o autor se dedicou primordialmente a estudos sobre método, inscritos em uma
concepção cooperativa da relação entre filosofia e sociologia e reunidos em uma fundação
pragmática da verdade e da evolução social compreendida como aprendizagem (1997). Esses
estudos ainda foram objeto de esclarecimentos adicionais em Verdade e justificação,
publicado em 1999 (2004). A partir isso, Habermas se voltou para a elaboração de uma teoria
geral da sociedade, com o seu “clássico de nascimento”, Teoria da ação comunicativa,
publicado em 1981 (1987). Primeiro método, segundo teoria geral e terceiro, como seria de se
esperar, uma teoria política. Publicado em 1992, Facticidade e Validade (2003b; 2010)
contém uma teoria discursiva da democracia. O cosmopolitismo surge somente num quarto
momento de sua trajetória, quando continua suas investigações em teoria política e publica em
1996 A inclusão do outro (2007) e a partir de 1998 um conjunto de ensaios políticos, A
constelação pós-nacional (2001a [orig. 1998]), em Era das transições (2001b) e A
constituição da Europa (2012 [orig. 2012]).
O que marca a trajetória do programa teórico de Habermas é uma derivação sucessiva
dos estudos sobre o método, com sua pragmática formal, em uma teoria geral da sociedade,
em uma teoria da democracia e, por fim, em um diagnóstico de época político. Depreendemse, portanto, quatro fases no programa teórico do autor. Todavia, o conjunto dos estudos
compreendidos entre 1963 e 1976 também define o projeto de conhecimento daquilo que o
autor denomina “ciências reconstrutivas” e está orientado para uma alternativa lógica ao
dualismo entre epistemologia analítica e hermenêutica histórica (2005a, Parte I [orig. 1967]).
Posteriormente, esse projeto parece ter sido deixado de lado e se viu reunido em uma
fundação pragmático-formal da verdade (2005b [orig. 1977]) e deu lugar, por fim, a uma
perspectiva complementar entre a filosofia hermenêutica e filosofia pragmática (2004, p. 63-
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98 [orig. 1999]), mas com uma posição preferencial nesta última (p. 99-134). Isso significa
que investigar os contornos dessa trajetória consistiria em um objeto de estudo específico 2.
Por isso, no contexto do domínio de objeto do presente estudo, circunscrito à relação entre
modernização e cosmopolitismo, a pragmática formal nos interessa especificamente como
fundação racional da teoria da ação comunicativa. Isso implica em dizer que, neste capítulo, a
reconstrução aqui empreendida não abrange o conjunto das quatro fases, mas as três fases
últimas do programa teórico de Habermas – teoria da ação comunicativa, teoria discursiva da
democracia e constelação pós-nacional 3.
No contexto da tese descritiva aqui defendida – a qual identifica na teoria social
contemporânea uma distinção tripla do cosmopolitismo, como diagnóstico de época, como
fundação teórico-metodológica e como projeto político –, a resignificação habermasiana da
ideia de cosmopolitismo consiste em uma categoria ora descritiva (2003a, p. 39-52), ora
normativa (2007, Cap. 7), voltada para a construção de uma ordem cosmopolita, tanto na
Europa quanto mundial. Trata-se aqui, portanto, de um cosmopolitismo como projeto políticonormativo. A ideia de cosmopolitismo vem então associada a um diagnóstico de época, no
sentido de compreender a diversificação das formas socioculturais de vida nas sociedades
ocidentais contemporâneas e identificar a existência potencial de práticas sociais
cosmopolitas. Esse diagnóstico de época aponta, portanto, para um horizonte políticonormativo. No âmbito das democracias europeias, Habermas diagnostica um déficit
democrático e sustenta a necessidade de reformar o sistema de direitos de tal maneira que
possibilite aproximar o processo para a tomada de decisão no sistema político e a diversidade
sociocultural que caracteriza condições de vida cada vez mais globalizadas. No âmbito da
ordem mundial, o autor diagnostica um baixo de normatização e efetividade das
normatizações existentes e sugere uma reforma voltada para o respeito aos direitos humanos.
Enquanto diagnóstico de época e horizonte político-normativo, tanto no âmbito europeu como
mundial, veremos que o significado atribuído ao cosmopolitismo condensa aspectos da
universalidade pretendida pela teoria da ação comunicativa e pela teoria discursiva da
democracia.
A trajetória clássica do autor expressa uma forte coerência interna entre seus estudos
de primeira fase sobre a fundação pragmático-formal da teoria da ação e seus estudos
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Referente aos estudos de método de Habermas, refiro-me também a: McCarthy, 1978 e 1982; Power, 1993;
Pedersen, 2008 e 2009; Nobre & Repa, 2012; Repa, 2012; Bannwart Jr., 2012; Silva & Melo, 2012.
3
Seria ainda possível falar em cinco fases do programa teórico habermasiano, se considerarmos seus estudos
mais recentes sobre religião.
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políticos de terceira fase, sobre democracia e cosmopolitismo. Por isso, para compreender a
significação habermasiana da ideia de cosmopolitismo, o posicionamento metodológico na
reconstrução requer que a última fase seja reconstruída à luz das anteriores. Isto é: interessa
saber como sua teoria geral da sociedade (Habermas, 1987) foi derivada em sua teoria
discursiva da democracia (2003b; 2010), para finalmente se desdobrar na constelação pósnacional, que contém uma resignificação da ideia de cosmopolitismo como projeto políticonormativo mundial, baseado na democracia e nos direitos humanos (2001a; 2003a; 2007;
2012).
Nessa reconstrução, a tese teórica defendida no presente estudo identifica três ordens
de insuficiências do programa habermasiano. Veremos que Habermas concebe modernização
como racionalização sistêmica do mundo da vida e, nessa medida, parte da pressuposição
metateórica de dedução do todo da modernização pelo efeito universal (racionalização) que
introduz na imbricação interna da parte (sistema-mundo da vida). Em vista disso, buscarei
mostrar em que medida essa pressuposição metateórica da modernização concebida como
racionalização nos impede de compreender uma modernização que, além de racionalizar,
também mundializa e globaliza. Para tanto, assim defende a tese teórica aqui apresentada,
deveríamos partir da pressuposição metateórica da relação entre as partes.
Com a concepção comunicativa de entendimento mútuo, tende-se a considerar
analiticamente relevante para a evolução social (aprendizagem) apenas o tipo particularmente
forte de reconhecimento intersubjetivo entre interlocutores encarnados em uma mesma
comunidade de cultura, os quais, ao entender-se mutuamente e agir sobre o mundo, são
capazes de uma aprendizagem historicamente significativa. O resultado disso é uma
concepção de evolução social cultural e historicamente autofágica, que impede de
compreender os entrelaçamentos históricos das culturas que a mundialização/globalização e o
cosmopolitismo justamente invocam. No plano político-normativo, e consequentemente,
sustenta-se que a mesma pressuposição pode ser verificada na ordem mundial cosmopolita
vislumbrada pelo autor, quando toma o horizonte político-normativo particular das sociedades
ocidentais como mundial.
Isto posto, a seguir começo por delinear os contornos e dimensões gerais do programa
teórico percorrido por Habermas. Num primeiro momento, apresento brevemente sua teoria
em dois níveis da sociedade, enfatizando aspectos internos que permanecem ao longo de seu
programa (1). Em seguida, dirijo-me aos aspectos centrais da teoria da ação comunicativa (2),
para indicar de que maneira se desdobram, primeiro, em sua teoria discursiva da democracia
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(3) e, segundo, no diagnóstico da constelação pós-nacional, o qual fundamenta o horizonte
político-normativo de uma democracia cosmopolita na Europa e de uma ordem mundial
cosmopolita (4). Neste quarto momento, identifico equívocos decorrentes da estratégia
metodológica dos equivalentes funcionais perseguida por Habermas. A partir disso, interpreto
esses equívocos à luz da teoria da ação comunicativa, delineando três ordens de insuficiências
(5). Por fim, faço algumas considerações gerais sobre a reconstrução empreendida, situando
implicações para desenvolvimentos posteriores (6).

1 – A teoria em dois níveis da sociedade: mundo da vida e sistema

Em Crise de legitimação no capitalismo tardio (1978a [orig. 1973]), Habermas (p. 1119) introduz a diferenciação entre sistema e mundo da vida como fundamento de seu
diagnóstico de época, e é nessa diferenciação que, posteriormente, repousa sua teoria geral da
sociedade (Habermas, 1987, v. 1, p. 82-90 e v. 2, p. 125-218). Partindo do conceito de sistema
de Talcott Parsons e de Niklas Luhmann, Habermas (1978a, p. 11 sq. e 1987, v. 2, p. 170-202
e 219 sq.) confere a ele um significado próprio mediante sua imbricação com o conceito de
mundo da vida que, de seu lado, é fundamentado na fenomenologia de Edmund Husserl,
Alfred Schütz e Thomas Luckmann (Habermas, 1987, v. 2, p. 131-167). Se para Parsons e
Luhmann a sociedade é tida como um sistema, para Habermas a sociedade é constituída pela
imbricação entre sistema e mundo da vida: o primeiro se refere aos sistemas funcionalmente
especializados (Estado e mercado), o segundo ao conjunto de convicções que herdamos
quando viemos ao mundo e que nos inscrevem em formas de vida socioculturais. A
imbricação entre as duas dimensões é possível porque linguagem e cultura perpassam tanto a
dimensão do sistema como a do mundo da vida, uma vez que constituem o quadro de
referência do entendimento.
Isso implica em afirmar que, se de um lado linguagem e cultura podem configurar um
ponto de partida universal para a crítica, por outro a crítica está limitada na exata medida em
que, enquanto elementos de fundo do mundo da vida, linguagem e cultura remetem ao desde
já pressuposto no entendimento (Habermas, 1987, v. 2, p. 139). Esse desde já do
entendimento implica em dizer que há um conjunto de convicções básicas que compõem o
mundo da vida que não podem ser problematizadas, pois estão presumidas tacitamente no
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processo de intercompreensão. Estamos aqui na dimensão da pré-compreensão linguística do
mundo. O mundo da vida não está fixo no tempo, ele se move junto com a transformação da
linguagem, dos costumes, da cultura, do mundo. Isso quer dizer que o mundo da vida não é
fechado, mas é simbolicamente poroso (p. 143-149). Sem ele, expectativas de conduta,
aspectos não-problemáticos do estar no mundo, reconhecimento intersubjetivo, aquilo que, em
suma, designamos elementarmente como “sociedade”, desmoronaria. O entendimento mútuo
possui, nesse sentido, uma acepção intersubjetiva imanente. Não podemos desfazer-nos de
pressupostos contidos na linguagem e na cultura justamente porque tentamos tornar inteligível
o mundo e o intramundo através do uso comunicativo da linguagem que herdamos.
Pressupõe-se aqui, portanto, um mundo da vida pré-estruturado simbolicamente.
A partir de uma reconstrução da fenomenologia do mundo social de Schütz e
Luckman com base no entendimento mútuo concebido comunicativamente, Habermas define
três aspectos gerais do mundo da vida. Primeiro, o mundo da vida integra a socialização “sob
o modo da evidência”, de maneira tácita, e como estrutura simbólica natural, “é simplesmente
impossível que ele se torne problemático”, mas “pode desaparecer” (Habermas, 1987, v. 2, p.
144). Segundo, enquanto “certeza” intrínseca à “intersubjetividade da intercompreensão
mediada pela linguagem”, o mundo da vida “está acima de qualquer tipo de dissenso”, pois
repousa sobre um saber formado intersubjetivamente através de experiências passadas que
validam a “capacidade de agir sobre o mundo”. Uma vez adquirida essa capacidade, ela
“permanece enquanto princípio” – enquanto “disposição natural” de uma “reserva de saber”
do pensamento (p. 145). E terceiro, diferentemente das situações que compõem a vida social,
o mundo da vida não possui fronteiras, pois é constituído por uma reserva de saber imanente a
cada mudança de situação, sendo, por definição e simultaneamente, indeterminado, limitante
do horizonte sobre o mundo e poroso – “O mundo da vida define situações de ação como uma
espécie de contexto pré-compreendido, mas que não pode ser invocado”. O aspecto poroso do
mundo da vida se manifesta quando consideramos que o ator inscrito em uma prática
comunicativa quotidiana “depende, de fato, de uma reserva de saber cultural particular,
constantemente suscetível de ser ampliada, e ele varia com ela” (p. 146). O aspecto poroso
significa aqui que o mundo da vida passa por transformações na medida em que o ator nele
inscrito age sobre o mundo e revisa reflexivamente o saber de que dispõe; saber este de que
dispõe justamente porque está inscrito em um mundo da vida.
A existência do mundo da vida se deve à mediação da linguagem e da cultura, posto
ser a partir delas que o processo de intercompreensão se realiza, i.e que a intersubjetividade é
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constituída e com ela também aquilo que designamos com a palavra “sociedade”. Linguagem
e cultura cumprem essa função fundamental de constituição e reprodução da sociedade por
meio da transmissão de um conjunto de convicções básicas para todo indivíduo capaz de agir
e falar. Isso quer dizer que Habermas, observa Walter Reese-Schäfer (2010, p. 55), ancora sua
concepção de mundo da vida no sempre já da “hermenêutica moderna [...]: em todo processo
de entendimento temos sempre já que fazer pressuposições” contidas na própria estrutura da
linguagem, pois o entendimento mútuo pressupõe desde já no ouvinte o compartilhamento de
regras gramaticais e de conduta, i.e o compartilhamento de um mundo da vida histórica e
socioculturalmente estruturado. Isso significa que através desse sempre já, “[estamos] sobre
os ombros daqueles que se entenderam antes de nós”.
O entendimento consiste, portanto, no medium de direção do mundo da vida, do que se
deduz que o uso comunicativo da linguagem é o que torna possível a reprodução cultural, a
integração social e a socialização (Habermas, 1987, v. 2, p. 149 sq.). A sociedade civil, com
suas associações, movimentos sociais, organizações não-governamentais, por exemplo, é
composta por um tipo de atividade social cuja racionalidade está mais próxima do mundo da
vida do que do sistema, na medida em que nela o agir orientado para o entendimento
prevalece performaticamente sobre objetivos instrumentais e estratégicos. Por isso em sua
teoria discursiva da democracia, Habermas (2003b, p. 99-106) afirma que, na sociedade civil,
o medium de direção é a solidariedade.
Compreende-se assim que a partir do conceito de mundo da vida temos os aspectos
gerais da dimensão constitutiva da integração da sociedade: a integração pelo uso
comunicativo da linguagem. Isso se deve ao fato de que a linguagem possui uma dupla
função, semântica e de referência ao mundo. A possibilidade de representar simbolicamente e
de conferir um sentido a alguma coisa no mundo pressupõe então uma abertura linguística ao
mundo como condição de nosso estar no mundo. Nesse contexto, e por definição, as
potencialidades de integração são abertas, pois o nosso acesso ao mundo está impregnado pela
linguagem. Isso quer dizer que entender-se mutuamente sobre alguma no mundo comporta
uma racionalidade encarnada no uso comunicativo da linguagem. O agir comunicativo
conforma uma atividade social que, nesse sentido, constitui e reproduz o mundo da vida.
Compreende-se assim que a integração da sociedade possui uma racionalidade intrínseca,
situada no mundo da vida compartilhado intersubjetivamente – a racionalidade comunicativa,
cujo medium é a intercompreensão. O agir comunicativo está, em vista disso, dirigido para a
intenção da ação, para aquilo que se busca compreender. No âmbito da ação política, por
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exemplo, isso significa que, antes da definição de um objetivo a ser alcançado coletivamente,
é preciso um entendimento prévio entre os participantes da ação.
Entretanto, justamente em virtude da natureza elementar da integração pelo
entendimento mútuo, outros tipos de medium de direção podem fazer-se valer na integração
da sociedade: é o que Habermas designa por integração sistêmica, que tem por medium de
direção o poder (Estado) e o dinheiro (mercado). Com esses medium, o tipo de agir que
constitui e reproduz o sistema é o teleológico, ou ainda, o estratégico-instrumental, orientado
para os efeitos da ação, isto é, para meios e fins utilitários. Sua racionalidade é do tipo
cognitivo-instrumental. Mundo da vida e sistema compõem, então, uma estrutura básica de
todas as sociedades e conecta formas de reprodução social, de integração social e de
socialização à diferenciação dos sistemas funcionalmente especializados. Introduzindo essa
estrutura básica no contexto de uma teoria da evolução social mediada pela aprendizagem –
como veremos mais detalhadamente adiante –, Habermas diagnostica uma “disjunção” entre
integração no mundo da vida e integração sistêmica: “A disjunção entre integração do sistema
e integração social significa, para começar, uma simples diferenciação entre diversos tipos de
coordenação de ação: a coordenação se constitui ou por meio do consenso entre os
participantes [agir comunicativo] ou por meio de contextos de ação funcionais” (Habermas,
1987, v.2, p. 204). Essa disjunção se deve ao fato de que, enquanto a primeira está
racionalmente orientada para o entendimento (racionalidade comunicativa), a segunda está
racionalmente voltada para meios e fins utilitários (racionalidade instrumental-estratégica).

Medium como o dinheiro e o poder partem de obrigações empiricamente
motivadas; eles codificam o comércio racional com vistas para um fim com
valores quantificáveis e calculáveis e tornam possível uma influência
estratégica generalizada sobre as decisões de outros participantes da
interação, contornando os processos de formação de um consenso pela
linguagem. Não somente eles simplificam a comunicação linguística, mas
também substituem-na através da generalização simbólica dos danos e das
indenizações; o contexto do mundo da vida, no qual os processos de
intercompreensão estão sempre inseridos, é desvalorizado no contexto de
interações conduzidas graças aos medium [poder e dinheiro]: não precisamos
mais do mundo da vida para a coordenação de ações. Os sub-sistemas sociais
diferenciados graças a medium como esses podem se tornar autônomos em
relação a um mundo da vida relegado ao mundo ambiente do sistema. A
recomposição da ação a partir de medium reguladores aparece então sob o
ângulo do mundo da vida como uma maneira de amortecer o custo da
comunicação e de seus riscos, como uma maneira de condicionar as decisões
com margens de contingência maiores, e neste sentido como um
tecnicização do mundo da vida (Habermas, 1987, v. 2, p. 200-201).
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Direcionando o mundo da vida através dos medium sistêmicos do dinheiro e do poder,
as possibilidades de entendimento contidas nos processos intuitivos de intercompreensão são
reduzidas tendencialmente a um critério cognitivo-instrumental: a intersubjetividade é
colonizada pelo critério teleológico de eficácia conforme meios e fins, no sentido utilitarista.
Sob o quadro geral da modernização concebida como racionalização sistêmica do mundo da
vida, isso significa que os medium sistêmicos do poder e do dinheiro tendem a simplificar e
substituir o medium do mundo da vida que é o entendimento mútuo (mediante a normatização
jurisdicional da vida social, a administração empresarial, por exemplo). Por conseguinte, falase de uma racionalização da esfera pública no sentido utilitarista. A consequência disso reside
em que a “mediatização da vida vivida então toma a figura de uma colonização”, e a
reificação, nesse sentido, de uma “patologia do mundo da vida sistematicamente induzida”
(Habermas, 1987, v.2 p. 216).
Na medida em que o sistema econômico e o sistema administrativo se diferenciam
funcionalmente e se difundem na integração do mundo da vida (na reprodução cultural, na
socialização e na integração social), eles promovem uma racionalização utilitarista,
intensificando as formas de alienação e reificação. Assim, esferas centrais do mundo da vida
dirigidas para orientações de valor, para normas e para o entendimento tornam-se
monetarizadas e burocratizadas. Uma vez que é o consenso intersubjetivo de fundo que
permite a existência de solidariedades, as quais germinam no acontecer da transmissão de
valores, normas e de padrões de comunicação usuais, a racionalização sistêmica tende a
esfacelar as formas tradicionais de solidariedades na medida em que passa a regular as esferas
do mundo da vida no interior das quais germinaram – tradição cultural, formas de socialização
e integração social.
Para Habermas, então, a modernização que se manifesta como racionalização social
remete a uma distorção das estruturas simbólicas do mundo da vida. Como expressão dessa
distorção, há a disjunção característica da democracia burguesa entre direitos garantidos
universalmente (igualdade de direitos) na esfera do Estado e sua não correspondência a
condições efetivas de participação (desigualdade de condições de vida). Essa disjunção da
democracia burguesa será o problema central da teoria discursiva da democracia, publicada
dez anos depois da teoria da ação comunicativa (Habermas, 2003b; 2010 [orig. 1992]).
Entretanto, na medida em que o mundo da vida constitui uma esfera de integração
elementar da sociedade, ele é antecedente à integração sistêmica. Isso quer dizer que a
diferenciação funcional dos sistemas não seria possível se, antes, não tivesse ocorrido uma
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aprendizagem que permitisse um desenvolvimento como esse. A rigor, compreende-se então
que a racionalização sistêmica do mundo da vida não consegue constranger a germinação de
novas fontes de solidariedade. Desta maneira, a teoria crítica da sociedade de Habermas
encontra uma saída ao paradoxo de uma crítica da razão prisioneira de si mesma (Adorno), ao
vincular internamente entendimento mútuo, mundo da vida e modernização.
Na trajetória de Habermas, a teoria crítica em muitos aspectos ainda influenciada por
Adorno (Wiggerhaus, 2011, p. 671 sq.) incorporou e elaborou, num primeiro momento, uma
concepção própria do conceito de sistema (Parsons e Luhmann) e de mundo da vida (Husserl,
Schütz e Luckmann), e num segundo, vinculou internamente essa concepção própria à teoria
da estratificação social (Durkheim e Mead) e à teoria da comunicação (Peirce, Frege e Austin)
sob o registro de uma teoria da ação (Weber). Sua teoria em dois níveis da sociedade, que
concebe esta última simultaneamente como sistemas e mundos da vida, permite encontrar
uma saída para o paradoxo de uma tendência anômica da divisão do trabalho social
(Durkheim), para a perda de sentido e de liberdade provocada por uma modernização que se
manifesta como racionalização social (Weber) e para o paradoxo da crítica da razão
instrumental (Adorno e Lukács) na medida em que identifica tipos distintos de racionalidade
imanentes e introduz uma perspectiva de evolução social. Mundo da vida e sistema têm aqui
sua inscrição histórico-social como aprendizagem derivada da experiência e dão forma a uma
teoria da evolução social também em dois níveis, com uma esfera sociocultural (mundo da
vida) e uma esfera cognitivo-tecnológica (sistema).
Em vista disso, argumentarei que, no âmbito da constelação pós-nacional, há uma
arbitrariedade hermenêutica que caracteriza a posição normativamente corretiva que
Habermas atribuiu ao Ocidente sobre o Resto. Essa arbitrariedade se deve a uma insuficiência
da vinculação interna entre sua teoria em dois níveis da sociedade e sua teoria da evolução
social. Essa insuficiência se deve ao fato de que, a partir da ancoragem num conceito de
entendimento mútuo e de aprendizagem comunicativamente fundado, o sistema é concebido
como exterioridade funcional da interioridade comunicativa do mundo da vida, resultando em
uma teoria da evolução social cultural e historicamente autofágica. Isto é, partindo do
entendimento mútuo fundado comunicativamente, a forma histórica de organização funcional
(sistema) que determinada comunidade de cultura logrou constituir com base na
intersubjetividade que lhe é historicamente característica (mundo da vida), tende a configurar
uma representação da evolução social da sociedade mundial como que constituída por
“mônadas” culturais.
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2 – A teoria da ação comunicativa

A teoria da ação comunicativa está fundada em uma teoria pragmático-formal do
consenso da verdade e do conteúdo sempre já normativo que esta última carrega. Essa teoria
pretende revigorar horizonte transcendental da verdade no contexto de uma teoria da ação.
Em vista disso, inicialmente abordarei a teoria da verdade, com seus universais pragmáticos
relativos à experiência, à aprendizagem e à arquitetônica entre mundo da vida e mundo
objetivo (a). Em seguida, voltar-me-ei para o uso desses universais no contexto da relação
problemática entre verdade e episteme, a qual é desdobrada, por sua vez, no contexto das
referências discursivas ao mundo objetivo (verdade) e ao mundo social (normatividade) (b).
Disso se desprenderá um conceito de racionalidade emanado do entendimento mútuo. Posto
isso, tratarei da incorporação levada a cabo por Habermas da teoria pragmática dos atos de
fala de John Austin em uma teoria da ação (c). Percorrido esse caminho, depreende-se que
mundo da vida e sistema, agir comunicativo e agir teleológico, formam a moldura teórica
geral sob a qual tanto sua teoria discursiva da democracia quanto sua resignificação políticonormativa da ideia de cosmopolitismo estão ancoradas.

(a) Os universais pragmáticos. Como a filosofia hermenêutica, a pragmática formal de
Habermas parte da premissa de que a linguagem é geradora do mundo. Isso quer dizer que o
ponto de partida é a constatação de que nossa experiência com o mundo está impregnada pela
linguagem. É por meio dela que nos comunicamos e representamos o mundo, sendo dessas
funções comunicativa e representativa da linguagem que nos entendemos sobre algo no
mundo. Como já referido anteriormente, na medida em que nos entendemos mutuamente,
constituímos intersubjetivamente estruturas simbólicas compartilhadas, formando um mundo
da vida que é constitutivo da integração social. A integração social é possível porque a
“técnica” da linguagem possibilita o entendimento mútuo e, consequentemente, estrutura
simbolicamente um mundo da vida compartilhado intersubjetivamente. Compreende-se assim
que “[o] agir comunicativo permite o entrelaçamento entre individuação e socialização”
(2004, p. 96). Linguagem e mundo da vida estruturado dão forma, nesse sentido, a uma
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comunidade linguística que, ao longo do tempo, conforma uma imagem linguística de mundo
como expressão do entendimento ampliado sobre o mundo.
A experiência de entender-se sobre algo no mundo significa igualmente que o mundo
da vida constitui a comunidade linguística ao lado de um mundo objetivo, que existe apesar
do discurso que sobre ele podemos elaborar. Esse mundo objetivo existe, portanto, para além
de nós e apesar de nós. Isso permite afirmar que ele se apresenta idealmente de modo
semelhante para todos. Assim, na perspectiva pragmático-formal, a análise da experiência se
desloca da subjetividade de um sujeito cognoscente-reflexivo, como figura na fundação
metafísica da filosofia da consciência, para contextos interpessoais de interação, nos quais o
sujeito põe à prova suas ações guiadas pela experiência mediatizada pela linguagem. Assim, o
êxito e o fracasso de uma ação no mundo tornam-se centrais: a experiência de êxitos e
fracassos figura como impulso para a autocrítica (reflexividade). A experiência de uma ação
teleologicamente orientada que fracassa, que não atinge o seu objetivo, por exemplo, leva a
novas interpretações do mundo objetivo por parte dos sujeitos-agentes.
Dessa compreensão pragmática da experiência resulta uma concepção da possibilidade
de conhecimento como aprendizagem: como processamento inteligente da performance
vivenciada no trato interpessoal, o ator coloca à prova suas convicções mediante uma ação no
mundo, isto é, como práxis. Na medida em que a experiência possibilita a aprendizagem
mediante erros e acertos, gradativamente vão se fixando regras e símbolos de tipos variados –
gramática, aritmética, geometria, argumentos, entre outros –, que são constitutivos de práticas
correspondentes. Isso quer dizer que quando agimos intersubjetiva e performaticamente sobre
o mundo e processamos comunicativamente nossos erros e acertos, a aprendizagem implica
em uma complexificação crescente dos conteúdos linguísticos. A aprendizagem é possível,
portanto, porque nosso estar no mundo se caracteriza por uma abertura linguística ao mundo.
Um conjunto de regras, símbolos e práticas compõe o mundo da vida. Quando
conseguimos nomear tais regras e símbolos, estamos falando de estruturas criticáveis do
mundo da vida. Por outro lado, a existência de estruturas criticáveis também significa que o
mundo da vida conta com estruturas profundas, as quais conformam uma pré-compreensão
linguística de mundo que age, por assim dizer, pelas costas do indivíduo que pertence a uma
comunidade linguística. Essas estruturas profundas não são, em princípio, criticáveis, sob
pena de rompimento com a realidade compartilhada. Essas dimensões criticável e profunda
conferem uma complexidade imanente ao mundo da vida e às práticas que origina, permitindo
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que dele mesmo seja possível o surgimento de novas práticas que podem contribuir para a
solução de problemas.
No plano da fundação da possibilidade de conhecimento, o conjunto de práticas que,
entrelaçadas interpessoalmente pelo entendimento mútuo, levam a uma aprendizagem, se
torna transcendentalmente relevante: a transformação social consiste, assim, no estado
provisório de conhecimentos sobre o mundo e de práticas historicamente condensados que,
reflexivamente, logram fornecer “contribuições para a solução de problemas” (Habermas,
2004, p. 21). Porque nos entendemos mutuamente, agimos sobre o mundo, experienciamos
êxitos e fracassos e somos capazes de revisar comunicativamente nossa experiência, a
aprendizagem é o que impulsiona a apreensão reflexiva e transformadora dos saberes e
práticas que herdamos.
Chegamos assim à arquitônica do mundo da vida e do mundo objetivo. Ao remeter a
algo no mundo, interlocutores vinculam o conhecimento de regras gramaticais à semântica e à
representação de objetos no mundo objetivo. Isso significa que os interlocutores partem de
uma mesma pressuposição pragmática: “[...] Eles supõem, em comum, um mundo objetivo
como totalidade dos objetos que podem em geral ser tratados e apreciados” mediante o uso da
linguagem (Habermas, 2004, p. 23). A orientação transcendental da pragmática formal de
Habermas fica assim definida: “[...] Tanto prática como semântica, a referência a objetos nos
confronta com ‘o’ mundo, enquanto a pretensão de verdade que levantamos para os
enunciados sobre objetos nos confronta com a contradição ‘dos outros’” (idem, p. 23-24). A
verdade figura, nesse sentido, como expressão da força do melhor argumento avançado no
contexto de comunicação entre interlocutores que se entenderam sobre algo no mundo
objetivo. Isso significa que o entendimento mútuo encarna uma assertibilidade racional: a
experiência de entender-se mutuamente na referência a algo no mundo objetivo invoca uma
aprendizagem mediante erros e acertos que é mediada pela enunciação de pretensões de
verdade criticáveis pelos participantes da comunicação. Por definição, compreende-se a partir
disso que a verdade não consiste apenas no conteúdo de um enunciado tido por verdadeiro
(assertibilidade racional), mas depende igualmente do conhecimento das condições
procedurais sob as quais pretensões de verdade foram levantadas pelos discursos dos
participantes (pré-condições comunicativas do entendimento mútuo). Nesse sentido, a verdade
é a expressão de um consenso relativo à assertibilidade racional de um enunciado sobre algo
no mundo objetivo e obtido mediante a práxis argumentativa.
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A partir disso, Habermas identifica nessa arquitetônica entre mundo da vida e mundo
objetivo a origem do dualismo metodológico entre compreender e observar nas ciências
sociais, ou ainda, entre hermenêutica histórica e epistemologia analítica. “Os filósofos
analíticos remetem as disciplinas hermenêuticas ao estágio pré-científico; inversamente, os
representantes da hermenêutica veem globalmente nas ciências nomológicas a expressão de
uma pré-compreensão limitada e obtusa” (Habermas, 2005a, p. 08-09). O problema de uma
análise guiada pela observação, argumenta nosso autor, é que sua orientação estrita para
regularidades empíricas é incapaz de apreender a natureza normativa da práxis social.
“Enquanto nós, como observadores, nos referimos por assim dizer ‘do exterior’ aos objetos no
mundo, as práticas do mundo da vida regidas por regras são acessíveis apenas à compreensão
hermenêutica de um participante que adotou uma atitude performativa. O saber intuitivo sobre
como seguir uma regra e sobre o que significa infringi-la possui por natureza um caráter
normativo [...]” (Habermas, 2004, p. 24-25). Por outro lado, a hermenêutica abandona, afirma
Habermas, a perspectiva transcendental, tendo em vista que, nela, vincula-se estritamente
linguagem, pré-compreensão linguística de mundo e imagem de mundo, de modo que o
particularismo cultural da consciência histórica recomenda ceticismo em relação a uma
verdade pretensamente transcendente.
A alternativa que a pragmática formal elabora para esse dualismo repousa na
suposição formal de uma experiência unificadora do entendimento mútuo (mundo da vida) e
da existência de um mundo objetivo idealmente idêntico para todos. “Tão logo se dissipem as
divergências entre ‘nós’ e ‘os outros’ à respeito do que é o caso, o ‘nosso’ mundo pode se
fundir com ‘o’ mundo” (2004, p. 257). De modo mais preciso:

De um lado, a própria práxis lingüística deve possibilitar a referência aos
objetos independentes da linguagem dos quais se enuncia algo. De outro, a
suposição pragmática de um mundo objetivo só pode ser uma antecipação
formal, para assegurar a sujeitos quaisquer – e não apenas a um círculo
determinado de contemporâneos e falantes da mesma língua – um sistema
comum de referenciações possíveis a objetos que existem de maneira
independente e são identificáveis no tempo e no espaço (Habermas, 2004, p.
42).

Isso significa que a comunicação linguística e a atividade orientada para fins estão
entremeadas na mesma suposição formal do mundo. O conjunto formado pela linguagem
como “técnica” geradora do mundo, pela experiência, pelo entendimento mútuo, pela
aprendizagem e pela arquitetônica “mundo da vida e mundo objetivo” definem universais
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pragmáticos que, pelo menos formalmente, caracterizam condições transcendentais para um
conceito discursivo de verdade. Essas condições transcendentais permitem, em princípio, que
pretensões de validade sejam levantadas por interlocutores, as quais podem ser acessadas
performaticamente pelo intérprete em ciências sociais, enquanto participante virtual da ação
social estudada (Habermas, 1987, v. 1, p. 118-135).
Não se trata mais de olhar para um mundo objetivo supostamente empírico cuja
análise das regularidades permitiria, como orientação nomológica, descobrir leis universais.
Nem da particularidade dificilmente transponível de modos socioculturais de vida
estruturados simbolicamente e dotados de uma imagem de mundo. No lugar disso, Habermas
repousa seu conceito transcendental de verdade na existência formalmente idêntica de um
mundo objetivo e no entendimento mútuo, agora elevado a uma competência comunicativa
natural do homo sapiens. Para nosso autor, isso quer dizer que a pragmática formal ancora sua
concepção de verdade em um “naturalismo fraco”: “[...] O naturalismo fraco evita integrar ou
subordinar a ‘perspectiva interna’ do mundo da vida ao ‘ponto de vista externo’ do mundo
objetivo. Ao contrário, ele reúne, no nível metateórico, as duas perspectivas teóricas sempre
mantidas separadas, na medida em que supõe a continuidade entre natureza e cultura (2004,
p. 37).
Em outras palavras, o vínculo interno entre entendimento mútuo como competência
comunicativa natural, existência idêntica de um mundo objetivo e aprendizagem, constitui a
moldura de condições transcendentais da verdade que, historicamente, permitem falar em
evolução social. A aprendizagem assume então a forma de uma “aprendizagem
evolucionária”. “O naturalismo fraco satisfaz-se [...] com a hipótese de fundo de que o
equipamento orgânico e o modo de vida cultural do homo sapiens têm uma origem ‘natural’
comum e são, em princípio, acessíveis a uma explicação calcada na teoria da evolução”
(2004, p. 36). Assim, o processo histórico figura como uma evolução social caracterizada pela
aprendizagem cumulativa decorrente de verdades sucessivamente avançadas que foram
colocadas à prova por sujeitos capazes de agir e falar. Substitui-se, desse modo, o conceito
naturalista de conhecimento por um conceito procedural de aprendizagem, a qual aconteceria
naturalmente na medida em que, mediante o entendimento mútuo, levantamos pretensões de
verdade sobre algo no mundo objetivo. Esse conceito de verdade agora fracamente naturalista
conta, assim, com três dimensões da comunicação: a dimensão espacial (território), a
dimensão temporal (história) e a dimensão social (regras sociais).
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Isso significa que a aprendizagem, que caracteriza a evolução do homo sapiens como
complexificação dos conteúdos cognitivos via o uso comunicativo da linguagem, deriva do
processamento reflexivo da experiência interpessoal e performativa desde já inscrita em um
mundo da vida historicamente estruturado frente a um o mundo circundante (mundo objetivo
e mundo social). Porque sujeitos capazes de agir e falar possuem a competência natural do
uso comunicativo da linguagem e, por isso, aprendem na medida em que atuam sobre o
mundo, sua história pode ser concebida como evolução sociocultural e cognitivo-tecnológica.
Compreende-se assim que o desenvolvimento tecnológico (no sentido de domínio crescente
sobre a realidade exterior) e o surgimento de uma moral pós-convencional se devem ao autoinfluxo promovido pela aprendizagem da qual os atores foram capazes na medida em que,
entendendo-se mutuamente e agindo sobre o mundo, colocaram à prova as convicções
compartilhadas intersubjetivamente em um mesmo mundo da vida.
Denota-se aqui um desdobramento teórico problemático, que está na origem de uma
das duas insuficiências identificadas no programa teórico de Habermas. O vínculo interno
entre entendimento mútuo concebido comunicativamente, mundo da vida e aprendizagem no
contexto da experiência, por um lado, e evolução cognitivo-tecnológica e evolução
sociocultural, por outro, tende a representar a história mundial como que composta por
“mônadas culturais”, cada qual caracterizada por mundos da vida, imagem de mundo e
práticas sociais correspondentes. Esse desdobramento se revela particularmente problemático,
como veremos, no contexto do horizonte normativo da ordem mundial cosmopolita, com sua
concepção de modernização na esfera mundial ancorada em uma teleologia da história –
primeiro no Ocidente, depois difundida linearmente sobre resto do mundo – e sua defesa
apologética da interpretação ocidental dos direitos humanos. O problema de fundo aqui é
duplo: primeiro, a pressuposição metateórica do todo pela parte, segundo, as exigências
comunicativas do entendimento mútuo, que tendem a considerar como analiticamente
relevante para a evolução da sociedade apenas formas de entendimento intersubjetivamente
fortes, características da interação entre sujeitos que pertencem a uma mesma comunidade de
cultura.
Em vista do que precede, conclui-se que Habermas analisa as condições
transcendentais do conhecimento com base nos “pressupostos pragmáticos da ação voltada ao
entendimento mútuo” (2004, p. 13). A orientação teórica fica assim definida: trata-se de
reconstruir as condições transcendentais da ação voltada ao entendimento que, mediante uma
intercompreensão comunicativamente bem-sucedida, resulta na representação de uma verdade
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consensuada sobre algo no mundo. Assertibilidade racional, entendimento mútuo
comunicativamente concebido e arquitetônica “mundo da vida-mundo objetivo” definem
universais pragmáticos da experiência como aprendizagem. A partir de uma concepção de
experiência impregnada pela linguagem, um conceito transcendental de verdade tem por
dimensão-chave a relação entre verdade e justificação. É por meio do endereçamento
pragmático-formal dessa relação e de sua inscrição na ação social que Habermas revigora um
horizonte transcendental para a teoria social.

(b) Verdade e normatividade, verdade e episteme, verdade e cultura. Porque quando falamos
em ação social estamos nos referindo a regras de comportamento que podem exercer
repressão se infringidas ou podem impedir o sucesso de um objetivo perseguido, a pragmática
formal atribui à práxis uma normatividade cuja condição é sempre já epistêmica. A
centralidade da linguagem e da compreensão daquilo que é dito, é aqui especialmente
reveladora: como conhecimento tecnológico que permite acessar e gerar o mundo, a
linguagem “associa-se [a] uma normatividade de tipo particular – a normatividade cognitiva,
pela qual se medem o conteúdo empírico e a pertinência epistêmica das convicções
implementadas” (Habermas, 2004, p. 23).
No contexto de uma ação teleológica, por exemplo, a falta de saber empírico sobre as
condições do mundo sobre o qual se pretende agir estrategicamente, ou ainda, o mal domínio
e aplicação das tecnologias existentes, figuram como causa do fracasso. Aqui, a
normatividade se expressa pelas regras que orientam “a validade do nosso saber sobre algo no
mundo” (idem, ibidem). Uma vez que a verdade dos enunciados é medida pela referência
bem-sucedida ao mundo, ela contribui para a normatividade avançada pela ação. A verdade
enunciada e a referência bem-sucedida ao mundo contêm, portanto, uma conexão
transcendental, no que tange aos aspectos formais do agir estrategicamente e às “condições
necessárias para a experiência de objetos com que deparamos nesse modo de intervenção
performativa” (idem, ibidem).
Ao tratar pragmaticamente da relação entre verdade e normatividade, Habermas busca
responder ao duplo questionamento de, primeiro, como é possível darmos várias explicações
teóricas para um mesmo objeto e, segundo, como elaborar um conceito não-epistêmico de
verdade. Esse conceito não-epistêmico de verdade deve então ser capaz de conciliar a
universalidade do trato com o mundo pela linguagem e a materialidade histórica de formas
socioculturais de vida particulares.
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No lugar da reconstrução metafísica de condições a priori/a posteriori supostas como
universais, por meio das quais a experiência e o conhecimento seriam possíveis, a pragmática
formal funda sua transcendência nas condições intuitivas, não no saber explícito, que
delineiam “tipos elementares de comportamento regido por regras. [...] O saber implícito
relativo a regras [...] sustenta o conjunto ramificado das práticas e operações fundamentais de
uma sociedade nas quais sua forma de vida se articula” (Habermas, 2004, p. 19).
Compreende-se assim que a verdade vem aqui vinculada a uma “análise transcendental [que]
procura os traços invariáveis recorrentes na diversidade histórica das formas de vida
socioculturais”. O duplo questionamento de Habermas sobre a verdade possui, nesse sentido,
um interesse normativo explícito. Torna-se aqui central a justificação como forma
comunicativa do discurso racional que logra neutralizar o risco epistêmico da enunciação de
uma verdade.
Nesse contexto, o caminho percorrido por Habermas em Verdade e justificação (2004)
vai da racionalidade do entendimento mutuo para a relação problemática entre verdade e
episteme, formulando para esta última uma saída imanente inscrita na práxis argumentativa.
Aqui, as condições de aceitação da verdade enunciada são mediadas pelos critérios de força
do melhor argumento, de justificação com base em boas razões e na consideração de
contribuições e temas já aceitos.
Uma vez que um consenso é possível na referência à verdade sobre alguma coisa no
mundo objetivo, a implicação normativa da verdade se caracteriza como um aprendizado
coletivo em relação a alguma coisa nesse mundo. A verdade comporta, pois, um potencial
imanente de mudar as regras sociais. Isso levanta, por conseguinte, a questão sobre a validade
moral da norma. Nesse segundo momento da fundação pragmática da verdade, as condições
de aceitação são mediadas pelos critérios de justificação de razões publicamente aceitáveis, a
autolegislação e por uma moral deontológica (Habermas, 2004, p. 52 sq.). A designação
deontológica da moral se justifica pela compreensão de que ela não está pré-definida, ela
emerge da práxis argumentativa orientada normativamente. Razões publicamente aceitáveis,
de seu lado, se referem à inescapabilidade de sujeitos capazes de agir e falar de se
desvencilharem da imagem de mundo e das regras sociais encarnadas no mundo da vida. E a
autolegislação, por fim, remete à condição argumentativa de acesso ao mundo na qual sujeitos
capazes de agir e falar estão inseridos: um acordo racionalmente motivado quanto a questões
normativas deriva da reflexividade possível desses sujeitos, reflexividade esta possível devido
à capacidade de revisão comunicativa do conteúdo referenciado ao mundo.

74

Nesse sentido, ao definir condições transcendentais, os universais pragmáticos do agir
comunicativo orientado para o entendimento logram elaborar uma fundação racional que, em
princípio, desfaz a relação problemática entre discurso, verdade e episteme, na medida em que
subordina a aceitabilidade da verdade à práxis argumentativa – pressupondo-se condições
formais de comunicação, que veremos mais adiante com o conceito de situação ideal de fala.
A força do melhor argumento, em suma, é imperativa. A perspectiva transcendental
pragmática da verdade configura, nesse sentido, um crescendum: o uso natural da linguagem
possibilita o entendimento mútuo, e desta maneira molda um mundo da vida que cristaliza
esferas socioculturais de valor e resulta em um acúmulo de conhecimento mediante a
aprendizagem derivada da experiência, permitindo transcender o risco epistêmico decorrente
da enunciação de uma verdade pela práxis argumentativa.
Na medida em que, conforme a fundamentação pragmático-formal, a aprendizagem
define uma interpretação do processo histórico como evolução sociocultural, torna-se central
o vínculo interno entre “condições de verdade de um enunciado e as razões que poderiam
justificar uma correspondente pretensão de verdade, a práxis da justificação, ou seja, o jogo de
argumentação” (Habermas, 2004, p. 83). Essa práxis da justificação é possível uma vez que
deriva das condições formais (comunicativas) da práxis da argumentação, a qual “repousa nos
pressupostos idealizantes de (a) publicidade e total inclusão de todos os envolvidos, (b)
distribuição equitativa dos direitos de comunicação, (c) caráter não-violento de uma situação
que admite apenas a força não-coerciva do melhor argumento, e (d) a probidade dos
proferimentos de todos os participantes” (idem, p. 46). O conceito de verdade é definido,
portanto, de modo procedural (discursivo): “a saber, como um pôr-à-prova sob as condições
normativamente exigentes da práxis argumentativa” (idem, ibidem). Discursivamente, a
verdade de um enunciado só pode ser avançada porque a práxis da argumentação permite a
justificação de um conteúdo enunciado com base em boas razões.

O conceito discursivo de verdade deve, de um lado, levar em conta o fato de
que a verdade de um enunciado – dada a impossibilidade de acesso direto a
condições de verdade não interpretadas – não pode ser medida por
‘evidências peremptórias’, mas apenas por razões justificadoras, se bem que
jamais definitivamente ‘obrigatórias’; por outro lado, a idealização de
determinadas propriedades formais e processuais da práxis argumentativa
deveria pôr em relevo um procedimento que, mediante uma consideração
sensata de todas vozes, temas e contribuições relevantes, faça justiça à
transcendência da verdade em relação a seu contexto, tal como é
reivindicada pelo falante para seu enunciado (Habermas, 2004, p. 46-47,
grifo no original).
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Ao deslocar a verdade da suposta transcendência do espírito empírico para o resultado
transitório do agir comunicativo, subtitui-se o idealismo transcendental por um realismo
cognitivo. “Apenas o pressuposto, inerente a tal realismo, de um mundo objetivo
intersubjetivamente acessível pode conciliar o primado epistêmico do horizonte do mundo da
vida linguisticamente articulado, que não podemos transpor, com o primado ontológico de
uma realidade independente da linguagem, que impõe limites às nossas práticas” (2004, p. 39,
grifo no original). Isso significa que os universais pragmáticos resolvem o vínculo interno
entre verdade e epistême e revigoram o horizonte transcendental ao levar em conta o
falibilismo da verdade enunciada: “[...] Na medida em que o saber se justifica por um
processo de aprendizagem que supera os velhos erros, mas não nos protege dos novos, cada
estado de saber atual permanece relativo à melhor situação epistêmica possível” (2004, p. 52,
grifo acrescentado). Uma vez que a pragmática formal concebe o mundo como proposições,
não como objetos, a melhor situação epistêmica possível não invalida, em princípio, as
propriedades ontológicas de um mundo que existe para além de nós, que é anterior a nós e que
permanecerá apesar de nós. A verdade, portanto, está vinculada ao conhecimento das
condições em que ela é enunciada. Formalmente, não importa para essa definição de verdade
se os interlocutores são de origem cultural distinta, basta que o conteúdo da proposição
resultante do entendimento midiatizado pela linguagem esteja justificado em boas razões e
leve em conta todas as vozes pertinentes.
Essa concepção não-epistêmica de verdade possui, consequentemente, implicações no
plano normativo. Ela permite endereçar as pretensões de validade moral como uma “verdade
moral” derivada de uma “incondicionalidade análoga à verdade” (Habermas, 2004, p. 53).
Isso possibilita atribuir uma conotação ontológica apenas ao conceito epistêmico de correção
normativa. O problema dos juízos e da ação morais é que projetam um mundo social regulado
por regras que idealmente é idêntico para todos. Se mantida a moldura clássica da filosofia da
consciência, a conotação ontológica do agir moral se vê vinculada a uma dimensão subjetiva
anterior à práxis que realiza a razão. Nesse caso, a universalidade da verdade moral decorre da
reflexividade de que o sujeito é capaz e é afirmada praxiologicamente como uma ética
ontológica. Entretanto, argumenta Habermas, essa concepção de uma universalidade moral
apoiada num ator reflexivo não consegue superar conceitualmente o caráter epistêmico da
subjetividade, revelado pela crítica pós-estruturalista do discurso. Há uma aporia entre teoria e
práxis no interior da perspectiva de uma razão que se realiza normativamente como práxis (p.
29-30).
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Em vista disso, Habermas desloca a fonte da normatividade da subjetividade do sujeito
para a práxis argumentativa. Aqui, revela-se com força o conceito de autonomia relativa da
linguagem, que confere um caráter hermenêutico circular à linguagem. A subjetividade
garante certa autonomia do falante no emprego de sentido da linguagem, ao mesmo tempo em
que, como função geradora do mundo da vida compartilhado intersubjetivamente, a
linguagem também existe em si, é autônoma em relação à particularidade de seu emprego
subjetivo. Há, portanto, um caráter circular da linguagem que se revela como função
comunicativa da socialização: ao mesmo tempo em que ela influi sobre o falante como regras
expressivas para a geração do mundo, como dimensão representativa de conceitos e juízos
pré-linguisticamente formados, herdados e transcendentes – que existem para além de nós –, a
linguagem também está sujeita ao emprego subjetivo do falante. Sua circularidade se reflete,
assim, na autonomia recíproca entre sua universalidade enquanto geradora do mundo e sua
particularidade enquanto sentido situado na subjetividade do falante.
A normatividade emerge assim da práxis justificadora inscrita no jogo argumentativo
(particularidade do sentido no emprego subjetivo da linguagem), tendo em vista os
pressupostos pragmáticos universais dos discursos racionais voltados para o entendimento
(universalidade da linguagem enquanto geradora do mundo). Isso significa que a fonte da
normatividade está aqui situada na práxis justificadora de falantes que, por meio de um jogo
argumentativo mediado pelo entendimento mútuo, justificam o sentido subjetivo conferido a
regras já existentes no mundo social. Ao deslocar a normatividade da subjetividade do ator
para a práxis justificadora, Habermas desvela uma perspectiva deontológica na qual “a ação
moral é justificada por normas objetivamente em vigor e não por orientações práticas
subjetivas” (2004, p. 55). Desse modo, substitui-se a perspectiva de uma ética ontológica
ancorada numa subjetividade moral por uma ética deontológica ancorada na universalidade
dos pressupostos pragmáticos. Compreende-se assim que, no plano normativo, Habermas
legitima o caráter epistêmico da correção normativa tendo em vista que o conteúdo de
validade moral deriva de uma práxis justificadora que, à imagem e semelhança de uma práxis
argumentativa que resulta em uma verdade transcendente, deontologiza prescrições éticas
fundadas, de modo expressivo, no sentimento e, de modo teleológico, nos bens ou nos fins.
Em outras palavras, Habermas legitima o caráter epistêmico das implicações sempre
já normativas da verdade pela transposição dos universais pragmáticos presumidos no
discurso racional relativos às condições sob as quais uma pretensão de verdade sobre o mundo
objetivo é enunciada, para as condições sob as quais uma pretensão normativa de validade
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sobre o mundo social é enunciada. A acepção formal da pragmática é aqui central, pois
permite revigorar, agora no plano normativo, a orientação transcendental da teoria social:
supõe-se formalmente que tanto o mundo objetivo quanto o mundo social existem antes de
nós, existem para além de nós e existirão apesar de nós. A orientação transcendental assim
revigorada funda-se, portanto, em uma reinterpretação pragmática-formal da distinção abolida
pela perspectiva pós-moderna entre mundo e intramundo. A verdade e seu sempre já
normativo

emergem

da

práxis

argumentativa,

a

qual

sintetiza,

performática

e

intersubjetivamente, mundo e intramundo mediante a experiência do entendimento mútuo.
Considerando o que vimos até aqui, portanto, o conceito pragmático-formal de
verdade elaborado por Habermas parte de uma concepção de linguagem baseada em seu uso
comunicativo como entendimento por parte de interlocutores que avançam pretensões de
validade criticáveis. Essas pretensões de validade se diferenciam em dois aspectos: como
pretensão de verdade, se refere a enunciados sobre coisas e eventos no mundo objetivo, ao
passo que a pretensão normativa se refere à correção reivindicada por enunciados sobre
expectativas de comportamento e relações interpessoais que pertencem ao mundo social. Os
processos de entendimento que resultam em uma verdade consensuada e na aceitação de uma
orientação normativa requerem, respectivamente, uma fundamentação e uma justificação
como mediação praxiológica procedural: a referência bem-sucedida ao mundo objetivo deve
estar fundamentada em boas razões e o conteúdo normativo justificado deontologicamente,
não definido por uma prescrição anterior. A validade racional (verdade) deriva da práxis
argumentativa. A valida normativa (moral), da práxis justificadora.
Isso responde ao duplo questionamento anteriormente referido, de saber como é
possível darmos respostas teóricas distintas para um mesmo problema e como formular um
conceito não-epistêmico de verdade, que dê conta das implicações sempre já normativas deste
último. Sob a perspectiva do caráter pragmático comum da geração do mundo pela
linguagem, respostas teóricas distintas para um mesmo problema são possíveis na medida em
que podemos fazer uso particular da linguagem mediante a enunciação de um sentido
subjetivo. Esse sentido subjetivo no uso da linguagem permite que nos entendamos
intersubjetivamente sobre verdades diversas enunciadas no mundo objetivo conforme o
contexto de interação. O que permite superar essa particularidade é a ampliação, ainda que
ideal, da participação de todos os envolvidos e a consideração de todas as vozes, temas e
contribuições relevantes. O horizonte transcendente decorre, portanto, da práxis
argumentativa e da força do melhor argumento. Antecipa-se já no plano da fundação racional

78

a eventualidade constringente de uma verdade que pode vir a revelar-se, no futuro,
insuficiente ou falsa. E isso já responde ao segundo questionamento: o risco epistêmico da
verdade enunciada é afastado na medida em que a normatividade é deslocada da subjetividade
metafisicamente fundada para a práxis justificadora pós-metafisicamente fundada. A
concepção pragmático-formal de verdade responde, portanto, a esse duplo questionamento a
partir de um mesmo e único lugar: pela passagem de uma práxis argumentativa (verdade) para
a práxis justificadora (normatividade).
Por ultimo, Habermas endereça ainda a questão de “saber como os universais
pragmáticos, constitutivos do agir comunicativo orientado para o entendimento mútuo, do
discurso racional e das referências ao mundo, podem explodir o etnocentrismo das imagens
linguísticas de mundo e dos modos de vida linguisticamente estruturados” (2004, p. 93).
Trata-se aqui, portanto, da relação igualmente problemática entre verdade e cultura. Nesse
contexto, Habermas diferencia entre o aprendizado mútuo característico da forma
comunicativa do discurso racional (verdade e episteme), do saber algo sobre o mundo
decorrente da experiência quotidiana com o “espírito objetivo de uma forma de vida estranha,
normativamente dissonante” (p. 94) – verdade e cultura. Para nosso autor, o etnocentrismo é
contingente apenas no contexto deste último.
A experiência quotidiana de um “fracasso performativo dificilmente contestável no
trato com o mundo” promove um processamento discursivo que estimula uma força de
revisão do saber linguístico pelo saber algo sobre o mundo, revisão esta dirigida para préopiniões empíricas, que pode modificar práticas habituais, suposições e expectativas
normativas de conduta. Essa força revisora se aplica tanto ao “trato pragmático com um
mundo objetivo suposto como idêntico e independente” quanto ao “trato interativo com
membros de um mundo social suposto como comum” (Habermas, 2004, p. 93, grifo no
original). De acordo com o que vimos, essa revisão é possível porque decorre de uma
experiência do mundo impregnada pela linguagem. O aprendizado aqui é, portanto, indireto e
não pode pretender a uma verdade transcendente na medida em que a experiência quotidiana
com outras formas de vida não satisfaz as condições pragmático-formais: tal experiência e o
saber dela decorrente não se fundam na “diferença intralinguística”, como no caso da forma
comunicativa do discurso racional, mas na “diferença entre linguagem e agir não-linguístico”
(p. 94).
Para Habermas, portanto, o etnocentrismo de um aprendizado que se inicia num
horizonte particular de significação é de natureza diversa do aprendizado que caracteriza a
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forma comunicativa do discurso racional. Como vimos, os universais pragmáticos levam à
definição de condições sob as quais a verdade é enunciada que se orientam por pretensões
criticáveis de validade e devem considerar, pelo menos idealmente, todas as vozes,
contribuições e temas relevantes. Desse modo, argumenta o autor, a forma comunicativa dos
discursos racionais “explode as limitações de todos os contextos” e “tem significado imediato
para o aprendizado mútuo” (Habermas, 2004, p. 94). Habermas justifica a distinção entre o
“aprendizado indireto” relativo à experiência quotidiana e o aprendizado mútuo relativo à
forma comunicativa dos discursos racionais ao considerar que, no contexto deste último, a
função cognitiva da linguagem adquire certa autonomia frente à função de abertura ao mundo.
O aprendizado mútuo relativo à experiência do discurso racional remete transcendentalmente
tanto ao mundo objetivo (verdade, no sentido de aprendizado relativo ao domínio da realidade
exterior) quanto ao mundo social (justeza e correção normativa, no sentido de aprendizado
sociomoral).
Compreende-se assim que a questão epistêmica é tratada em dois níveis distintos: por
um lado, Habermas descobre as condições pragmáticas transcendentais sob as quais a verdade
é enunciada e, desse modo, logra chegar a um conceito não-epistêmico de verdade (verdade e
episteme); por outro, mantendo a orientação crítica, de conotação ontológica, segundo a qual
a verdade possui sempre já implicações normativas, o autor consegue definir condições
formais de legitimação para o caráter epistêmico da correção normativa (verdade e cultura). A
questão epistêmica, portanto, permanece insuperável somente no contexto da correção
normativa, mas passa a ser condicionada por pré-condições comunicativas de legitimação.
Como veremos, isso é relevante para compreender as insuficiências identificadas na
ordem mundial cosmopolita, com sua uma defesa apologética da interpretação ocidental dos
direitos humanos (Habermas, 2001a, p. 153 sq.). Considerando que, com sua fundamentação
pragmático-formal, Habermas sustenta ter solucionado a relação problemática entre verdade e
episteme mediante o condicionamento desta última à correção normativa (a um momento
posterior da verdade já consensuada), tal defesa apologética sugere que, no contexto das
relações internacionais, Habermas supõe somente ser possível um posicionamento
normativamente corretivo do Ocidente sobre o Resto. Isto é: no horizonte político-normativo
de uma ordem mundial cosmopolita, a práxis argumentativa parece desmoronar, e com ela
também a práxis justificadora. O sempre já normativo da verdade cede lugar a uma espécie de
desde já normativo justificado em uma presumida melhor situação epistêmica possível.
Presumido porque, como veremos, a correspondência entre interpretação ocidental dos
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direitos humanos e melhor situação epistêmica possível não está justificada na consideração
de “todas as vozes, temas e contribuições relevantes” (Habermas, op.cit.). Isso confere uma
arbitrariedade normativa à ordem mundial cosmopolita, pois projeta, sem partir de boas
razões, o horizonte normativo das sociedades democráticas ocidentais como horizonte
normativo da sociedade mundial.

(c) Da teoria pragmático-formal da verdade para a teoria da ação. Devemos agora nos
dirigir para a derivação da teoria pragmático-formal da verdade em uma teoria da ação. O que
permite revigorar o horizonte transcendente da teoria social é o fato de que, para nosso autor,
“a análise pragmática formal visa estruturas que são tidas como invariáveis frente às
manifestações históricas e às formas de vida dos mundos da vida particulares” (Habermas,
1987, v. 2, p. 131-132). Para ir da pragmática-formal para a teoria social, Habermas reorienta
sua teoria da verdade a partir de um interesse propriamente sociológico relativo à objetividade
do conhecimento, para em seguida conectá-la internamente à teoria da ação. Essa conexão é
elaborada por meio da teoria dos atos de fala de John Austin.
Como bem resume Walter Reese-Schäfer (2010, p. 21-31), a teoria habermasiana da
verdade consiste, a rigor, em uma teoria em dois níveis do consenso da verdade, pois
condiciona a verdade ao conteúdo objeto de consenso (referência ao mundo objetivo) e ao
procedimento, de aceitação compartilhada, que ratifica o conteúdo consensuado (condições
pragmáticas de aceitabilidade racional). Aqui, portanto, o conteúdo objeto de consenso é a
verdade em relação a alguma coisa no mundo. Para que a um conteúdo específico seja
atribuída a designação de verdadeiro, é preciso, num momento ainda de comprovação, que
haja consenso não apenas em relação ao que é dito sobre o objeto sob indagação, mas sobre as
condições formais da demonstração. São estas últimas que conferem veridicidade aos
resultados. E na medida em que tais condições formais de demonstração são discutíveis e que
não prescindem do acordo entre as partes, exige-se, pelos menos idealmente, que o consenso
seja universal, para que os procedimentos tidos por válidos não sejam válidos apenas para
alguns participantes. Isso evita uma relatividade quanto à validade dos resultados.
Como vimos, ao invés de apenas partir da pressuposição de uma ontologia do mundo
objetivo, para Habermas o mundo passa a ter objetividade na medida em que passa a valer
“como um e mesmo mundo para uma comunidade de sujeitos capazes de falar e agir” (1987,
v. 1, p. 29, grifo no original). Não partir de uma ontologia se justifica aqui pelo fato de que a
simples possibilidade de haver comunicação pressupõe um entendimento prévio sobre o que
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acontece ou deve acontecer no mundo. Aqui estamos no pano de fundo da objetivação: a
possibilidade de comunicação pressupõe uma reserva de saber tácito que funda
intersubjetivamente a possibilidade de interpretação do mundo, que está posto antes de
qualquer objetivação, de qualquer problematização possível. Essa reserva de saber nos é
transmitida pela linguagem e pelas experiências pelas quais passamos, garantindo um
contexto de vida comum, que existe porque intersubjetivamente partilhado. Essa transmissão
de saber é possível porque conforma socialmente e no espaço-tempo um mundo da vida.
Nesse sentido, se a pretensão à verdade é mediada pelo conteúdo consensuado e pelo
procedimento, torna-se possível um conceito de racionalidade fundado no entendimento. Mas
um conceito de racionalidade que não se orienta pela distinção estrita entre correto e falso,
pois implica em reconhecer que o conteúdo hoje tido por verdadeiro pode revelar-se
insuficiente num momento e situação posteriores. Isto é, o conceito de racionalidade
comunicativa comporta ou prevê o falibilismo da razão. A presunção de objetividade total, e
com ela também o princípio de Absoluto, é assim substituída por uma objetividade possível,
que produz um consenso em torno à verdade, mas que, no interior da prática comunicativa
que possibilitou esse consenso, está ciente da crítica ulterior. Isso significa igualmente que
para que uma ação seja racional, não é necessário haver consenso, pois “não é apenas na
aptidão de promover um consenso ou de agir de forma eficiente que reside a racionalidade das
pessoas” (Habermas, 1987, v. 1, p. 31). Desse modo, a racionalidade comunicativa comporta,
por um lado, “a percepção descentrada das coisas e dos eventos assim como a faculdade de
dispor dela”, por outro, amplia o espectro de avaliação racional ao fundar-se no
“entendimento intersubjetivo à respeito dessas coisas e eventos” (idem, p. 30).
Diferentemente de Max Weber, que fundamenta sua teoria da ação no conceito de
racionalidade teleológica, Habermas fundamenta sua teoria da ação no conceito de
racionalidade comunicativa. O que permite ir da teoria pragmático-formal da verdade a uma
teoria comunicativa da ação é a teoria dos atos de fala de John Austin.
Habermas retoma de Austin a diferenciação entre “atos-efeitos de fala” locucionários,
ilocucionários e perlocucionários (1987, v. 1, p. 296 sq.). Atos locucionários se referem à
possibilidade elementar do efeito de significação, “o locutor expressa conteúdos objetivos”,
“ele diz alguma coisa” (p. 298). Atos ilocucionários têm por efeito o entendimento
intersubjetivo, “o locutor dá a entender que ele compreende o que ele mesmo diz como
homenagem, comando, reprimenda, explicação, por exemplo. Sua intenção de comunicar se
esgota no fato de que o ouvinte deve compreender o conteúdo manifesto do ato de linguagem”
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(p. 298-299). Trata-se aqui, pois, da simples intenção de fazer-se entender, sem qualquer
propósito de agir sobre o mundo num sentido instrumental ou estratégico. E por último, atos
perlocucionários dizem respeito a quando o locutor objetiva um efeito instrumental ou
estratégico sobre o ouvinte: “[...] Do fato de que ele produz uma ação de linguagem, ele causa
alguma coisa no mundo” (p. 299). Atos perlocucionários referem-se a efeitos de coordenação
desencadeados pela fala, através dos quais o locutor orienta para o sucesso sua ação e o efeito
coordenador que pretende suscitar no ouvinte, instrumentalizando suas intenções “a serviço
de objetivos que entretêm apenas uma única relação contingente com a significação do que
ele diz”: produzir um efeito instrumental no mundo a partir de uma coordenação estratégica.
Habermas resume a diferenciação dos atos-efeitos de Austin sob a imagem de um
crescendum: “dizer alguma coisa [locução]; agir dizendo alguma coisa [ilocução]; causar
alguma coisa devido ao fato de que se age dizendo alguma coisa [perlocução]” (p. 299).
A partir dessa diferenciação, iluminam-se no modelo teleológico de ação de Weber
algumas limitações teórico-analíticas, uma vez que nesse modelo considera-se apenas como
racionais ações voltadas para efeitos perlocucionários. Essa diferenciação da “ação-efeitos de
fala” é decisiva na teoria de Habermas, pois introduz a possibilidade de analisar um tipo mais
elementar de ação, pressuposto na ação orientada teleologicamente: a ação voltada para
efeitos ilocucionários, isto é, voltada para o entendimento mútuo. Ao trazer o modelo dos atos
de fala de Austin para a teoria da ação, Habermas então amplia o campo teórico-analítico do
modelo teleológico de ação de Weber, uma vez que a relação intenção-efeito não fica mais
restrita a um efeito no mundo (atos-efeitos perlocucionários). Abre-se o campo teóricoanalítico para efeitos per se da comunicação, sem orientação estratégica ou instrumental. Em
outras palavras, a ação orientada teleologicamente pressupõe a ação orientada para o
entendimento, mas esta última não pressupõe a primeira.
A ampliação promovida por Habermas também significa que a faculdade de entender
um ao outro, de “agir dizendo alguma coisa”, comporta uma racionalidade de tipo particular.
Em sentido amplo, isso quer dizer a modernização compreendida como racionalização agora
se comporta dois níveis de racionalidade, a teleológica e a comunicativa. A pragmática
formal, portanto, está aqui orientada pelo interesse por uma teoria social da ação, cabendo a
ela “explicar as forças de determinação, favoráveis à integração social, inerentes aos atos de
fala pelos quais os falantes levantam pretensões de validade criticáveis e levam seus ouvintes
a tomadas de posição racionalmente motivadas” (Habermas, 2004, p. 13-14).
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Se Weber tinha analisado a modernização como uma racionalização econômica e
administrativa que promove uma racionalização social dotada de tendências para a perda de
liberdade e de sentido, Habermas analisa a modernização como uma racionalização
econômica e administrativa que promove uma racionalização sociocultural dotada de
tendências para a tecnicização do mundo da vida, que ao simplificar e substituir a
intercompreensão pelos medium do dinheiro e do poder, restringe os potenciais de
emancipação e potencializa fenômenos de crise – como a alienação e a reificação, por
exemplo. Nesse sentido, a modernização dos sistemas de direitos e dos sistemas de comércio
induz a uma modernização das tradições culturais, da socialização dos indivíduos e da
integração da sociedade que se manifesta como alienação, reificação e também – e nisso
consiste a saída de Habermas para o problema da “jaula de ferro da razão” – como
diversificação das estruturas cognitivas e das competências comunicativas. Surgem assim
novas possibilidades imanentes de emancipação.
Na esfera sociocultural, a diversificação das estruturas cognitivas e das competências
comunicativas decorre da aprendizagem. A aprendizagem da sociedade moderna no sentido
do universalismo do direito e da moral tem como pano de fundo o diagnóstico de que a
racionalização sistêmica veio acompanhada de uma pluralização moral dos mundos da vida. O
entendimento mútuo consiste aqui no medium por meio do qual o mundo da vida é constituído
e, consequentemente, por meio do qual acontece uma diversificação das estruturas cognitivas
e das competências comunicativas. A semelhança de Weber, portanto, Habermas concebe os
efeitos racionalizadores da modernização como processo social reflexivo, auto-referenciado, o
qual se expressa, na esfera do mundo da vida, como apreensão consciente e crítica da própria
tradição cultural. No pano de fundo, temos aqui aquilo que foi referido anteriormente como
pressuposição metateórica de dedução do todo pelo efeito que introduz na imbricação interna
da parte.
Nesse sentido, a pluralização moral dos mundos da vida e a destradicionalização que
promove, figuram enquanto consequência dos efeitos de uma racionalização social autoreferenciada sobre as formas de entendimento mútuo. Como veremos mais adiante, esse
vínculo interno entre um entendimento mútuo fundado comunicativamente e racionalização
social também explica uma das insuficiências identificadas no diagnóstico da globalização
elaborado em A constelação pós-nacional. O vínculo interno entre entendimento mútuo e
racionalização restringe a pluralização moral dos mundos da vida aos efeitos culturalmente
aufágicos da modernização, deixando de fora do campo de visão analítica a diversificação
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cultural dos mundos da vida promovida pela mundialização, diversificação esta que também
contribui para a pluralização moral.
Em vista do que vimos até aqui, a integração social é possível porque fazemos uso
comunicativo da linguagem. No quadro geral de uma teoria da ação, falar em integração
social a partir da comunicação significa dizer que sociologicamente existe um tipo específico
de ação na vida social dotado de uma racionalidade e um sentido específicos: que Habermas
denomina ação comunicativa, caracterizado por sua orientação racional para o entendimento,
i.e que encarna um tipo de razão constitutiva da integração social (Habermas, 1987, v. 01, p.
110-117 e v. 2, p. 87 sq.). Somente são racionais pessoas capazes de agir e de falar e, nessa
medida, a primeira pergunta a ser respondida é a de saber em que medida pode-se considerar
racional uma pessoa, sua fala e sua ação em uma situação específica. A concepção de
racionalidade comunicativa elaborada por Habermas não é definida por meio dos três critérios
comumente utilizados para definir o que é racional, o que possui uma racionalidade
insuficiente ou que é irracional – a saber: se uma ação e a expressão simbólica que a
representa, incorpora um conteúdo criticável, se pode ser fundada no mundo objetivo e se
conserva um conteúdo idêntico quando transmitida, isto é, se é dotada de uma “pretensão
trans-subjetiva à validade” (Habermas, 1987, v. 1, p. 26).
Considerando que a “racionalidade que habita a prática comunicativa se estende sobre
um amplo espectro”, Habermas elabora um conceito de racionalidade capaz de dar conta das
“diferentes formas de argumentação” e das “tantas possibilidades de perseguir o agir
comunicativo por meios reflexivos” (idem, ibidem). Em outras palavras, Habermas funda sua
teoria da sociedade num conceito de racionalidade capaz de dar conta da prática social
quotidiana, que pode não estar mediada por critérios de funcionalidade, pela eficácia ou pela
justeza normativa dos meios empregados mediante uma pretensão de sucesso ou um objetivo
específico, no sentido de utilidade.
Assim, Habermas (1987, v. 1, p. 100-117) diferencia quatro tipos de ação, através das
relações “ator-mundo”: a ação teleológica, ou estratégica, na qual o ator é remetido apenas ao
mundo objetivo (todos os enunciados tidos por verdadeiros, imediatamente acessíveis por
todos aqueles capazes de agir e falar) e cuja racionalidade é avaliada por meio dos critérios de
eficácia e sucesso, sendo sua pretensão de validade a verdade, no sentido de utilidade
(adequabilidade dos meios conforme fins pretendidos – racionalidade cognitivo-instrumental);
a ação regulada por normas, que tem sua racionalidade medida conforme a justeza normativa
e sua pretensão à validade na correção normativa (racionalidade moral-prática), aqui o ator
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está referido tanto ao mundo social (aspectos normativos legítimos da vida social) quanto ao
mundo objetivo; a ação dramatúrgica, na qual o ator está referido ao mundo subjetivo e ao
mundo objetivo, tem sua racionalidade avaliada pelo sentimento pretendido e o sentimento
provocado pelo ator no contexto específico de uma representação cênica ou pictórica, sendo
sua pretensão de validade a veracidade (racionalidade estético-prática); e por último, a ação
comunicativa tem sua racionalidade mediada pela discussão e sua pretensão de validade é o
entendimento recíproco entre os participantes da comunidade de comunicação (racionalidade
comunicativa) e se remete reflexivamente ao conjunto dos três mundos, o objetivo, o social e
o subjetivo. Habermas sintetiza as relações entre ator-mundo, os tipos puros de ação e a
pretensão de validade como segue:

Com os modos de uso linguístico, podemos explicar o que significa o fato de
um locutor, que está a desenvolver um dos atos de linguagem-padrão, adotar
uma atitude pragmática:
– em relação a alguma coisa no mundo objetivo (enquanto conjunto das
entidades sobre as quais enunciados verdadeiros são possíveis);
– em relação a alguma coisa no mundo social (enquanto conjunto de relações
interpessoais fundadas sobre regras legítimas);
– em relação a alguma coisa no mundo subjetivo (enquanto conjunto de
acontecimentos vividos de acesso privilegiado, que o locutor pode expressar
com verdade diante de um público).
Os referentes dos atos de linguagem aparecem aí para o locutor como
realidades objetivas, normativas e subjetivas (Habermas, 1987, v. 2, p. 132133).

De maneira esquemática, pode-se afirmar que essa categorização dos tipos de ação,
sua referência ao mundo e pretensão de validade corresponde a maior ou menor proximidade
de cada um deles do conjunto de contextos de interação funcionalmente diferenciados que
compõem a sociedade. Isso significa que eles estão localizados nas intersecções entre mundo
da vida (entendimento, efeitos ilocucionários da ação) e sistema (meios e fins utilitários,
efeitos perlocucionários da ação).
Ao contrário dos outros tipos de ação, na ação comunicativa a validade de uma
proposição não remete diretamente a um mundo específico – mundo objetivo, mundo social e
mundo subjetivo. Nela, o entendimento é direto, mas a remissão ao mundo é indireta, uma vez
que o ato de fala implica a contestação por outros participantes da interação quanto à validade
do que foi dito. Isso implica uma relativização do conteúdo enunciado que pretende à
verdade, relativização que é parte intrínseca do agir, posto ser derivada da condição primeva
de reconhecimento, enquanto atores capazes de agir e falar. Assim, Habermas (1987, v. 1, p.
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114-117) define um critério de avaliação da ação comunicativa que é constitutivo, que é
pressuposto nos demais tipos de agir: a inteligibilidade/entendimento. Referindo-se à
intercompreensão entre locutor e ouvinte, a ação comunicativa figura diante dos demais tipos
de ação e suas respectivas referências ao mundo como remissão reflexiva – à verdade, à
correção normativa e à veracidade. Não se trata aqui, portanto, apenas de execução, como no
contexto dos outros tipos de agir, mas de comunicação - e indiretamente de execução, de uma
execução, aliás, possível, não presumida.
A possibilidade de crítica e de aceitação implica uma maior complexidade, e nessa
medida é mais adequada a relações sociais tal como se dão pro verus do que tipos de agir que
pressupõem a "intervenção direta": "[...] A referência reflexiva indireta ao mundo possibilita,
ao invés da postulação imediata de normas ou da intervenção direta, a validez de abordagens
diversificadas que, de outra forma, seria desconsideradas ou suprimidas" (Reese-Schäfer,
2010, p. 48). Tendo em vista que o agir comunicativo, de seu lado, refere-se reflexivamente a
todos os três mundos aos quais correspondem os outros tipos de agir, para que sua avaliação
seja possível, é necessário primeiro encontrar um tipo de pretensão à validade que caracterize
um tipo de racionalidade que represente essa remissão: a remissão reflexiva aos outros tipos
de agir se deve ao fato de que, como pretensão à validade, a inteligibilidade/entendimento
remete a uma premissa racional para que sejam possíveis as outras pretensões à validade.
O tipo comunicativo de racionalidade é universal na medida em que a linguagem
perpassa todas as constelações da vida humana. Sua vantagem reside justamente nessa
universalidade: o critério de validade racional da comunicação, o entendimento, não reduz a
avaliação da ação à execução. Isso abre caminho para avaliar a validade de qualquer forma de
agir, pois são consideradas racionais, por definição, todas aquelas interações das quais tomam
parte pessoas capazes de agir e falar. A demonstração da validade universal da racionalidade
comunicativa consiste precisamente no objetivo principal de sua teoria da ação comunicativa.
É somente a partir disso que Habermas defende a tese de que as patologias da modernidade
advêm da intervenção direta e crescente de uma racionalização de tipo cognitivo-instrumental
do mundo da vida – através do sistema (administração estatal e do mercado) –, levando a uma
crise de legitimação (restrição da liberdade e perda de sentido) devido à incompatibilidade
entre as racionalidades que gravitam entre essas duas esferas da sociedade, o sistema e o
mundo da vida.
Sob a perspectiva da racionalidade do entendimento, a vinculação interna entre a
teoria pragmática da verdade e a teoria da ação comunicativa é estabelecida pela distinção
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entre um consenso verdadeiro e um consenso falso com base no conceito procedural de
situação ideal de fala (1997, p. 105-111). Quatro critérios condicionadores se aplicam ao
conceito: 1) os participantes potenciais em um discurso devem ter igual oportunidade de atos
de fala, no sentido de intervenção e réplica; 2) essa oportunidade tem de ser de tal modo igual
que permita salvaguardar-se contra prejulgamentos; 3) todos os participantes têm de ter igual
oportunidade de atos representativos, no sentido de manifestar sentimentos, posições e
desejos; e 4) admitem-se no discurso apenas participantes que tenham iguais condições de
instituir princípios reguladores, como proibir, permitir, opor-se, julgar, mandar, inquirir, de
fazer promessas e de retirá-las, pois somente a reciprocidade plena das expectativas de
comportamento assegura uma intervenção dos participantes mais direcionada aos aspectos
fáticos da situação de fala. “Minha tese, portanto, é: a antecipação de uma situação ideal de
fala é o que garante que possamos associar a um consenso alcançado faticamente a pretensão
de ser um consenso racional” (1997, p. 105).
Os critérios reguladores que dão forma ao conceito de situação ideal de fala estão
fundamentados no princípio de simetria. A eles correspondem “a esfera pública, a distribuição
equitativa dos direitos de comunicação, a autenticidade e a não violência”, enquanto
“precondições para uma compreensão procedimental da verdade” (Reese-Schäfer, 2010, p.
25). É a conjunção entre essas quatro pré-condições e os quatro critérios condicionadores da
situação ideal de fala que permitem uma compreensão procedimental da verdade –
procedimental porque argumentativa. Evidentemente que tais critérios condicionadores jamais
se encontram preenchidos em situações empíricas. A situação ideal de fala fornece uma ideia
contrafática da situação empírica, na medida em que através da inclusão de um critério
externo de avaliação, e retrospectivamente, seja possível a compreensão da situação empírica,
se o discurso dos participantes, e o nosso próprio, enquanto intérpretes, foi proferido de forma
isenta de coações ou não (Habermas, 1987, v. 1, p. 39 sq. e 127-135).
Nesse sentido, portanto, o conceito de verdade sobre o qual a teoria da ação
comunicativa – e também, como veremos, sua teoria discursiva da democracia – está fundada,
define sua pretensão de validade por meio de uma combinação específica entre o
procedimento argumentativo e o conteúdo objeto de discussão: o procedimento abstrato
formalmente consensuado entre os participantes da interação e a opinião dele derivada, que
imprime à realidade uma verdade, sendo esta retrospectivamente objeto de discussão e de
crítica possível, desprovendo-a de uma justificação absoluta enquanto critério necessário de
validação, i.e. de legitimação. Daí em seu projeto de conhecimento – e de sociologia, portanto
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–, Habermas igualmente renunciar a um sistema de pensamento, sem contudo renunciar, em
outra medida, ao procedimento consensuado na comunidade científica em torno à pretensão
de validade. Em última instância, isso significa que na teoria da ação comunicativa e na teoria
da democracia de Habermas, a verdade deixou de ser um conceito substancial da tradição,
tornando-se um conceito de procedimento, e nessa medida, em última instância falível,
provisório e, como vimos, fracamente naturalista. Isto é, a teoria pretende uma fundação pósmetafísica.
Como prova suficiente da verdade, temos, portanto, que considerar a aceitabilidade
racional das condições mais ideais possíveis da comunicação. E o que torna essa formulação
do conceito passível de utilização para a teoria social e a teoria política é, num sentido
imediato, a evidência factual de que o acesso ao mundo está impregnado pela linguagem. Na
medida em que, sob a forma comunicativa do discurso racional, o acesso ao mundo pela
linguagem caracteriza um aprendizado mútuo referido tanto ao mundo objetivo (verdade, no
sentido de aprendizado relativo ao domínio da realidade exterior) quanto ao mundo social
(justeza e correção normativa, no sentido de aprendizado sociomoral),

uma teoria do agir comunicativo [...] pode se conectar a uma teoria
materialista da sociedade. Uma teoria da sociedade que faz justiça ao sentido
autônomo social-evolucionário de processos de aprendizagem
intramundanos provoca uma apreciação diferenciada da modernização
cultural e social e, em todo caso, opõe-se à depreciação indiscriminada da
modernidade sob o signo de uma crítica totalizante da razão (Habermas,
2004, p. 95).

O consenso em torno da verdade e de pretensões normativas de validade consistem,
assim, apenas no retrato de um estado atual do conhecimento, permanentemente falível e
passível de revisão, o que é diferente de instável. No sentido de um projeto de teoria social
crítica, cuja esfera de validade implica a orientação para a emancipação possível em relação
ao presente histórico, a verdade figura além da situação empírica possível, sendo, para todos
efeitos, um futuro possível e passível de disputa no presente.
No plano teórico, Habermas passa de uma fundamentação metafísica para uma
fundamentação pós-metafísica mediante a substituição da natureza pelo entendimento. A
consequência disse reside em que o homem possa reger as leis para si sem qualquer tipo de
limitação, sejam elas advindas do relativismo ou da essencialização. De um modo geral, a
teoria da ação comunicativa revigora o horizonte transcendental da teoria social a partir de
uma reconstrução da história de teorias com base em três conceitos fundados pragmático-
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formalmente e complementares: ação comunicativa, mundo da vida e situação ideal de fala.
São esses conceitos que permitem desenhar uma saída para o paradoxo de uma modernização
que destradicionaliza: eles permitem saber, pelo menos formalmente, como valores e normas
morais tradicionais que até então coformavam solidariedades e asseguravam a integração
social são diluídos pela racionalização e substituídos por solidariedades de uma moral pósconvencional.
Enquanto interesse prático, a ausência de uma fundação ontológica da moral e da
ética, pelo menos em princípio, abre caminho para entretecer politicamente a tolerância vis-àvis todas as formas socioculturais de vida, tolerância possível mediante a abertura
proporcionada pela comunidade ideal de fala, isto é, pela universalidade ideal da linguagem.
Diante disso, compreende-se melhor o potencial universalizante que Habermas atribui aos
direitos humanos, de tal maneira a poder constituir o fundamento de um modelo democrático
de esfera pública capaz de fornecer a engenharia institucional e a fundação normativa para a
diversidade (cosmopolita) das sociedades democráticas pluralistas – pelo menos as ocidentais.

3 – A teoria discursiva da democracia

A derivação política da teoria da ação comunicativa está fundada no argumento de
que, tendo em vista que a maneira como fazemos uso da linguagem no quotidiano se
caracteriza, num sentido fundamental, pela orientação para efeitos ilocucionários - ação
voltada para o entendimento, um ação comunicativa propriamente dita -, orientação esta que
pressupõe uma simetria entre os participantes da comunicação, e que tal uso da linguagem
pode ser reconstruído de maneira neutra diante de questões morais como situação ideal de
fala, a constituição comunicativa da vida social no mundo da vida contém um uso
democrático da linguagem. Esse uso democrático constitutivo da linguagem no mundo da
vida, simétrico e moralmente neutro, carrega um potencial normativo que pode ser refletido
no modo de funcionamento do sistema político. Compreende-se assim que, para Habermas, a
normatividade democrática já está presente na maneira como, enquanto homo sapiens,
fazemos uso da linguagem no quotidiano.
Em vista disso, a crise de legitimação que caracteriza a relação entre sistema e mundo
da vida nas sociedades pós-tradicionais pode ser direcionada pelo seguinte posicionamento

90

prático-teórico: é preciso que a simetria do entendimento mútuo pressuposta no mundo da
vida encontre expressão adequada no modo de funcionar do mercado, do Estado de direito e
da democracia, expressão esta que pode ser atingida por meio da reconstrução das précondições comunicativas do entendimento e da integração social, posto que para realizar-se
no quotidiano a comunicação pressupõe formalmente ausência de coerção. Para poder valer
enquanto fundamento normativo da democracia, tal reconstrução das pré-condições
comunicativas deve caracterizar-se pela neutralidade a priori diante de questões morais,
neutralidade esta que a situação ideal de fala permite endereçar como ética deontológica.
Conforme argumenta Jorgen Pedersen (2008; 2009), a teoria da ação comunicativa se
desdobra na teoria discursiva da democracia em três níveis distintos e integrados: no âmbito
da pragmática formal, Habermas elucida as pré-condições comunicativas que possibilitam o
estabelecimento de acordos; na ética do discurso, ele se orienta para a identificação das précondições comunicativas que tornam possível a existência de normas no interior dos
processos de integração social; e no âmbito da teoria da democracia, as pré-condições
comunicativas que possibilitam um acordo e aquelas que tornam possível a existência de
normas fornecem o fundamento racional (sociológico) para identificar as pré-condições
comunicativas necessárias para a regulação de sociedades modernas pluralistas – sociedades
cosmopolitas, no sentido de socioculturalmente diversificadas – com base no direito positivo.
O que conecta todas essas dimensões – e igualmente sua teoria da democracia com a teoria da
ação comunicativa – é a orientação de Habermas para desvendar as pré-condições
comunicativas que tornam possível determinadas práticas sociais, tendo por premissa a ideia
de que idealizações generalizadoras constituem pré-condição da prática social (Pedersen,
2009, p. 389).
O mundo social assume então uma dupla dimensão empírico-analítica, uma simbólica
outra material: a ideia de democracia comporta, por exemplo, uma dimensão ideal, vinculada
a valores como igualdade e liberdade, e outra material, enquanto política de governança
(idem, ibidem). Quando Habermas sustenta que idealizações generalizadoras constituem précondição da prática social, ele quer dizer, no tocante à democracia, que a democracia
enquanto política de governança, enquanto Realpolitik, é indissociável de sua dimensão
normativa, ideal. Isto é: a materialidade que representa uma política de governança
democrática mediada por eleições, representação diversificada da vontade política no
legislativo, legalidade da mobilização social, por exemplo, é indissociável de valores como
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igualdade e liberdade, que vêm associados historicamente à democracia e, nessa medida,
constituem sua dimensão simbólica.
A crise de legitimidade (direito) e de legitimação (Estado) diagnosticada por
Habermas, que entre 1962 (Habermas, 1978b, p. 189 sq.), 1973 (Habermas, 1978a) e 1981
(Habermas, 1987, v. 2, p. 168 sq.) resulta na colonização sistêmica do mundo da vida, deu
forma a uma filosofia do direito. Tal filosofia, como é de se esperar, assenta suas bases sobre
uma reconstrução do direito (Habermas, 2003b e 2010; 2007). Como é de se esperar, sua
filosofia do direito é empreendida a partir de uma reconstrução comunicativa da teoria da
democracia. Com base em seu conceito de situação ideal de fala, nosso autor introduz o
princípio do discurso, cuja simetria estabelece que as normas de ação válidas são aquelas de
cuja formulação puderam participar todos aqueles aos quais elas se aplicam, sendo o produto
de um acordo. Através da aplicação da simetria do princípio do discurso ao direito, Habermas
lança mão do direito como medium de definição para a reconstrução do sistema dos direitos e
dos princípios do Estado de direito. Sua tese primeira sustenta que, no exercício legítimo do
poder, Estado de direito e democracia pressupõem-se mutuamente e, nessa medida, devem ter
sua relação efetiva fundada de maneira simétrica (Habermas, 2010, p. 17-64).
Para estabelecer uma concepção de direito que possibilite a simetria desejada entre
democracia e Estado de direito no exercício do poder, Habermas (idem, 113-168 e 169-240)
comprova uma concorrência interna entre direitos humanos (individuais) e soberania do povo.
No interior da dogmática jurídica, o autor identifica um déficit de racionalidade, concernente
à “relação não-esclarecida entre direito subjetivo e público”. E na tradição do direito racional,
há um déficit de racionalidade, argumenta nosso autor, relativo ao aspecto concorrencial entre
direitos humanos e soberania do povo tal como traduzido no processo de auto-legislação,
decorrente do fato de que “até agora não se conseguiu harmonizar conceitualmente e de modo
satisfatório autonomia privada e pública” (idem, p. 115). Assim, a doutrina positiva do direito
ao mesmo tempo em que pretende assegurar, através do direito objetivo, a efetividade do
direito subjetivo, elo este que possui um sentido moral explícito, ela se desvincula de todo
conteúdo moral no momento da regulação da relação entre autonomia privada e autonomia
pública. Em outras palavras, a realização fática dos direitos humanos só é possível mediante a
constituição de condições de vida menos desiguais que permitam o exercício amplo da
soberania do povo. Nesse contexto, a validade jurídica dos direitos humanos não se torna
fática porque as condições efetivas de vida sob as quais é exercida a soberania do povo são
desiguais.
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O diagnóstico do déficit de racionalidade se manifesta socialmente, portanto, como
condição restritiva para a participação política igualitária, como déficit democrático. O
potencial crítico-normativo desse déficit se deve à dissociação entre facticidade das condições
desiguais de vida e a validade igualitária das normas. Tal dissociação, sustenta Habermas,
revela sua contradição na igualdade estatutária conferida pela pretensão de validade normativa
dos direitos humanos e sua não correspondência concreta a condições de vida que são
desiguais, as quais tornam assimétricas, no sentido do poder, as possibilidade efetivas de
participação política. Isto é, tornam assimétricas as possibilidades de realização do princípio
constitucional da soberania do povo.
A tese da complementaridade entre direitos humanos e soberania do povo visa superar
a tensão interna do direito entre facticidade e validade ao fundar racionalmente direito
democrático e condições efetivas de vida. A complementaridade entre direitos humanos e
soberania do povo pode realizar-se, sugere Habermas (2003b, p. 42-56), em um modelo
deliberativo de democracia, no qual a facticidade do exercício popular da soberania a ser
alcançada pela busca de condições mais igualitárias de vida poderá levar à realização efetiva
dos direitos humanos.
A simetria que Habermas julga necessária no âmbito das possibilidades efetivas de
participação política (soberania do povo) se justifica quando considerada a situação pósmetafísica que caracteriza as sociedades pluralistas contemporâneas. A alta complexidade que
caracteriza essas sociedades designa uma diversidade dos modos socioculturais e econômicos
de vida, impedindo qualquer prescrição ética sob a forma ontológica de uma concepção de
“vida boa”. A intensificação dos processos de globalização constituem os principais impulsos
dessa pluralização social, cultural e econômica politicamente relevante (Habermas, 2002 e
2003a). A ausência de uma concepção comum de “vida boa”, porque vinculada a uma forma
sociocultural e econômica de vida particular, dificulta o processo normativo, no sentido de
pessoas que buscam compreender-se mutuamente com vistas à definição de normas que
regulam sua vida em comum.
Compreende-se assim que, a rigor, o déficit de racionalidade para a fundação de
normas legítimas (Estado) decorre da alta diversificação sociocultural da sociedade
(democracia), dificultando o entendimento mútuo acerca de uma concepção comum de “vida
boa” (Habermas, 2007, p. 21-33 e 2010, p. 48-64). Na falta de formas socioculturais de vida
mais homogêneas, Habermas argumenta que o que há de comum entre todas elas é que são
constituídas comunicativamente. Surge assim um elemento comum a todas as formas
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socioculturais de vida e, nessa medida, um denominador formalmente neutro diante das
concepções de “vida boa” particulares a cada uma delas, sobre o qual pode repousar o
processo normativo: a práxis argumentativa. “O ‘bem transcendente’ que falta só pode ser
compensado de forma ‘imanente’, com base no caráter inerente da práxis de reuniões em
conselho [...] A distribuição equitativa de liberdades comunicativas no discurso e a exigência
de sinceridade em favor do discurso significam direitos e deveres argumentativos, e de forma
alguma morais” (Habermas, 2007, p. 57-58-61). Por outro lado, o déficit de racionalidade é
sentido na esfera pública como déficit democrático, precisamente porque a diversidade
sociocultural do mundo social insuficientemente refletida como normatização revela uma
baixa permeabilidade do sistema político para demandas que emanam de mundos da vida
moralmente pluralizados.
Nesse sentido, a situação de fala composta por todos aqueles interessados na definição
de normas que lhe disserem respeito pode constituir a engenharia mais elementar para a
fundação de normas legítimas, uma vez que nela pessoas com formas socioculturais de vida
diferentes e, consequentemente, com concepções de “vida boa” distintas, são reunidas e
poderão encontrar um acordo mediante a discussão racional. A partir do procedimento
argumentativo e da pretensão criticável de validade do conteúdo de uma proposição, se
poderia atender à premissa de que uma “lei é válida no sentido moral quando pode ser aceita
por todos, a partir da perspectiva de cada um” (2007, p. 46). Isso significa que, conforme
sugere Habermas, a crise de legitimação que caracteriza nossa época exige uma reformulação
democrática das regras do jogo democrático: a comunicação (princípio de discussão) fornece
um fundamento racional (universalmente válido) para instituir politicamente direitos iguais à
comunicação e participação na definição de normas e tomadas de decisão. O reconhecimento
recíproco de tais direitos nada mais é senão o pressuposto normativo para a auto-realização e
a auto-determinação. Em outras palavras, o reconhecimento mútuo dos direitos humanos
constitui o pressuposto normativo para a realização da soberania popular. Compreende-se a
partir disso que direitos humanos e soberania popular se pressupõem mutuamente (Habermas,
2010, p. 116-138).
Tendo em vista que a preocupação central de Habermas são as condições efetivas de
vida (e necessárias) para a fundação legítima de normas na democracia, pressupõe-se também
uma ancoragem moral, válida universalmente. Essa ancoragem encontra-se na orientação para
o entendimento e no pressuposto do reconhecimento mútuo de igual direito à comunicação e
participação, isto é, na derivação política do tipo comunicativo de agir. A particularidade das
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recomendações dessa moral está em sua neutralidade (princípio de discussão) diante de
questões éticas, ou ainda, a neutralidade diante da questão do “bem”. As implicações éticas
dessa moral, portanto, derivam da convenção: “[...] A política deliberativa obtém sua força
legitimadora da estrutura discursiva de uma formação da opinião e da vontade, a qual
preenche sua função social e integradora graças à expectativa de uma qualidade racional de
seus resultados” (Habermas, 2003b, p. 27-28).
Com seu modelo deliberativo de democracia, Habermas resolve o problema de
fundamentação de normas em sociedades democráticas e seu vínculo hoje problemático com
uma moral de prescrições imutáveis, eticamente ontológica. Aqui, a fundamentação moral e a
legitimação de normas se desloca da auto-referencialidade de normas morais quanto aos fins e
meios nela mesma definidos, para a fundamentação deontológica de normas através de uma
práxis argumentativa tida como condicionante do processo de auto-legislação democrática.
Nesse sentido, a teoria da democracia de Habermas pressupõe a institucionalização de
procedimentos para a tomada de decisão que possibilitem que as transformações e
diversificação da autocompreensão da sociedade (capitalismo e globalização) sejam
incorporadas sistematicamente pelas instituições reguladoras. Trata-se, em sentido estrito, da
institucionalização de uma concepção reflexiva de transformação, que seja de uma só vez
flexível o bastante para traduzir em normas as transformações da autocompreensão da
sociedade e não restringir o conteúdo ético das normas a uma concepção fixa de “vida boa”,
i.e de “verdade moral”. Trata-se, em sentido preciso, da aplicação dos dois níveis da teoria do
consenso da verdade a um paradigma proceduralista de processo deliberativo: na dimensão do
procedimento, define-se que as normas devem ser objeto de um debate aberto, do qual todos
aqueles que dela se sentirem implicados tenham o igual direito à participação em sua
formulação, de modo que seja possível que o conteúdo explícito da norma seja objeto de
consenso entre os interessados – dimensão do conteúdo objeto de consenso. A partir da
mudança no procedimento para a tomada de decisão, Habermas pretende conter as
implicações para o acesso igual à justiça oriundas da contradição entre igualdade de direitos e
desigualdade das condições efetivas de vida.

[...] a distribuição de situações e chances de vida [...] altera-se na maioria das
vezes sem consequência de uma mudança estrutural da sociedade pela qual
os indivíduos não são responsáveis. Já por essa razão os cidadãos de
sociedades democraticamente estruturadas devem compreender sua
constituição como um projeto de constituição dependente de uma realização
mútua. A dialética de igualdade jurídica e factual explica o “princípio de
exaustão”, pelo qual a constituição existente de um Estado de direito

95

democrático implica ao mesmo tempo a prescrição de “esgotar” sempre mais
o conteúdo normativo de seus princípios em circunstâncias históricas
modificadas (Habermas, 2004, p.59).

Compreende-se assim que devido à desigualdade das condições de vida, as posições
de poder tendem a ser assimetricamente distribuídas na sociedade, o que significa dizer que a
dominação política dos homens sobre os homens acaba por conformar sociologicamente
estatutos qualitativamente diferenciados de realização das liberdades subjetivas. O problema
entre facticidade e validade no interior do direito liberal se deve, pois, ao fato de que
historicamente ainda não surgiu uma forma correspondente de Estado democrático de direito
(Habermas, 2003b, p. 170-192). O problema do Estado de bem-estar social está em sua
insuficiência, pois nele o exercício das liberdades subjetivas ainda não está subordinado à
idéia de justiça social como concebida no direito civil, mas está condicionado pela garantia de
condições mínimas de vida. E isso é insuficiente, na medida em que há uma tendência
estrutural de proporcionalidade entre assimetria na apropriação da riqueza socialmente gerada
e ocupação das posições de poder. E onde há assimetria na ocupação de posições de poder,
tende a haver privilégios, i.e condições desiguais de acesso à justiça (idem, p. 127-169).
Se a resposta política de Habermas a esses problemas parte da necessidade de
ampliação do espectro de participação e influência da sociedade civil nas decisões políticas,
compreende-se melhor o lugar constitutivo atribuído à esfera pública em seu modelo
deliberativo de democracia. A esfera pública é caracterizada como estrutura institucional
porosa comunicativamente ao mundo da vida, porosidade esta que se origina da dimensão
institucional deste último, a sociedade civil (Habermas, 2003b, p. 91 sq.). Habermas
diferencia entre uma esfera pública de tipo fraca e outra de tipo forte. A esfera pública fraca
tem uma vinculação maior com a esfera da vida privada e, nesse sentido, com os mundos da
vida. Nela, temos mobilizações de todo tipo que dão forma à sociedade civil, mobilizações
que têm baixo grau de institucionalização e, por isso, estão norteadas por um tipo de poder
com baixa capacidade de realização. Esse poder que circula nas mobilizações sociais,
Habermas denomina de poder comunicativo, posto que enquanto mediação das formas de
integração, nele predomina uma dinâmica de interação orientada pelo melhor argumento. Por
outro lado, a esfera pública de tipo forte se caracteriza pelo alto grau de institucionalização, o
que, desse modo, lhe confere um poder de tipo administrativo que, correspondentemente,
comporta um alto grau de realização. A esfera pública forte é composta basicamente por
instituições do sistema político e está situada na dimensão do sistema. Devido ao tipo distinto
de poder que circula entre essas duas dimensões da esfera pública, Habermas caracteriza o
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tipo de formação de significado em cada uma delas de maneira distinta: na esfera pública
fraca, tem lugar uma formação da opinião, ao passo que na esfera pública forte ocorre uma
formação da vontade.
Através da intermediação da sociedade civil, com suas organizações, movimentos,
associações, por exemplo, problemas sociais assimilados na esfera privada ganham
ressonância na esfera pública, indo da esfera pública fraca à forte. Nesse modelo discursivo de
democracia, portanto, as decisões tornam-se legítimas na medida em que, assimilado – ou
mais precisamente, uma vez regulado comunicativamente – um problema social na esfera
privada e amplificado na sociedade civil, esse problema atravessa os procedimentos civis e
políticos da democracia e do Estado de direito e se introduz no parlamento (Habermas, 2003b,
p. 73 sq.). Em poucas palavras, Habermas argumenta que, para superar a crise de legitimação
pela qual passam as democracias ocidentais, é necessário abrir canais de influência da esfera
pública de tipo fraco sobre a esfera pública de tipo forte, de modo a abrir possibilidades mais
diversas de converter o poder comunicativo em poder administrativo. E o que permite a
conversão do poder comunicativo em poder administrativo é, do ponto de vista da
autocompreensão do direito democrático, a participação política assegurada por um sistema
de direitos que tem a legitimidade de suas decisões mediada pela própria participação política
(soberania do povo).
A concepção de esfera pública contida na democracia deliberativa busca, então, abrir
espaço para influências sobre uma administração e um parlamento que têm sido influenciados
excessivamente por aqueles cuja atuação no conjunto da sociedade está dirigida para a
reprodução das estruturas da esfera pública atualmente existente, isto é, por aqueles que
gerem e tomam as decisões que regulam os sistemas funcionalmente especializados. Dito de
outra maneira: na medida em que, conforme a concepção de Habermas, a esfera pública não
deve mais ser regulada pelo direito privado, a influência dos atores dos sistemas
funcionalmente especializados sobre o Estado de direito diminui – ou deve diminuir – na
mesma medida em que aumenta – ou deve aumentar – a influência da sociedade civil sobre o
mesmo. Isso permitiria que através da esfera pública a sociedade civil pudesse dialogar e
pressionar o Estado de direito com o propósito de reivindicar uma nova, uma alteração ou
uma reafirmação dos direitos e da regulação que rege tanto a economia quanto a preservação
dos direitos subjetivos e objetivos institucionalizados.
De certa forma, a democracia deliberativa busca criar e assegurar institucionalmente
uma esfera de influência sobre o Estado de direito voltada para a regulação da economia, para
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aqueles que ainda não a possuem: os ativistas sociais, os desempregados, os estrangeiros,
entre outros. Ou ainda criar e assegurar um espaço de influência sobre o Estado de direito
semelhante àquele que os atores dos sistemas funcionalmente especializados historicamente já
possuem. Dessa maneira, de acordo com nosso autor, seria possível incorporar na fundação
normativa a diversificação cultural, social e econômica oriunda tanto da evolução específica
do capitalismo e de uma democratização cultural da democracia, quanto da intensificação dos
processos de globalização. Para todos os efeitos, isso quer dizer que a esfera pública da
democracia deliberativa é uma esfera pública de tipo específico: uma esfera pública
“cosmopolita”. E a institucionalização de uma esfera de socialização como essa implica,
evidentemente, maior pressão no sentido da redistribuição das riquezas socialmente
produzidas.
Do ponto de vista sociológico, o que Habermas pressupõe em seu modelo discursivo
de democracia é um sujeito reflexivo capaz de descentrar a própria imagem de mundo, de
modo que o direito de manifestar seus interesses, de agir no mundo conforme sua concepção
de vida boa particular seja por ele mesmo atribuído a outro indivíduo. A imputação reflexiva a
um sujeito político consiste numa derivação da remissão reflexiva do agir comunicativo aos
mundos objetivo, social e subjetivo, para os quais, de seu lado, estão dirigidos os outros tipos
de agir, o teleológico, o regido por normas e o dramatúrgico. A arquitetura teórica dessa
derivação política da teoria da ação comunicativa pode ser ilustrada da seguinte maneira:
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Figura 1: Teoria da ação comunicativa e teoria deliberativa da democracia

Compreende-se assim que a identificação do potencial normativo excedente na
sociedade civil está justificada na abertura proporcionada pelo conceito de racionalidade
comunicativa, que ilumina situações sociais cujo padrão de integração não possui como
mediação central o dinheiro ou o poder. Deste modo, por exemplo, se na empresa prevalece
um padrão de integração mediado pelo dinheiro e no sistema político um padrão mediado pelo
poder, nos movimentos ambientalistas prevalece um padrão de integração mediado pela
solidariedade.
Em vista do que precede, temos uma vinculação entre a teoria da ação comunicativa e
a teoria da democracia cosmopolita: é o caráter reflexivo da racionalidade comunicativa que
permite identificar um excedente normativo na dimensão da ação política, isto é, identificar
um sujeito político reflexivo. Em outras palavras, o princípio de discussão, a partir do qual foi
possível a reconstrução do direito, consiste na derivação política do princípio da linguagem.
De um ponto de vista sistemático, isso significa que há uma conexão entre o princípio da
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linguagem, o diagnóstico de uma sociedade pluralista complexa (cosmopolita) e a pretensão
racional de validade de uma democracia de tipo cosmopolita. Mas essa conexão não foi
endereçada em Facticidade e validade. Isso quer dizer que a teoria discursiva de democracia,
com seu modelo deliberativo, é, a rigor, uma teoria nacional da democracia. Seria então
necessário prepará-la para lidar com os dilemas da constelação pós-nacional.

4 – Democracia e cosmopolitismo na constelação pós-nacional: diagnóstico
de época e projeto político

No plano teórico, se a teoria deliberativa da democracia consiste numa derivação
política da teoria da ação comunicativa, a constelação pós-nacional, por sua vez, consiste na
derivação da teoria deliberativa da democracia. Volta-se aqui para o diagnóstico dos dilemas
colocados para a legitimação democrática e a ordem mundial na era da globalização.
Habermas distingue seu diagnóstico político-normativo entre a possibilidade de construção de
uma democracia constitucional cosmopolita na Europa e de uma ordem mundial cosmopolita.
De um modo geral, o autor desloca seu modelo deliberativo de democracia e a tese de
complementaridade entre direitos humanos e democracia para o diagnóstico das condições de
integração social e política da constelação pós-nacional.
O diagnóstico de época da constelação pós-nacional parte de uma reconstrução da
história do Estado-nação (Habermas, 2001a, p. 37-52). De acordo com esse diagnóstico, o
Estado-nação é uma experiência histórica de integração social e política que logrou construir
uma solidariedade cívica abstrata, que se originou na Europa e progressivamente se difundiu
pelo mundo. Tanto o diagnóstico quanto a identificação de possibilidades efetivas de
emancipação estão aqui ancorados na distinção entre Europa-Ocidente e o resto do mundo.
Nessa dimensão específica da obra de Habermas, dois livros são centrais: A constelação pósnacional (2001a) e A inclusão do outro (2007).
Na Europa, a integração social baseada em uma sociedade cívica abstrata não se deu
apenas por meio de estímulos sistêmicos, mas contou principalmente com a constituição
social de uma esfera pública que permitiu conectar a esfera privada à esfera sistêmica. Ao
mesmo tempo, garantiu-se, através do direito, a autonomia privada e a autonomia pública. Já
no começo dos anos 1960, o estudo de Habermas (1978a [orig. 1962]) sobre a mudança
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estrutural da esfera pública tratou de reconstruir, ainda que por meio de uma metodologia
distinta da empregada em A constelação pós-nacional (2001a), os processos de formação da
esfera pública burguesa ao longo dos séculos XVIII e XIX. Foi na formação dessa esfera
pública que um sujeito coletivo nacional se constituiu, eo ipso, que teve lugar um novo padrão
de integração social e sistêmica. Não se tratou, portanto, de uma integração promovida apenas
pelo sistema, da qual tomaram parte atores não vinculados ao sistema político, como a
imprensa, os intelectuais, artistas, associações, entre outros. Trata-se aqui daquilo que
Habermas veio a definir cerca de vinte anos depois e que vimos em sua teoria em dois níveis
da sociedade e em sua teoria da evolução social, da antecedência evolutiva do mundo da vida
sobre o sistema.
No contexto contemporâneo de uma Europa pós-nacional, argumenta Habermas, a
experiência da esfera pública burguesa nacional sugere que a integração continental também
não se dará apenas pela via de políticas sistêmicas, mas antes pela formação de uma esfera
pública europeia. Isso quer dizer que aqui também será necessário garantir condições jurídicas
para que a integração social e política se desenvolvam, no sentido de construir, por exemplo,
um sistema educacional que habilite os cidadãos ao multilinguismo, de fomentar a construção
de meios de mídia continentais e de mecanismos institucionalizados de influência da
sociedade civil sobre os processos de tomada de decisão na esfera continental. Há um duplo
movimento aqui: no plano teórico-político, desloca-se o modelo nacional da democracia
deliberativa para vislumbrar um modelo pós-nacional; no plano histórico-normativo, projetase, como equivalente funcional, a experiência da constelação nacional europeia para a
constelação pós-nacional.
A dimensão central de seu diagnóstico de época se compõe das implicações dos
impulsos globalizantes que a modernização continuada promove sobre a integração social.
Aqui temos uma extensão da tese da colonização do mundo da vida desenvolvida na teoria da
ação comunicativa. Na constelação nacional, as fronteiras entre Estado, mercado e sociedade
civil protegiam o mundo da vida da colonização sistêmica. Entretanto, essas fronteiras foram
progressivamente diluídas na medida em que a integração sistêmica do mercado se
racionalizou mais rapidamente que a integração entre mundo da vida e sistema político. Ao
transnacionalizar-se cada vez mais, a integração sistêmica do mercado se autonomiza em
relação tanto aos mecanismos de regulação fiscal do Estado nacional – os quais garantiam até
então a legitimação democrática por meio de processos redistributivos que possibilitavam a
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efetivação de direitos fundamentais – quanto em relação às condições efetivas de vida
daqueles que vendem a sua força de trabalho.
Sob a forma de cadeias produtivas e de serviços distribuídas pelo mundo, o capital
retira renda dos trabalhadores, ameaça o equilíbrio da arrecadação fiscal do Estado
democrático e a manutenção no poder das elites políticas. Sob a forma de capital financeiro,
ainda argumenta Habermas, o mercado pressiona os governos nacionais por isenções fiscais
de todo tipo, abrindo cada vez mais espaço para o capital direcionar a política econômica de
governos legitimados pelo sufrágio. A versão ideológica desse empoderamento do mercado é
o neoliberalismo, que busca deslocar a legitimação democrática baseada na livre formação da
vontade e mediada pelo poder político para a mediação pelo dinheiro. O horizonte estratégico
consiste aqui em transferir atribuições público-estatais para o mercado. O problema que isso
coloca para a legitimação democrática é o seguinte: “[...] apenas o poder deixa-se
democratizar, o dinheiro não. Daí serem descartadas per se as possibilidades de autocondução
democráticas na medida em que a regulação dos âmbitos sociais passa de um meio para
outro”, passa do sistema político, com o meio do poder, para o mercado, com o meio do
dinheiro (Habermas, 2001a, p. 100).
No plano funcional, o processo mais acelerado da integração sistêmica do mercado
global em relação à integração social finalmente levanta problemas de legitimação da
democracia decorrentes das dificuldades para a realização da soberania do povo. Há aqui,
portanto, outra conexão com estudos anteriores, dessa vez com a tese do déficit democrático
da teoria discursiva da democracia, agora situada na relação entre democracia nacional e
globalização. Esse déficit se vê acrescido dos efeitos da perda de capacidade do Estado
nacional de angariar recursos tributáveis de uma economia desnacionalizada. Gera-se assim
um descompasso integrativo entre mercado, Estado e sociedade civil, que tende a minar
quatro entidades político-normativas constituídas ao longo da história do Estado-nação
europeu (Habermas, 2007, p. 130 sq.).
Primeiro, trata-se do Estado no sentido administrativo e fiscal, que ao separar Estado e
sociedade, protege, através do direito, a iniciativa na esfera privada e é dependente dessa
esfera para o recolhimento de tributos. O dilema atual se daria no âmbito da capacidade
regulatória de um Estado diante de uma sociedade que não possui mais fronteiras espaciais –
regulação das relações globalizadas. A segunda entidade é a delimitação territorial da
administração estatal, tanto externamente, enquanto sujeito soberano do direito internacional
frente a outros Estados, como internamente, no sentido de demarcação de uma fronteira social
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por meio da qual se define a comunidade política destinatária do direito. De modo similar à
erosão da primeira entidade político-normativa, o dilema da globalização recente se dá na
imputação eminentemente territorial da relação inter-estatal e da comunidade política. A
terceira entidade, de seu lado, é a identidade político-cultural centrada no Estado-nação. Nos
dias atuais, o problema se daria na perda de força integrativa de uma sociedade que se
reconhece politicamente no Estado de direito, pois, na medida em que tem lugar uma
diversificação sociocultural dos mundos da vida, são enfraquecidos os impulsos integrativos
abstratos da nação. E quarto, trata-se do Estado constitucional democrático, no sentido de
permitir que os objetos do direito sejam ao mesmo tempo seu sujeito através da concretização
material de direitos fundamentais. Nesse âmbito, a globalização induz a um problema de
legitimação da democracia na medida em que retira do Estado nacional meios de regulação da
livre iniciativa econômica globalizada através da qual pode ser garantido o exercício
igualitário e efetivo dos direitos civis distribuídos formalmente de modo igual.
Diante desse diagnóstico, Habermas argumenta que o principal desafio que a
constelação pós-nacional coloca para a democracia reside tanto na esfera da integração
funcional do Estado nacional quanto da integração social, a qual não conta, no plano
transnacional (europeu e mundial), com uma cultura política comum. A diversificação
sociocultural decorrente de uma modernização globalizante promove uma pluralização moral
dos mundos da vida, lugar de onde emana a integração social não-sistêmica e da qual depende
o arranjo institucional nacional para a legitimação política. Isso desafia, como vimos com sua
teoria discursiva e nacional da democracia, o princípio normativo fundante da legitimidade do
direito democrático, que define que os destinatários do direito são também seus sujeitos.
Tanto a construção de uma democracia cosmopolita na Europa como a construção de
uma ordem mundial cosmopolita estão ancoradas em um resignificação normativa do
cosmopolitismo (Habermas, 2007, Cap. 7). Seu propósito aqui é uma reatualização da ideia de
direito cosmopolita inicialmente introduzida por Kant (2008a, p. 136-151). Mas no lugar de
um direito cosmopolita, Habermas advoga em favor do respeito aos direitos humanos. Como
brilhantemente interpreta Daniel Chernilo, a ordem mundial cosmopolita de Habermas
reatualiza a ontologia estratificada das ordens jurídicas formulada por Kant: da estratificação
de um direito civil (que regula internamente o direito político da reunião em uma nação), de
um direito das gentes (que regula externamente a relação entre Estados nacionais) e do direito
cosmopolita (que regula a externalidade interna do direito à hospitalidade de qualquer ser
humano), Habermas diferencia e “combina exitosamente instancias decisórias a nível local,
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nacional, transnacional e global” (2007, p. 191). Ademais, como também identifica Chernilo,
o cosmopolitismo habermasiano consiste em um projeto normativo que reflete o tipo de
universalismo filosófico definido pelo autor, pós-metafísico e situado na imbricação entre
linguagem e mundo.
Na esfera europeia, o projeto cosmopolita visa ampliar os potenciais de inclusão nos
processos de participação e representação política no interior da democracia. Na esfera
mundial, o projeto cosmopolita figura como possibilidade político-normativa efetiva de
solução pacífica dos conflitos mundiais e do direito à hospitalidade num país estrangeiro. De
um modo geral, seja na esfera europeia, com sua vinculação interna entre democracia e
direitos humanos, seja na esfera mundial, com sua vinculação interna entre ordem mundial e
direitos humanos, o cosmopolitismo habermasiano invoca uma igualdade fundamental de
direito de todo ser humano e um entrelaçamento político do devir das sociedades.
Trata-se, em sentido explícito, de um potencial de emancipação frente à antiga ordem
dos Estados-nação. Essa emancipação é possível porque a modernização que racionaliza vem
acompanhada de uma pluralização moral do mundo da vida e de um descentramento de
perspectivas (concepção de “bem comum”, por exemplo) que tem por resultado uma
complexificação crescente das formas de socialização. Isto é, a plausibilidade empírica do
cosmopolitismo repousa no diagnóstico de uma modernização que racionaliza mundialmente;
os mundos da vida estruturados simbolicamente não escapam a ela. O cosmopolitismo surge
assim no contexto de uma dupla justificação: como resposta aos problemas de legitimação
decorrentes de uma modernização que globaliza e como possibilidade efetiva de emancipação
tendo em vista a pluralização moral do mundo da vida, que promove um descentramento de
perspectivas. Em certo sentido, pode-se ver aqui uma proximidade com a interpretação de
Daniele Archibugi (2003), para quem o cosmopolitismo visa o propósito de governança
política da diversidade cultural, social e de opinião presentes nos espaços nacionais
globalizados. Tanto na esfera europeia como na esfera mundial, pode-se dizer em vista disso
que, a rigor, o projeto cosmopolita habermasiano, à semelhança de Kant, consiste em um
projeto político-normativo, uma vez que visa não apenas desvelar uma ancoragem normativa
para a democracia e a ordem mundial, mas também uma construção política (Habermas,
2001a, Cap. 4 e 5; 2003a, Cap. 1 e 2).
A seguinte pergunta ilustra bem a indagação de Habermas: no contexto de sociedades
pluralistas complexas, a nacionalidade ainda pode ser tida como um critério demarcador da
comunidade política? Para enfrentar os dilemas da constelação pós-nacional no âmbito tanto
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democrático europeu quanto da relação entre Ocidente e mundo, Habermas lança mão, além
da reatualização de Kant, de um conceito normativo “conector”: a Weltbürgergesellschaft –
literalmente, sociedade mundial de cidadãos. Em alemão, Weltbürger significa “cidadão do
mundo” e corresponde à designação do termo cosmopolitismo. Assim, a sociedade mundial
de cidadão consiste no que diferencia os desafios da União Europeia e a construção de uma
democracia e ordem cosmopolitas continentais, dos desafios da construção de uma ordem
cosmopolita planetária, estando vinculada a esta última. Compreende-se então que, na
constelação pós-nacional, o diagnóstico de época parte da suposição razoável de que existem
práticas cosmopolitas e que as mesmas comportam um potencial de emancipação. Esse
potencial de emancipação se vê então direcionado para um projeto de transformação política
ancorado na democracia, nos direitos humanos e no cosmopolitismo. No âmbito da tese
descritiva aqui defendida, portanto, o cosmopolitismo vem aqui atrelado a um projeto político
– ainda que, como salienta Daniel Chernilo (2008), o programa teórico de Habermas como
um todo sempre foi “cosmopolitan friendly”.
Entretanto, se a constelação pós-nacional logrou apontar caminhos humanistas para as
dificuldades encontradas pela integração política europeia, o mesmo não se pode dizer em
relação à ordem mundial. De início, como veremos, o problema neste último âmbito é
decorrente da estratégia escolhida por Habermas para vislumbrar as possibilidades de
construção de uma ordem mundial cosmopolita. A estratégia dos equivalentes funcionais
entre a constelação nacional e a constelação pós-nacional pode de fato permitir a identificação
de caminhos empiricamente razoáveis para a ação política se mantida uma mesma genealogia
histórica, que no caso de Habermas vai explicitamente de uma Europa das sociedades
nacionais para uma Europa de sociedades pós-nacionais. Isso permite, por exemplo, tomar
uma experiência alemã específica, como o debate de politólogos dos anos 1970 em torno do
patriotismo constitucional, enquanto contribuição para o debate contemporâneo sobre o
estímulo de uma solidariedade cívica em nível europeu, mais abstrata que a nacional – ainda
que aqui também haja ressalvas, como salientam Robert Fine (2007 p. 39 sq.) e Charles
Turner (2004).
O passo seguinte é, todavia, problemático em seu conjunto, pois é empiricamente
pouco plausível que a sociedade mundial se reconheça em uma ordem mundial cosmopolita
funcionalmente equivalente à autocompreensão histórica de uma região específica. Sobretudo
quando se trata de uma região como a Europa, que na sua relação com o mundo “nãoocidental” mantém mediações de poder originárias de seu passado colonial ainda recente.
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Essa insuficiência histórico-metodológica não se aplicaria, por exemplo, se a representação da
constelação nacional elaborada por Habermas também reconstruísse a constituição histórica
dos Estados-nação europeu à luz dos impérios multinacionais que formavam. Isso é relevante
para fundar historicamente o diagnóstico de época sobre o qual uma ordem mundial
cosmopolita deve se apoiar. Assim como, é relevante para uma democracia cosmopolita
diagnosticar adequadamente os processos de homogeneização/heterogeneização da cultura
que marcaram a constelação nacional na Europa.

Vislumbrar uma ordem mundial

cosmopolita a partir da autocompreensão histórica europeia permite, em sentido estrito,
imputar à constelação pós-nacional uma marca eurocêntrica. No último tópico deste capítulo,
acrescentaremos aos equívocos da ordem mundial cosmopolita que, até então, decorrem
apenas da estratégia metodológica dos equivalentes funcionais, uma vinculação interna com a
teoria da ação comunicativa.

4.1 – Democracia cosmopolita e União Europeia: patriotismo constitucional,
direitos humanos e esfera pública pós-nacional
Como vimos na teoria discursiva da democracia, o déficit de racionalidade do direito
se manifesta na esfera pública como déficit democrático, no sentido preciso de que a pouca
permeabilidade do sistema político a demandas que surgem do exercício da soberania popular
no contexto de ação da sociedade civil, tende a restringir democracia. E vimos também que
esse déficit de racionalidade se deve à tensão entre facticidade da desigualdade das condições
efetivas de vida e da diversificação cultural do mundo da vida (descentramento de
perspectivas), e a validade equitativa do direito, tensão esta que tem na tese de
complementaridade entre direitos humanos e soberania popular sua elucidação. Tanto o
déficit de racionalidade quanto o déficit democrático, assim como o aspecto vinculante entre
eles, aparecem agora acrescidos dos problemas de legitimação decorrentes da emergência da
constelação pós-nacional. Compreende-se assim que, mesmo com essa dimensão adicional,
Habermas mantém o seu posicionamento pós-metafísico, não atribuindo ao membro da
comunidade política, por assim dizer, propriedades éticas “naturais”. Como na democracia
deliberativa, na democracia cosmopolita tais propriedades éticas são formadas no transcorrer
dos processos comunicativos que conformam a opinião e a vontade.
O desafio teórico que essa nova constelação acrescenta parte da constatação de que se
a diversificação sociocultural do mundo da vida e a desigualdade das condições efetivas de
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vida já tendem a minar as possibilidades de realização da soberania popular no âmbito
nacional da democracia (discursiva), no âmbito pós-nacional da União Europeia tais
possibilidades de realização se deparam com duas dificuldades adicionais: não contar com
uma cultura política comum, no sentido da densidade conferida pela experiência histórica de
formação do Estado-nação; e a desnacionalização da economia, que retira do Estado nacional
meios de controle das “condições de produção sob os quais surgem os lucros e receitas
tributáveis”, minando as possibilidade de garantir a realização efetiva dos direitos
fundamentais e, consequentemente, desvirtuando “a verdadeira conquista do Estado nacional,
que tratou de integrar sua população por meio da participação democrática” (Habermas, 2007,
p. 146-147). O trecho a seguir resumo adequadamente o horizonte normativo vislumbrado por
Habermas para os europeus:

A moldura nacional-estatal para implementação dos direitos humanos e da
democracia tornou possível uma nova forma mais abstrata de integração
social para além das fronteiras das linhagens e dialetos. Hoje nos
encontramos diante da tarefa de dar continuidade a esse processo com mais
um passona direção da abstração [...] Para tanto, deve-se desenvolver uma
esfera pública política de dimensões europeias e uma cultura política comum
(Habermas, 2001a, p. 27).

Habermas argumenta que, de modo similar à construção de uma integração social e de
um sujeito coletivo nacional em torno do Estado-nação, a formação de uma cultura política
europeia não pode apenas apoiar-se nas vantagens econômicas prometidas (Habermas, 2012,
p. 51-53). O diagnóstico do déficit democrático sugere que também numa versão pósnacional, cosmopolita de democracia, as vantagens materiais da unificação venham atreladas
à força de atração cultural. Diante disso, o ponto de partida é o seguinte: “[...] Existe para o
déficit que surge em âmbito nacional eventualmente equivalentes funcionais no
supranacional?” (2001a, p. 86). O elemento político-cultural compartilhado no espaço comum
europeu é o consenso em torno da ordem democrática em cada organização política nacional.
Isso autoriza a afirmação, sustenta o autor, de que há um consenso ético pré-existente em
torno da democracia, e é esse consenso ético que pode operar como elemento cultural comum,
como amálgama para a solidariedade cívica de que depende a legitimação democrática.
O consenso ético em torno de uma ordem política é designado na teoria política como
patriotismo constitucional. O patriotismo constitucional não possui a força ética vinculante de
signos identitários como a nação, o idioma, o fenótipo, que compõem a ideologia do
nacionalismo, pois opera na dimensão específica da formação cultural de lealdades para com
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uma ordem política. Por isso, o patriotismo constitucional não é definido como ideologia, mas
como substrato cultural para a solidariedade cívica, no sentido de formação de lealdades em
torno a normas, valores e procedimentos constitucionais da democracia liberal.

A cultura política de um país cristaliza-se em torno da constituição em vigor.
Toda cultura nacional, sob a luz da própria história, amolda em cada caso um
tipo de leitura diferente para os mesmos princípios – tais como soberania do
povo e direitos humanos -, os quais também se corporificam em outras
constituições republicanas. Sobre a base dessa interpretação, um
“patriotismo constitucional” pode ocupar o lugar do nacionalismo original
(Habermas, 2007, p. 141).

Habermas, portanto, opera uma substituição, no sentido de uma equivalência
funcional, da ideologia do nacionalismo e do patriotismo constitucional vinculados à
experiência histórica do Estado-nação, por um patriotismo constitucional de tipo cosmopolita
vinculado a histórias compartilhadas entre culturas políticas democráticas, mais abstrato e que
não conta com a força integrativa de signos culturais como a nação (Habermas, 2007, p. 140).
Mesmo assim, o autor sustenta que, com o acento nas histórias compartilhadas, o patriotismo
cultural pode estimular a construção de signos culturais, de modo que, como no caso da
comunidade imaginária da nação no âmbito nacional, seja possível o surgimento de uma
cultura e identidades europeias. As histórias compartilhadas no continente europeu, sugere o
autor, já carregam alguns traços culturais comuns que conduziram a um amadurecimento
coletivo da autocompreensão da coletividade política, no sentido de uma universalidade
abstrata dos direitos constitucionais democráticos capaz de fomentar uma solidariedade de
tipo cívica, ubíqua e desvinculada do nacionalismo.
Esses traços culturais comuns passam pela experiência histórica da modernidade
europeia como tolerância e autocrítica (Habermas, 2001a, p. 130-131), pelo aprendizado que
representou a autonomia conquistada pelos povos colonizados a impossibilidade do exercício
de uma política externa autônoma durante a Guerra Fria, e ainda pela mudança do status dos
cidadãos durante a experiência de construção do Estado de bem-estar no pós-guerra, que teria
sensibilizado os cidadãos para a precedência da realização material dos direitos fundamentais,
isto é, “sensibilizou-os para essa precedência cuja tarefa é resguardar a nação real de cidadãos
ante a nação imaginada, supostamente constituída dos membros de um mesmo povo”
(Habermas, 2007, p. 143). Esse três elementos da experiência histórica europeia, argumenta
Habermas, configuraram uma tendência compartilhada nas culturas políticas daquele
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continente para uma “autocompreensão até certo ponto pós-nacional” (idem, p. 142, ver
também 2001a, p. 58-65).
Compreende-se assim que o diagnóstico da constelação pós-nacional acrescenta dois
componentes à teoria deliberativa da democracia. Por um lado, trata-se da perda e
consequente necessidade de reconquistar a capacidade de regulação fiscal do Estado nacional
de direito diante de uma globalização do mercado intensificada, de modo a recuperar os meios
políticos para a realização efetiva dos direitos fundamentais. Por outro, reconquistar tal
capacidade regulatória requer uma maior integração social entre as sociedades civis nacionais,
uma vez que a democracia não prescinde, segundo o autor, de um substrato identitário comum
capaz de fornecer a solidariedade civil necessária para configurar lealdades para com a ordem
política. Somente assim, no sentido forte da concepção discursiva da democracia, a
legitimação de normas poderá contar com o reconhecimento intersubjetivo capaz de
neutralizar dissensos comunicativos entre culturas políticas e mundos da vida distintos. Nesse
sentido, Habermas pretende conciliar o cosmopolitismo como projeto de transformação
política e formas cosmopolitas de socialização já existentes nas diversas comunidades
políticas da União Europeia.

4.1.1 – A necessidade de uma ancoragem cultural compartilhada no contexto das
culturas políticas nacionais europeias: o patriotismo constitucional, entre o
particular e o universal
A diversificação subcultural do mundo da vida se manifesta sociológica e
potencialmente como anomia. No plano político, a tendência para a anomia comporta um
potencial de enfraquecimento do reconhecimento intersubjetivo no interior da comunidade
política, minando a ancoragem cultural da legitimação política. “A aceitação das decisões, que
cada um deve assumir perante o outro, exige aquele tipo abstrato de solidariedade que se
estabeleceu pela primeira vez ao longo do século XIX ente os cidadãos dos Estados nacionais.
Os dinamarqueses devem aprender a ver um espanhol como ‘um de nós’ e do mesmo modo os
alemães a um grego [...]” (Habermas, 2001a, p. 26). Nesse sentido, trata-se, pois, de saber em
que medida é possível estimular uma solidariedade cívica no contexto diversificado das
culturas políticas europeias.
Se a legitimidade da ordem nacional vinha acompanhada, além do aparato
institucional do Estado de direito, de eleições livres e de uma esfera pública que mediava a
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autonomia privada e a autonomia pública, de uma cultura política uniformizada que repousava
sobre a ideologia do nacionalismo no plano cultural – com signos culturais construídos e
compartilhados intersubjetivamente, como a nação; com características culturais comuns,
como etnia, idioma, religião, por exemplo – e o patriotismo constitucional no plano da
solidariedade cívica abstrata, a legitimidade de uma ordem pós-nacional não pode contar com
uma uniformidade no plano cultural, já que se compõe de culturas políticas diversas. Mas por
outro lado, argumenta Habermas (2007, p. 138 sq.), o patriotismo constitucional, em
princípio, não pressupõe uma cultura, no sentido do nacionalismo, compartilhada
intersubjetivamente, uma vez que assenta sobre lealdades abstratas em relação a um sistema
de direitos, lealdades estas que decorrem da solidariedade civil. Em outras palavras, se na
constelação nacional a nação e o patriotismo constitucional ofereciam uma ancoragem
cultural comum capaz de orientar a integração social no sentido concreto e no sentido abstrato
de lealdade em relação ao sistema jurídico, na constelação pós-nacional pressupõe-se senão
uma ancoragem cultural comum como a nação, a possibilidade de manter o respeito aos
procedimentos discursivos constitucionais por meio de um ganho de abstração – já que tal
lealdade não repousa sobre uma cultura política comum. Assim, o patriotismo constitucional
se diferencia do nacionalismo na medida em que não está referido à ideologia da nação. Ele
remete diretamente à legitimidade das normas e aos procedimentos institucionalizados para a
tomada de decisão. É ele que caracteriza o estatuto civil de membros de uma comunidade
política, de modo que, por exemplo, tais membros possam considerar legítima a cobrança de
impostos em troca de serviços públicos.
O patriotismo constitucional, sugere o autor, pode operar como um amálgama para a
integração entre uma ordem constitucional pós-nacional e os mundos da vida que compõem
uma comunidade política transnacional como a União Europeia, uma vez que fornece um
substrato cultural para a solidariedade cívica. Desse modo, o patriotismo constitucional
possibilitaria superar o conflito entre a autoridade das instituições políticas nacionais e a
autoridade das instituições cosmopolitas. Como formula Robert Fine, a função atribuída ao
patriotismo constitucional repousa sobre o argumento de que, ao fornecer um substrato
cultural para a solidariedade cívica, por um lado “o patriotismo constitucional se refere a um
pertencimento compartilhado em relação a princípios universais implícitos na ideia de
democracia constitucional. Por outro lado, o pertencimento popular à ideia de constituição
vincula o sentido de pertencimento que cidadãos sentem em relação à maneira particular com
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que princípios abstratos são interpretados e aplicados nas instituições nacionais” (Fine, 2007,
p. 42). Nas palavras de Habermas:

Se todos os cidadãos devem poder se identificar igualmente com a cultura
política do seu país, a cultura da maioria travestida de cultura nacional deve
se separar da sua fusão, historicamente justificada, com a cultura política
geral. À medida que triunfa esse processo de desligamento da cultura
política da cultura da maioria, transforma-se a solidariedade dos cidadãos no
sentido de um “patriotismo constitucional” com base mais abstrata [...] A
ordem democrática não precisa necessariamente de um enraizamento mental
na “nação” como uma comunidade de destino pré-político. Constitui um dos
pontos fortes do Estado constitucional ele poder fechar as brechas da
integração social com base na participação política dos seus cidadãos
(Habermas, 2001a, p. 93-97).

A aposta de Habermas, portanto, consiste em que seria possível estender o patriotismo
constitucional existente nas culturas políticas particulares das histórias das democracias
nacionais europeias para a construção de uma democracia cosmopolita, de modo a operar
funcionalmente como um substrato cultural para a solidariedade civil no plano pós-nacional.
Para tanto, seria necessária existência de uma ancoragem normativa desde já reconhecida
como legítima nas diversas culturas políticas particulares, como os direitos humanos, e um
consenso em torno dos processos discursivos para a tomada de decisão política, como a
soberania popular. No âmbito da ancoragem cultural, portanto, a construção da democracia
cosmopolita busca substituir o signo cultural vinculante da nação por histórias compartilhadas
no plano político-normativo, de modo a fazer com que a democracia e sua expressão como
solidariedade civil (patriotismo constitucional) figurem como substrato cultural comum entre
culturas políticas particulares nacionais. Em certo sentido, o que Habermas preconiza é a
possibilidade de converter o patriotismo constitucional de tipo nacional em um patriotismo
constitucional de tipo cosmopolita, o primeiro adequado para uma democracia nacional, o
segundo para uma democracia cosmopolita.
Fundamentar um alargamento do patriotismo constitucional nos direitos humanos e na
soberania popular parece, a primeira vista, convincente. No entanto, a proposta de Habermas
possui uma fragilidade teórica substantiva. Como ele mesmo reconhece quando delineia as
diferenças de interpretação do direito internacional (democrático) entre as tradições anglosaxã, com John S. Mill e John Locke, e a continental europeia, com Kant (Habermas, 2001a,
p. 131-142 e 2007, p. 277-292). A anglo-saxã, sustenta o autor, concebe o direito
internacional a partir de máximas de uma política do poder, enquanto a continental europeia
parte de razões que permitam transformar o direito internacional em algo como uma ordem
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cosmopolita. Isso significa que, como substrato cultural já existente e particular a cada cultura
política e história nacional (europeias), nada garante que o patriotismo constitucional possa
operar como componente cultural vinculante de uma democracia cosmopolita. Nada garante,
em suma, que sua ancoragem cultural particular nacional possa ser reformulada e estendida
funcionalmente para o contexto de uma integração pós-nacional.

4.1.2 – Por uma sociedade civil europeia no contexto de sociedades civis nacionais
particulares
O segundo equivalente funcional busca indícios de uma sociedade civil europeia.
Desde Transformação estrutural da esfera pública (1978b [orig. 1962]), Habermas
demonstrou que a formação do Estado-nação veio acompanhada da consolidação de uma
esfera pública que promoveu um tipo de integração cultural e linguística particular, capaz de
criar, reproduzir e reafirmar signos indentitários (Avritzer & Costa, 2004). Nela, uma
sociedade civil forte, organizada e diversificada se constitui como o ator-chave da integração,
pois as demandas que traz da esfera privada para a esfera pública dizem respeito ao conjunto
da sociedade, distinguindo-se de demandas particularistas do mercado e da política. Na
medida em que a sociedade civil não se dinamiza pela lógica do poder (Estado), nem pela
lógica do dinheiro (mercado), ela se concretiza como dimensão institucional do mundo da
vida, sendo nela que solidariedades de todo tipo são constituídas, no sentido identitário da
tradição, da contestação e publicização de expectativas normativas condensadas nas relações
sociais quotidianas. São essas demandas trazidas pela sociedade civil que dinamizam a esfera
pública e abrem a possibilidade para a legitimação democrática de novos potenciais
normativos.
Como vimos, a concepção discursiva de democracia compreende que a legitimação
está estreitamente ligada à porosidade da esfera pública frente a demandas advindas da
sociedade civil. A formação histórica da constelação nacional, portanto, contou com a
consolidação de uma esfera pública forte, fazendo com que os conflitos sociais pudessem ser
objeto de uma institucionalização mediada pelo direito. Nesse sentido, de acordo com a
estratégia dos equivalentes funcionais, a construção de uma democracia cosmopolita europeia
depende da constituição de uma esfera pública europeia, isto é, depende do surgimento de
uma sociedade civil europeia e de um sistema de direitos correspondente.
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Por isso, do ponto de vista normativo, não poderá haver um Estado
federativo europeu merecedor do nome de uma Europa democrática, se não
se afigurar, no horizonte de uma cultura política, uma opinião pública
integrada em âmbito europeu, uma sociedade civil com associações
representativas de interesses, organizações não-estatais, movimentos de
cidadania [...] em suma, um contexto comunicaional que avance para além
das fronteiras de opiniões públicas de inserção meramente nacional, até o
momento (Habermas, 2007, p. 189).

Habermas recorda que a construção de uma solidariedade cívica abstrata e ampla na
constelação nacional passou pela institucionalização jurídica da comunicação, que foi decisiva
para a formação e reatualização de uma autocompreensão ético-política do cidadão. Por isso,
o autor argumenta que a constituição de um sentido de cidadania europeu tende a estimular
um adensamento de redes comunicativas e o surgimento de uma sociedade civil europeia.

Dessa perspectiva, a autocompreensão ético-política do cidadão de uma
coletividade democrática não surge como elemento histórico-cultural
primário que possibilita a formação democrática da vontade, mas com a
grandeza de fluxo em um processo circular que só se põe em movimento por
meio da institucionalização jurídica de uma comunicação entre cidadãos de
um mesmo Estado. Foi exatamente assim que se formaram as identidades
nacionais na Europa moderna [...] Na verdade para que esse contexto de
comunicação se estabeleça parece faltar apenas um desencadeamento por via
jurídica constitucional [...] Identidade europeia não pode significar nada
senão unidade na pluralidade nacional (Habermas, 2007, 189-190).

Em outras palavras, a experiência de formação identitária e de consolidação de um
contexto comunicacional denso e, por isso, favorável à formação de associações de interesses
na sociedade civil mostram que a institucionalização jurídica da comunicação entre os
cidadãos – ou seja, um Estado constitucional – cumpriu papel na configuração da constelação
nacional. Em vista disso, Habermas argumenta que a formação de uma identidade e sociedade
civil europeias passa pelo estímulo e estabilização comunicacional que uma maior integração
funcional proporciona – no sentido de um Estado federativo europeu.
Entretanto, aqui também a estratégia adotada por Habermas encontra aqui algumas
dificuldades e inconsistências. Um equivalente funcional na constelação pós-nacional
europeia à sociedade civil nacional parece dificilmente construível, uma vez que não repousa
nem sobre signos identitários comuns nem sobre um idioma comum, tornando pouco
plausível que se constitua, no espaço comum europeu, uma densidade político-cultural
equivalente. Ao invés de uma sociedade civil europeia, parece empiricamente razoável supor
que não há uma convergência, como no caso dos processos de adensamento de demandas e de

113

posições verificados na sociedade civil nacional, mas antes uma pluralização crescente dos
vínculos comunicativos (cf. Parte II). Possivelmente, há uma correspondência aqui entre a
pluralização dos vínculos comunicativos e a pluralização moral dos mundos da vida –
pluralização esta, como vimos, observada por Habermas em sua democracia discursiva. Não
há indícios, portanto, da emergência de redes sistemáticas de cooperação entre as sociedades
civis nacionais. Isso sugere que a hipótese levantada pela estratégia dos equivalentes
funcionais seja, no âmbito de uma sociedade civil europeia, empiricamente pouco razoável.

4.1.3 – Por uma esfera pública europeia: questões de arquitetura institucional e de
legitimação do poder político na democracia cosmopolita
Por fim, o último equivalente funcional é a esfera pública, do nacional ao continental
europeu. Como vimos, na teoria discursiva da democracia a esfera pública é composta por três
contextos de ação, dois sistêmicos, o Estado de direito democrático e o mercado, e um
vinculado ao mundo da vida, a sociedade civil. O equivalente funcional da sociedade civil,
como também vimos, encontraria na sociedade mundial de cidadãos forças propulsoras de
uma integração social europeia que já conta com um consenso ético pré-existente em torno da
democracia, tornando possível alargar para o continente o patriotismo constitucional da
experiência histórica nacional. O mercado, de seu lado, já construiu equivalentes funcionais
próprios, como atestam a estrutura produtiva transnacionalizada e um setor de serviços que se
transnacionaliza cada vez mais, como no caso do sistema financeiro e das seguradoras, por
exemplo. Resta agora, aliado ao estímulo para uma sociedade civil europeia, a questão da
engenharia normativa do Estado de direito democrático.

Os Estados singulares deveriam vincular-se – de um modo visível para a
política interna – a procedimentos cooperativos obrigatórios de uma
sociedade de Estados comprometida com o cosmopolitismo. A questão
decisiva é, portanto, se pode surgir uma consciência da obrigatoriedade da
solidariedade cosmopolita nas sociedades civis e nas esferas públicas
políticas dos regimes geograficamente amplos que estão se desenvolvendo
(Habermas, 2001a, p. 72-73).

O estímulo à construção de uma esfera pública de escala continental carrega, portanto,
uma dimensão dupla: por um lado, e seguindo as recomendações da democracia deliberativa,
trata-se de ampliar os processos deliberativos na esfera dos Estados nacionais, por outro, tratase de vincular os Estados nacionais através de uma constituição europeia (Habermas, 2007, p.
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183-192; 2012, p. 67-111). Compreende-se assim que, em conjunto com uma sociedade civil
articulada transnacionalmente (sociedade mundial de cidadãos) e solidária (patriotismo
constitucional), a constituição da esfera pública europeia ainda necessita de estabilização
jurídica, a qual forneceria aos Estados nacionais meios mais eficientes para reconquistar a
capacidade de regulação do mercado globalizado, por um lado, e segurança jurídica para a
livre condução de processos comunicativos de formação da opinião e da vontade. O que
Habermas busca garantir aqui é a mesma orientação da teoria discursiva da democracia: as
possibilidades de realização da soberania do povo, mas agora em escala continental.
A proposta de Habermas em reunir os Estados nacionais europeus em torno de uma
constituição segue o esforço de criação de modelos para uma democracia cosmopolita, que
busca formas institucionais de conversão de uma política internacional do poder
(Machtpolitik) em uma política interna mundial (Weltinnenpolitik) (Habermas, 2001a, p. 75142). A tese principal desses estudos defende uma política de governança global sem
governo, o que significa, no plano externo, a perda de parte da soberania nacional do Estado
nacional em prol de um ganho de soberania em escala pós-nacional, no sentido de deslocar a
soberania nacional e política de segurança do Estado nacional para a uma soberania
compartilhada sob a forma de cooperação entre Estados nacionais, e a condução de uma
política transnacional orientada pelos direitos humanos. Tal conversão visa atingir os dois
objetivos elencados por Habermas: garantir as condições de realização dos processos
comunicativos de formação da opinião e da vontade e reconquistar a capacidade de regulação
sobre o mercado globalizado.
Por último, no que tange à legitimação política, Habermas opera novamente um
alargamento de sua concepção discursiva de democracia para a esfera pós-nacional europeia.
Tendo em vista que, nessa região do mundo, a democracia consiste num aspecto comum, a
tese da complementaridade entre direitos humanos e soberania do povo é simplesmente
alargada para a esfera continental: garantir as condições de realização dos processos
comunicativos de formação da opinião e da vontade na União Europeia (soberania do povo)
significa também garantir possibilidade de realização dos direitos humanos. Não se trata mais
apenas, portanto, de uma questão do direito subjetivo, como na teoria discursiva da
democracia, mas também da ordem do direito internacional.
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4.2 – Direitos humanos, sociedade mundial de cidadãos e horizonte políticonormativo de uma ordem mundial cosmopolita: do Ocidente para o mundo
Guiado por sua estratégia de equivalentes funcionais, Habermas ainda estende a
interpretação liberal democrática europeia dos direitos humanos para vislumbrar uma ordem
mundial cosmopolita. No plano da sociedade mundial, essa estratégia se revela
particularmente problemática porque consiste, por definição, em equivalentes funcionais de
determinado tipo: trata-se de equivalentes funcionais históricos, de uma Europa nacional e de
uma Europa que almeja uma organização política e social pós-nacional. Aqui, nos interessa
mais A constelação pós-nacional (2001a) e alguns de seus trabalhos reunidos em Era das
transições (2001b), nem tanto A inclusão do outro (2007), pois este último se dedica
especificamente aos dilemas relativos à legitimação democrática no contexto das sociedades
pluralistas. Em certo sentido, pode-se dizer que A inclusão do outro consiste em uma
complementação, orientada para as condições pós-nacionais de legitimação, da teoria
discursiva da democracia, que é, a rigor, uma teoria nacional da democracia.
Quando sai dos dilemas internos da questão europeia e se dirige ao conjunto da
sociedade mundial, Habermas argumenta que, dado a ausência de um substrato ético-político
pré-existente, uma democracia cosmopolita em escala mundial não possui condições
imanentes de realização. Especificamente, isso significa que não é possível ter a soberania do
povo e os processos comunicativos de formação livre da vontade e da opinião como base
normativa para a legitimação, eo ipso, como fio condutor do diagnóstico e do projeto político.
O mesmo, contudo, não se aplica aos direitos humanos, uma vez que, por um lado, são
signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos cento e noventa e três países, por
outro, a experiência dos horrores do breve século XX dá indícios de que compromissos
normativos podem ser compartilhados intersubjetivamente em escala global, como é o caso da
“consciência pacifista que articulou publicamente após as experiências de duas guerras
mundiais bárbaras – e a partir das nações imediatamente envolvidas – espalhou-se por muitos
países” (Habermas, 2001a, p. 73). A constatação da circulação mundial de significações
permite endereçar a precariedade normativa das relações internacionais: “[...] No nível
internacional, encontramo-nos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, no estado crônico de
uma ordem cosmopolita subinstitucionalizada” (2004, p. 60). Em vista disso, uma ordem
mundial cosmopolita fundada nos direitos humanos pretende apontar caminhos para uma
transição do direito internacional clássico para o cosmopolita.
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Para Habermas, a construção de uma ordem cosmopolita mundial se justifica pela
possibilidade de compartilhamento intersubjetivo de compromissos normativos entre
diferentes culturas e pela adesão à Carta das Nações Unidas, pois esta última caracteriza um
precedente moral potencialmente mundial. A ordem cosmopolita, nesse sentido, endereça a
questão de construção de uma ordem mundial orientada pelo respeito aos direitos humanos.
Não se trata aqui, portanto, de um consenso ético pré-existente, como no caso da legitimação
do poder político na democracia cosmopolita europeia (Habermas, 2001a, p. 137). A ausência
de um consenso ético flexibiliza a exigência normativa, permitindo trabalhar com uma “figura
normativa” que busca designar anseios difusos da sociedade mundial, anseios pela resolução
pacífica dos conflitos, por condições de vida dignas, pelo direito à auto-determinação cultural
e política, pelos anseios, em suma, reunidos sob os direitos humanos. Essa “figura normativa”
é a Weltbürgergesellschaft, a sociedade mundial de cidadãos. Nesse sentido, ao mesmo tempo
em que a construção de uma ordem cosmopolita em escala mundial não conta com uma
história compartilhada como a Europa e que, portanto, não pode partir de um consenso ético
pré-existente, por outro lado ela conta com a flexibilização da exigência normativa.
A ordem cosmopolita mundial advoga em favor de uma política transnacional dos
direitos humanos orientada para a antecipação de uma situação mundial cosmopolita
(Habermas, 2001a, p. 143-168). Mais precisamente, o cosmopolitismo remete aqui à
possibilidade de solução pacífica dos conflitos internacionais mediante a construção de uma
ordem mundial orientada pelo respeito aos direitos humanos, invocando com isso a igualdade
fundamental de direito de todo ser humano e um entrelaçamento político do devir das
sociedades. Habermas confere um protagonismo especial ao Ocidente na condução dessa
política transnacional e justifica tal protagonismo com base em cinco argumentos: primeiro, a
precedência histórica ocidental dos direitos humanos e de sua vinculação à democracia
liberal; segundo, um argumento político-normativo, uma vez que essa região do mundo
logrou implementar pioneiramente uma ordem política secularizada; terceiro, o autor sustenta
um argumento teórico-normativo, pois para ele “[obter] distância das suas próprias tradições e
expandir perspectivas estritas constituem, justamente, característica do racionalismo
ocidental”; quarto, trata-se da intuição de que os direitos humanos estão em medida de atender
às expectativas difusas da sociedade mundial de cidadãos (p. 151 sq.); e quinto, Habermas
avança uma justificativa analítico-teórica, ancorada em uma concepção linear e teleológica de
modernização, segundo a qual a modernização em países não-ocidentais seria a réplica
retardaria da modernização ocidental. Este último argumento então permitira a proposição de
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que as conquistas de um Ocidente que teria conseguido estabilizar política, normativa e
pioneiramente e sob a forma de aprendizado coletivo os efeitos destrutivos da modernização
das forças produtivas graças a uma modernização social correspondente podem e devem ser
replicadas mundialmente. Em suma, esses cinco argumentos justificariam um protagonismo
ocidental com um viés paternalista:

Naturalmente, os Estados Unidos da America, como também os membros da
União Europeia, investidos da responsabilidade política, partem de uma
posição comum. Após o fracasso das negociações em Rambouillet, eles
executam uma ação militar punitiva contra a Iugoslávia, com o intuito
declarado de estabelecer uma regulamentação liberal para a autonomia de
Kosovo dentro da Servia. Ora, no contexto do direito internacional público
clássico, tal ação corresponderia a uma intromissão em assuntos internos de
um Estado Soberano, isto é, equivaleria à violação da proibição de
intervenção. Porém, sob as premissas da política de direitos humanos, esta
intervenção armada da comunidade das nações (mesmo sem o mandato da
ONU) deve ser entendida agora como uma missão para a obtenção de paz.
De acordo com esta interpretação ocidental, a guerra do Kosovo poderia
significar um salto na transição do clássico direito das nações para o direito
cosmopolita de uma sociedade civil de cidadãos do mundo. [...] Uma vez
que o conselho de segurança [da ONU] está bloqueado, a OTAN tem que
limitar-se à evocação da validade moral do direito das gentes – portanto,
optar por normas para as quais não há quaisquer instâncias jurídicas efetivas,
reconhecidas pela comunidade internacional e capazes de aplicá-las e impôlas. [...] Somente quando os direitos humanos tiverem encontrado seu
“lugar” numa ordem jurídica e democrática mundial, isto é, quando
funcionarem da mesma maneira que os direitos fundamentais nas nossas
constituições nacionais, poderemos inferir, em nível global, que os
destinatários desses direitos podem se considerar também os seus autores
(Habermas, 2003, p. 41-48-50, grifo acrescentado).

A manifestação político-normativa do paternalismo é explícita nos estudos e ensaios
nos quais o autor trata das intervenções humanitárias e do horizonte normativo conferido à
sociedade mundial de cidadãos (Habermas, 2003, p. 37-74). O problema do protagonismo e
do paternalismo conferidos ao Ocidente reside na assimilação de uma situação mundial
cosmopolita com a auto-representação cultural particular do Ocidente. Arbitrariamente,
Habermas seleciona uma situação-limite, como foi o caso do genocídio etno-nacionalista de
Milossevic, para imbuir o Ocidente de um protagonismo especial na conformação da ordem
internacional orientada pelos direitos humanos. O autor parece fazer pouco caso do uso da
retórica liberal dos direitos humanos para justificar frente à opinião pública mundial, ainda
depois da Guerra Fria, a Guerra do Golfo, a Guerra contra o Terror, a guerra contra a Líbia e
mais recentemente ameaças de intevenção militar da OTAN no Iran, na Síria e na Ucrânia.
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Não se pode, em nome de um Ocidente que teria aprendido com os males do passado,
creditar uma política transnacional orientada pelos direitos humanos à “boa-vontade” de
culturas que, há cinco séculos, protagonizam uma política imperialista que busca meios de
legitimação com base em uma normatização auto-referenciada da ordem internacional. Ao
longo da história moderna, essa normatização auto-referenciada da ordem internacional foi
sucessivamente reatualizada conforme o espírito da época, indo da Relectio des Indes de
Francisco de Vitória (1989 [orig. 1532]), com sua distinção ente cristãos e pagãos, à Paz
perpétua de Kant (2008a [orig. 1795]) e sua fundamentação em Antropologia desde um ponto
de vista pragmático (2006, p. 225 sq. [orig. 1797]) que hierarquiza a humanidade com base no
caráter do povo e no caráter da espécie, e finalmente à economia política neoliberal de
Friedrich Hayek e Milton Friedman nos anos 1970, com sua distinção entre primeiro, segundo
e terceiro mundo e, mais recentemente, entre países desenvolvidos, em desenvolvimento e
subdesenvolvidos (Anghie, 2004, ver também capítulo III). O risco da formulação de
Habermas é levar-nos para uma ordem mundial que, de alguma maneira, reatualizaria mais
uma vez uma normatização culturalmente auto-referenciada da ordem internacional, que
agora poderia assumir a forma, por exemplo, de democratas maduros, democratas jovens e
autocratas.
No plano analítico-teórico, Habermas justifica o protagonismo do Ocidente com base
em uma representação histórica e geográfica da modernização: para o autor, a modernização e
seus efeitos de constrição sistêmica, no sentido de secularização e individualização,
configuram hoje uma situação mundial que se originou na Europa e se difundiu pelo mundo.
O argumento histórico-teórico se denota no trecho a seguir: “[...] Pois hoje outras culturas e
regiões do planeta estão expostas aos desafios da modernidade social de modo semelhante,
como ocorreu, por sua vez, com a Europa quando ela, por assim dizer, ‘descobriu’ [no século
XVIII] os direitos humanos e o Estado constitucional democrático” (Habermas, 2001a, p.
153). Compreende-se desta maneira que as justificativas tanto político-normativa quanto
analítico-teórica do protagonismo ocidental na condução política da construção de uma ordem
mundial cosmopolita estão dirigidas para a legitimação de anseios cosmopolitas existentes,
supõe-se, de uma sociedade mundial de cidadãos à semelhança de uma sociedade cosmopolita
supostamente existente na Europa. A implicação normativa da justificativa analítico-teórica é
a seguinte:

No que segue, assumirei o papel apologético de um participante ocidental na
discussão [Diskurs] intercultural sobre os direitos humanos [...] Apenas uma
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aproximação entre política e direito pode ajudar contra a opressão efetiva
das ditaduras que promovem desenvolvimento. É evidente que os problemas
de integração que todas as sociedades altamente complexas têm de enfrentar
só poderão ser solucionados por meio do direito moderno, se for gerada com
base no direito legítimo daquela forma abstrata de solidariedade civil que
coincide com a efetivação dos direitos fundamentais (Habermas, 2001a, p.
153-159,grifoacrescentado).

Como resultado da estratégia dos equivalentes funcionais, a posição apologética
impede Habermas de ver que sua ordem cosmopolita mundial consiste, a rigor, em conferir
uma roupagem mundial à democracia cosmopolita europeia. O autor vincula de modo quase
exclusivo a legitimação de compromissos internacionais entre governos nacionais à
concepção secularizada do direito moderno ocidental e à efetivação de direitos fundamentais
como entendida pela experiência histórica europeia do Estado de bem-estar. Isto é, a
estratégia dos equivalentes funcionais leva Habermas a restringir a possibilidade de efetivação
de uma ordem mundial cosmopolita centrada nos direitos humanos à forma histórica políticoinstitucional desenvolvida pelo Ocidente.
Frisa-se aqui também o viés paternalista da justificativa analítico-teórica do
protagonismo ocidental na condição da política internacional orientada pelos direitos
humanos. No trecho referido, a implicação normativa dessa justificativa pode ser descoberta a
partir de uma reflexão hermenêutica sobre o ponto de partida do discurso habermasiano sobre
os direitos humanos e sua defesa “apologética” da forma de legitimação ocidental. Trata-se
aqui do uso dos advérbios “só” e “apenas” antes da apresentação do modelo histórico
desenvolvido pelo Ocidente como resposta à violência que acompanha a modernização em
comunidades políticas não-ocidentais (ditaduras). A solução/resposta nomeada como
“aproximação entre política e direito”, como referência ao “direito moderno” e como base de
legitimação naquela “forma abstrata de solidariedade civil que coincide com a efetivação dos
direitos fundamentais”, enfatizam a posição hermenêutica do discurso apologético de
Habermas: imprime-se um viés paternalista na relação entre o Ocidente e o Resto, já que a
violência desencadeada por uma modernização compreendida mundialmente de modo linear e
teleológico, que começa no Ocidente e posteriormente se difunde, só e apenas pode ser
solucionada através do modelo ocidental.
Habermas manifesta certa preocupação com o risco de eurocentrismo que se
desprenda da coincidência entre o lugar político-normativo e analítico-teórico atribuído ao
Ocidente e a posição historicamente hegemônica que o mesmo ocupa (2001a, p. 155 sq.).
Mesmo assim, o autor não deixa de orientar seu diagnóstico e prognóstico do cosmopolitismo
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de maneira arbitrária, selecionando formulações filosóficas e situações de conflito específicas
da história moderna e da época contemporânea que justificariam o protagonismo intelectual e
político do Ocidente.
De imediato, é empiricamente pouco plausível creditar ao Ocidente um papel especial
na condução de uma política internacional baseada nos direitos humanos quando
consideramos que por meio de instrumentalizações diversas, como vimos acima, intervenções
imperialistas ocidentais de todo tipo já foram realizadas em nome deles desde a promulgação
da Carta da ONU em 1948 (Koshy, 1999). Outro problema da ordem cosmopolita mundial de
Habermas é de cunho crítico-normativo. Diferentemente da sociedade civil no plano nacional
da teoria discursiva da democracia, que se concretiza como dimensão institucional do mundo
da vida, o seu equivalente funcional na ordem cosmopolita mundial, a sociedade mundial de
cidadãos, tem sua conexão afrouxada – para não dizer ausente – com os mundos da vida que
compõem as diversas sociedades civis no mundo. Tudo se passa como se o equivalente
funcional mundial da sociedade civil nacional não possuísse vínculo com a reprodução de
tradições, identidades e solidariedades.
As críticas ao modelo habermasiano da ordem cosmopolita mundial apresentadas são
particularmente profícuas para o propósito de endereçar sociologicamente a contribuição
potencial da ideia de cosmopolitismo no contexto da busca de novas categorias e conceitos
para analisar a mundialização/globalização, uma vez que revela limitações analíticas no uso
de antinomias sedimentadas (Ocident/Resto). No plano normativo, o que é problemático na
ordem mundial cosmopolita é que pode ajudar, ainda que não intencionalmente, a justificar
moralmente intervenções de todo tipo do Ocidente sobre o resto do mundo, sob o pretexto
sociologicamente infundado de “salvar” – em um modo paternalista – sociedades não
democráticas de seu próprio infortúnio histórico. Assim, a ordem mundial cosmopolita
vislumbrada por Habermas, com sua conversão de uma política de poder para uma política
interna mundial, parece justamente não estar apta a realizar aquilo a que se propõe. Pelo
contrário, ao partir da antinomia Ocidente/Resto, ela parece contribuir para a permanência de
uma política de poder em escala mundial, só que ao invés de centrada no Estado-nação, ela
passaria a se basear em blocos cosmopolitas de Estados-nacionais. Esse desdobramento não
problematizado da teoria do autor talvez se deva ao fato de que o que Habermas reconstrói na
democracia cosmopolita é apenas parte do conjunto das pré-condições ético-normativas da
cultura europeia/ocidental, aquela herdeira das tradições liberais e republicanas modernas,
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deixando de lado outras heranças, aquelas que advêm da experiência colonial, do
autoritarismo, da eugenia, entre outras.

4.3 – Ordem mundial cosmopolita e equívocos da estratégia dos equivalentes
funcionais
A estrutura narrativa d’A constelação pós-nacional (2001a) revela de modo enfático a
inadequabilidade da estratégia dos equivalentes funcionais para endereçar os dilemas políticos
da esfera mundial e o horizonte político-normativo de uma ordem mundial cosmopolita. Por
meio de derivações sucessivas de uma trajetória histórica específica, Habermas faz
corresponder o horizonte normativo das sociedades democráticas europeias a um suposto
horizonte político-normativo da sociedade mundial. A estratégia dos equivalentes funcionais
consiste precisamente naquilo que marca o cosmopolitismo habermasiano com um
eurocentrismo. Ainda que em determinadas passagens Habermas se mostre ciente dos riscos
eurocêntricos aí implicados, nem por isso A constelação pós-nacional consegue imunizar-se a
isso. A estratégia dos equivalentes funcionais revela de modo particularmente forte aquilo a
que aludimos no início no capítulo, a saber: a pressuposição metateórica de dedução do todo
pela parte.
O livro está dividido em quatro partes. Na primeira delas, dedicada ao “contexto
nacional”, o capítulo primeiro se inicia com uma breve reconstrução do conceito de nação
(Volk) tratado na ocasião da Gelehrteversammlung, uma “assembléia de sábios” germanistas,
que ocorreu entre 1946/47 em Frankfurt am Main e Lübeck, Alemanha. Em seguida, em seu
capítulo dois, aborda o problema da reunificação alemão nos anos 1990 sob a perspectiva do
universalismo moral e do emprego público da história, tendo em vista a relação explícita com
a experiência da Segunda Grande Guerra e do Holocausto. Assim, Habermas inicia um livro
que pretende tratar dos dilemas políticos que a globalização traz para uma organização social
historicamente nacional a partir da trajetória histórica e da autocompreensão (nação) da
Alemanha moderna.
A segunda parte, a “constelação pós-nacional”, é a que nos interessa mais
propriamente. Mas antes de abordá-la em seu conteúdo específico, eu gostaria por enquanto
de manter a visão ampla sobre a narrativa do livro. O primeiro capítulo da segunda parte,
Capítulo 3 do livro, elabora uma reconstrução do século XX a partir de três continuidades da
modernização – o desenvolvimento demográfico, a mudança estrutural do trabalho e os
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avanços técnico-citentíficos –, que combinadas com três eventos específicos – Guerra Fria,
descolonização e o pacto do Estado de bem-estar –, argumenta Habermas, propiciaram um
aprendizado coletivo que, por fim, generalizou a democracia como forma de organização
política e de procedimento institucional para a justiça social, suplantando definitivamente o
fascismo. Habermas trata, portanto, do aprendizado politicamente consequente que o século
XX teve para, no limite, parte da Europa ocidental. No capítulo seguinte dessa segunda parte,
de número 4 no livro, o autor analisa as implicações que o advento da constelação pósnacional tem para a legitimação política no contexto das democracias europeias. É somente no
capítulo cinco do livro e último dessa segunda parte que a ordem mundial cosmopolita é
endereçada, com sua antinomia Ocidente/Resto e interpretação ocidental dos direitos
humanos. Nesse capítulo, Habermas define um posicionamento apologético da interpretação
ocidental desses direitos contra a interpretação asiática – sem, contudo, remeter a
interpretações de autores originários dessa parte do mundo, lançando mão apenas de
interpretações formuladas por autores ocidentais. O autor remete apenas a um intelectual
hindu, Ashis Nandy, que advoga por um fundamentalismo contrário à secularização do
direito. Não seria inadequado supor que Habermas parece ter “escolhido a dedo” um entre
muitos intelectuais, de modo a corroborar sua posição apologética 4.
Em sua terceira parte, Habermas reconstrói brevemente a autocompreensão normativa
da modernidade no contexto da constelação pós-nacional a partir da linhagem alemã, que vai
de Hegel à Escola de Frankfurt, chegando à crítica pós-moderna e à versão da teoria da
modernização reflexiva elaborada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck. E na quarta e última
parte, encontramos três artigos de opinião contra a clonagem de seres humanos, os quais
contam com direcionamentos distintos de um mesmo argumento. Aqui, Habermas
fundamenta sua posição contrária a partir da autocompreensão normativa da democracia
liberal, mais especificamente com base no princípio de autodeterminação individual: clonar
uma pessoa sugere uma instância decisória sobre o que o outro é e pode ser, contradizendo,
portanto, conceitos constitucionais vigentes na democracia liberal.
À luz da narrativa d’A constelação pós-nacional brevemente reconstruída acima, frisase que o problema não está em elaborar um diagnóstico das implicações que a constelação
pós-nacional traz para as democracias ocidentais. O problema reside em conferir ao mesmo
4

Ver a esse respeito, por exemplo, as seguintes interpretações não-ocidentais dos direitos humanos: uma
primeira do leste asiático, na qual destaco o livro organizado por Theodory de Bary e Tu Weiming (1998) sobre
confucionismo e direitos humanos; e outra elaborada pelo advogado islâmico de direitos humanos e professor da
Emory University School of Law, Abdullahi A. An-Na'im (2003), sobre a incorporação dos direitos humanos em
constituições africanas.
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uma validade universal. O cosmopolitismo de Habermas está associado à forma de
legitimação democrática liberal (2001a, p. 160), o que o torna encarnado na tradição do
racionalismo secular ocidental. Isso significa que o cosmopolitismo habermasiano deve ser
lido como contribuição ocidental para os desafios enfrentados por uma sociedade mundial que
tem um futuro compartilhado, mas que não parte de um passado comum. Não deve ser lido,
ao contrário do que pretende o autor, como universal. A narrativa d’A constelação pósnacional elabora um retrato da história política da modernidade que vai, primeiro, da
Alemanha para a Europa, segundo, da Europa para o Ocidente e, por último, do Ocidente para
o mundo. Isso significa, a rigor, que o livro nem mesmo parte de uma Europa de sociedades
nacionais em seu conjunto, mas de uma Prússia que, no século XIX, ainda estava em busca de
uma autocompreensão nacional mais abstrata.
Com base nessa consideração geral sobre a narrativa empreendida por Habermas, eu
gostaria de depreender cinco equívocos. Primeiro, no plano historiográfico, a representação
histórica do período nacional da Europa exclui arbitrariamente o fato de que, naquele exato
momento em que ocorreu a Gelehrteversammlung, os Estados nacionais já constituídos na
Europa ocidental não eram mais apenas nacionais, mas também impérios multinacionais.
Segundo, e no plano da representação da modernidade, Habermas reproduz a
autocompreensão europeia ocidental segundo a qual a modernidade se distingue de outras
épocas por sua crítica da razão, uma forma de consciência histórica que apreende
reflexivamente a própria tradição. Assim, a apreensão conceitual do que é moderno e do que
não é, decorre de uma crítica da razão histórica e culturalmente autofágica, que questiona a si
mesma na medida em que se realiza enquanto práxis do social e do político. Habermas
(2001a, p. 186-189) concorda com a crítica epistêmica pós-colonial que identifica
mecanismos de exclusão e de violência nessa autocompreensão europeia da modernidade.
Mas argumenta que tal crítica é incapaz de diferenciar entre “discursos colonizadores e
discursos convincentes, entre os discursos que devem a sua divulgação mundial a coerções
sistêmicas e outros que se impuseram graças a sua evidência” (p. 189). Embora eu concorde
substancialmente com a observação de Habermas, não podemos deixar de notar que, apesar de
antecipar-se a uma possível crítica epistêmica, sua reconstrução da modernidade reivindica
uma validade mundial que não se funda sobre um diagnóstico mundial. É possível falar de
modernidade sem colonialidade? Um projeto crítico não pode simplesmente recortar aquilo
que da tradição interessa para o presente como potencial de emancipação e deixar de lado o
todo da materialidade histórica.
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Isso fica especialmente evidente quando consideramos, por exemplo, as aspirações
emancipatórias invocadas tradicionalmente pela esquerda europeia ocidental e a latinoamericana: enquanto para a primeira, trata-se de emancipar-se de uma dominação histórica de
classe, para a segunda, trata-se, além disso, de emancipar-se da dominação histórica do norte.
Conferir às aspirações emancipatórias do Ocidente um horizonte mundial, portanto, é
normativamente inadequado porque, no contexto de condições pós-coloniais de vida, tende a
fazer emergir o fantasma do colonialismo.
Terceiro, a estratégia dos equivalentes funcionais leva a equívocos de cunho
hermenêutico, no sentido de que tende a deslocar o pertencimento cultural e político da
narrativa uniformizadora da autocompreensão da constelação nacional para o diagnóstico de
contextos de interação pós-nacionais. Tanto no âmbito da construção da democracia
cosmopolita europeia como da ordem mundial cosmopolita, a estratégia dos equivalentes
funcionais tende a tratar a diversidade cultural imanente como algo a ser superado no plano
normativo. Dessa maneira, perde-se a possibilidade de identificar potenciais de emancipação
inscritos nas formas de integração social pós-nacional já existentes, que são qualitativamente
distintas das formas de integração social nacional. Aqui, o que é problemático na estratégia
dos equivalentes funcionais é a própria prerrogativa qualitativa daquilo que é “equivalente” à
constelação nacional, pois tende a turvar a identificação de novas formas de integração social
e política.
Quarto, parece-me autoevidente afirmar que experiências históricas diversas
conformam culturas igualmente diversas. O problema da estratégia dos equivalentes
funcionais não reside nessa constatação geral, mas na maneira como concebe os processos de
formação da identidade cultural. É um problema de fundo hermenêutico. O equívoco aqui
consiste no direcionamento hermenêutico da formulação de categorias e conceitos para
uniformizações

culturais

(Ocidentais/não-ocidentais,

democratas/não-democratas,

por

exemplo), como se a formação da identidade cultural não fosse, enquanto experiência,
permeada por influências e significações não-adscritas pela territorialidade; como respostas,
oposições e incorporações que ocorrem no contato com outras criações culturais – indo da
arquitetura, da gastronomia, da vestimenta, de convicções políticas, de valores morais, à
hibridização e crioulização linguística e ao fenômeno muito recorrente de “empréstimos
linguísticos”. Como processo no qual acontece a compreensão de si no mundo, a formação da
identidade cultural é caracterizada por uma abertura hermenêutica que, potencialmente, se
estende ao conjunto da sociedade mundial (cf. Parte II). Essa abertura é uma componente
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decisiva na conformação e adensamento da cultura, por intermédio do diálogo, de perguntas,
respostas, incorporações e oposições.
Quinto e por fim, a estratégia dos equivalentes funcionais leva ao equívoco de tomar a
manifestação particular da globalização em determinada parte do mundo como universal.
Evidentemente que enquanto processo mundial, encontramos efeitos semelhantes da
globalização em várias “aldeias globais”. Mas na esfera local da práxis do social e do político,
tais efeitos se entrelaçam com tradições distintas e dão forma a aspirações normativas
particulares. Neste contexto, o quinto equívoco dessa estratégia se deve ao seu pressuposto
metateórico: a dedução do todo da globalização pelo efeito econômico, político e
sociocultural que gera sobre a parte que representa o Ocidente. No plano político-normativo, o
horizonte de uma ordem mundial cosmopolita se vê então desenhado pelo equívoco de tomar
uma linguagem particular (interpretação ocidental dos direitos humanos) como gramática
mundial. A consequência disso consiste em que a construção de uma ordem mundial
cosmopolita estaria cega à reprodução das assimetrias históricas mundiais.
Em vista do foi dito, eu gostaria de frisar que não se trata de certa descrença em
relação ao arranjo político-normativo ocidental para enfrentar internamente os problemas de
legitimação decorrentes da mundialização/globalização. Apenas saliento que uma posição
apologética está longe de poder contribuir com uma sociedade mundial que deve aprender a
resolver pacificamente seus conflitos, que está consciente de seu futuro comum. Muito pelo
contrário, uma posição como essa tende justamente a reforçar posições de poder ao pretender
concentrar para si determinada epistême e impor a própria interpretação dos direitos humanos
aos tantos “outros”. Toda atenção parece pouca quando falamos do direito à autodeterminação
dos “outros”. Sem a atenção devida, o cosmopolitismo reivindicado pelo Ocidente corre o
risco de levantar a suspeita de justificativa moral para perpetuar incursões imperialistas, como
tutela de um “outro” considerado arbitrariamente como “menos” moderno.

5 – Teoria da ação comunicativa e ordem mundial cosmopolita: três
insuficiências

O último equívoco da estratégia dos equivalentes funcionais ilumina um aspecto
fundamental, que pode ser tido como pressuposto dos demais. Ele também remete àquilo que
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foi definido no começo do capítulo como pressuposição metateórica da modernização
concebida como racionalização social: a dedução do todo pela parte. Com isso, sugere-se que
o problema da constelação pós-nacional reside precisamente em que seu diagnóstico de época
e o horizonte político-normativo que vislumbra não estão fundados em uma teoria da
mundialização/globalização. Isto é, a teoria da ação comunicativa parece não permitir
compreender como a modernização, além de racionalizar socialmente, também mundializa e
globaliza. Neste tópico, tentarei mostrar que o eurocentrismo e a antinomia Ocidente/Resto
identificada na constelação pós-nacional parecem não ser algo fortuito, que podem ser
interpretadas como expressão de três ordens de insuficiência da teoria da ação comunicativa
para endereçar o fenômeno histórico sobre cujo diagnóstico ancora-se a ordem mundial
cosmopolita, que é a mundialização/globalização.
Dissemos no início do capítulo que Habermas percorreu uma trajetória intelectual
clássica, que grosso modo essa trajetória comporta as fases sucessivas de estudos sobre
método, teoria geral da sociedade e teoria política. Ao longo do capítulo, buscou-se então
apontar vinculações internas entre essas três fases. Na ausência de uma explicitação dessas
vinculações internas pelo próprio Habermas, a trajetória clássica e a reconstrução aqui
empreendida justificam, num primeiro momento, a interpretação que segue. Num segundo
momento, a justificativa advém propriamente do que nela é dito.
Tendo em vista os equívocos e insuficiências identificados na terceira fase, neste
momento a tarefa reconstrutiva consiste em mostrar em que medida o eurocentrismo da ordem
mundial cosmopolita, com sua antinomia Ocidente/Resto, pode ser tido como expressão de
três teorias sobre as quais repousa a teoria da ação comunicativa, a saber, a teoria da verdade,
a teoria da evolução social e a teoria em dois níveis da sociedade. O eurocentrismo da ordem
mundial cosmopolita parece decorrer de uma cegueira em relação ao entrelaçamento histórico
das culturais, às respostas locais aos efeitos mundiais da modernização e à integração das
regiões do mundo em uma rede assimétrica de poder, acumulação de riquezas e de influência
transcultural. De acordo com a tese teórica defendida no presente estudo, isso se deve,
fundamentalmente, ao pressuposto metateórico da modernização concebida apenas como
racionalização social, que também identificamos na estratégia dos equivalentes funcionais. O
pressuposto metateórico de dedução do todo (modernização) pelo efeito universal
(racionalização) que o mesmo exerce sobre a parte (sistema-mundo da vida) parece impedir
de compreender uma modernização que também mundializa e globaliza na medida em que
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não permite endereçar a relação entre as partes (entre os sistemas funcionalmente
especializados e entre os mundos da vida simbolicamente estruturados).
Na passagem da teoria da ação comunicativa para a constelação pós-nacional,
Habermas universaliza o modelo de modernização ocidental e os efeitos de secularização e
individualização que o mesmo produz, tomando as respostas dessa região do mundo para tais
efeitos como as mais avançadas num sentido político-normativo. A implicação teórica disso é
uma representação histórico-sociológica da modernização dotada de um centro irradiador
mais evoluído no plano cognitivo-tecnológico e sociocultural (Ocidente), onde a
modernização aconteceria em primeiro lugar e se replicaria, linear e teleologicamente, em
outras regiões. Essa teleologia da modernização, entretanto, não é confirmada empiricamente,
particularmente quando olhamos para os efeitos da modernização sobre a cultura.
Estudos empíricos mostram que, apesar de um efeito similar de estratificação social, a
aplicação do modelo de modernização gestado ao longo do século XIX incide de maneira
distinta em cada cultura. Chang Kyung-Sup e Song Min-Young (2010), por exemplo,
identificam uma individualização sem “individualismo” no mundo feminino sul-coreano
como um dos efeitos da recente modernização do país. Ou ainda, Han Sang-Jin e Shim
Young-Hee (2010) identificam diferenças entre o Ocidente e o Leste Asiático no âmbito da
“articulação cultural-discursiva” de aspirações coletivas e expectativas normativas modernas,
apesar de ambas as regiões integrarem redes complexas da modernização mundial. Isso
significa que uma modernização que, além de racionalizar socialmente, também mundializa e
globaliza, remete a entrelaçamentos das culturas e uma dinâmica ambivalente de
compartilhamento

e

diferenciação

de

significações

culturais.

Estudaremos

mais

detalhadamente esses entrelaçamentos e sua dinâmica na Parte II do presente estudo. No
momento, frisa-se apenas que, ao partir da pressuposição metateórica de dedução do todo pela
parte, a modernização como racionalização social não permite endereçar tais entrelaçamentos
e a ambivalência a que remete no plano da identidade cultural.
No que segue, tratarei inicialmente de duas insuficiências propriamente teóricas da
teoria da ação comunicativa para endereçar uma modernização que mundializa e globaliza,
situadas na vinculação interna entre a teoria da verdade e a teoria da evolução social (i), e
entre a teoria da evolução social e a teoria em dois níveis da sociedade (ii). Em seguida,
voltar-me-ei para a insuficiência político-normativa da ordem mundial cosmopolita tendo em
vista as duas insuficiências anteriores (iii).
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(i) Insuficiência decorrente da vinculação interna entre teoria da verdade e teoria da
evolução social. Para Habermas, como vimos, a verdade é normativamente vinculante. Desde
a perspectiva de um crescendum, que vai da verdade à normatividade, buscarei mostrar em
que medida determinados aspectos de sua teoria da verdade e de sua teoria da evolução estão
na origem do eurocentrismo e da antinomia Ocidente/Resto da ordem mundial cosmopolita
vislumbrada pelo autor. Tendo em vista a tese teórica aqui defendida, a pergunta geral
dirigida a Habermas consiste em saber se a teoria da ação comunicativa, depois de pouco mais
de trinta anos de sua publicação, permite compreender o cosmopolitismo forçado por uma
modernização que não se manifesta mais apenas como racionalização do mundo da vida, mas
também como mundialização e globalização. É na resposta a essa pergunta que reside a
insuficiência identificada.
Sob a perspectiva da fundamentação pragmático-formal do discurso racional, a defesa
apologética da interpretação ocidental dos direitos humanos significa que Habermas confere
previamente ao Ocidente uma posição normativamente corretiva sobre o Resto. Como vimos,
para Habermas a verdade consiste em uma referência ao mundo objetivo cuja avaliação é
definida pelos critérios de eficácia e sucesso. Nesse contexto, apenas o conteúdo enunciado
que reivindica uma verdade é insuficiente para dizer o que é verdade e o que não é. Tendo em
vista que a verdade deve ser enunciada para se tornar efetiva, ela está condicionada a um
procedimento discursivo. Assim, a verdade é definida pelo conteúdo enunciado por um
participante da comunicação que faz referência a algo no mundo objetivo e pelo procedimento
consensuado para sua avaliação. Essa dupla dimensão discursiva da verdade permite que a
enunciação seja avaliada à luz de pretensões criticáveis de validade. A pretensão de verdade
enunciada deve, nesse sentido, estar condicionada ao consenso ou, pelo menos, ao acordo
entre todos aqueles que se sintam concernidos pelo assunto em discussão. Por isso Habermas
define como critério procedimental que pretensões criticáveis de validade devem considerar,
pelo menos idealmente, “todas as vozes, contribuições e temas relevantes” (2004, p. 47).
Tratando-se de um procedimento discursivo, a definição consensuada do conteúdo da
verdade deve estar orientada pelos critérios de simetria entre os participantes, no sentido da
igual oportunidade de participação, de salvaguarda contra pré-julgamentos, de igual
possibilidade de manifestação de conteúdos expressivos e de igual condição de instituir
princípios reguladores. Como vimos, esses critérios são reunidos no conceito de situação ideal
de fala. Compreende-se assim que a teoria em dois níveis do consenso da verdade faz valer a
racionalidade comunicativa e a atividade comunicativa (entendimento mútuo) como forma do
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discurso racional. A razão comunicativa assume então uma posição preponderante frente à
razão teleológica. Tida a situação ideal de fala como ideia contra-fática, isso quer dizer que o
grau de racionalidade é tanto maior quanto mais próxima a definição da verdade estiver dos
princípios que regem a forma comunicativa do discurso racional. Central aqui, portanto, é
entender-se mutuamente quanto à verdade de uma referência a algo no mundo objetivo
avaliada conforme os critérios de sucesso e eficácia: a práxis argumentativa, orientada pela
força do melhor argumento, é o que garante a verdade.
A definição do que é verdade não se restringe ao universo do conhecimento racional.
Um enunciado verdadeiro possui sempre já implicações normativas e, desta forma, incide
potencialmente como regras sobre a atividade social. Dizer que a emissão de gazes de efeito
estufa, por exemplo, é a causa do aquecimento global, tende a forçar o surgimento de
normatizações da atividade industrial, do manuseio do lixo, de incentivo à inovação
tecnológica, entre outros, com um propósito de prevenção e mitigação. No plano
sociocultural, isso significa que as implicações normativas da verdade estimulam uma
apreensão reflexiva do conhecimento herdado da tradição e das práticas socais
correspondentes, no sentido de prescrições normativas – da tecnologia a ser utilizada, da
escolha do que se deve ou não deve consumir, do estilo de vida, assim por diante. Na forma
comunicativa do discurso racional, portanto, a pretensão normativa de validade extrai sua
força de legitimação da pretensão de verdade.
Ao afirmar que a verdade possui implicações sempre já normativas, Habermas
sustenta que a centralidade do entendimento mútuo e dos critérios de sucesso e eficácia para
definir a verdade de uma referência a algo no mundo objetivo importa social e politicamente
como justificação de decisões normativamente vinculantes. Aqui, o entendimento mútuo
passa a vincular-se aos critérios de justeza normativa e de correção normativa. Isto é, se a
situação ideal de fala condiciona o conteúdo e o procedimento discursivo para a definição da
verdade, é ela também que deve condicionar o conteúdo e o procedimento para a definição de
normas. A práxis argumentativa (verdade) referida a algo no mundo objetivo assume então a
forma comunicativa de uma práxis da justificação referida a algo no mundo social
(normatividade).
Nesse sentido, a razão comunicativa concebe uma pretensão racional de validade que
se desprende da fundamentação metafísica, no sentido de afastar o dogmatismo de uma
verdade absoluta, e do fundamento despótico da autoridade, no sentido de uma legitimação do
poder que não repousa sobre a formação livre da vontade. Transpondo isso para uma teoria
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da evolução social, ser mais racional e ser normativamente mais justo então significa que mais
evoluída seria aquela sociedade que logrou constituir práticas de conhecimento nãodogmáticas e procedimentos para a tomada de decisão não-autoritários. Esse “lograr” algo
historicamente, de acordo com o que vimos, significa aqui aprendizagem.
Na perspectiva pragmático-formal, a evolução social tem a forma histórica de
aprendizagem. Para Habermas, a aprendizagem se dá na dimensão da verdade e da
normatividade de modo recíproco: mediante um pôr à prova as nossas convicções e passarmos
pela experiência de erros e acertos, evoluímos reciprocamente na esfera cognitivo-tecnológica
(verdade) e na esfera sociocultural (normatividade). A reciprocidade se deve a um aspecto
funcional (Habermas, 1983, p. 28-30 e 234-239). Na medida em que aprendemos na esfera
cognitivo-tecnológica, liberamos forças novas potencialmente destrutivas (bomba nuclear, por
exemplo), que exigem neutralizações correspondentes na esfera sociocultural, no sentido de
novas normatizações (Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares). Sem essa
neutralização, seríamos levados à barbárie, que pode resultar em uma dissolução do consenso
intersubjetivo de fundo da sociedade e, em última instância, na extinção da humanidade pela
guerra.
Ao entendermo-nos mutuamente a respeito de algo no mundo (objetivo e social) e
testarmos nossas convicções, aprendemos cognitivo-tecnologicamente e socioculturalmente
mediante a experiência de erros e acertos. A evolução social, portanto, está condicionada à
exigência pragmático-formal do entendimento mútuo e do aprendizado derivado do pôr à
prova as nossas convicções, no sentido de intercompreensão linguística. Isso significa que a
evolução social possui aqui um locus histórico forte na comunidade linguística. O
compartilhamento prévio de uma mesma língua e de uma organização sistêmica determinada
assegura um tipo de reconhecimento intersubjetivo que, em princípio, diminui potencialmente
a existência de aspectos problemáticos na integração social, aumentando potencialmente as
possibilidades de entendimento mútuo, i.e de aprendizagem.
Uma evolução social pensada a partir da relação funcional neutralizadora entre esfera
cogntitivo-tecnológica e esfera sociocultural permitiria explicar, por exemplo, porque foram
comunidades linguísticas da Europa Ocidental que finalmente dominaram o mundo e não o
contrário. Assim como justificaria o horizonte político-normativo de uma ordem mundial
cosmopolita fundada na defesa apologética da interpretação ocidental dos direitos humanos,
pois, de acordo com aquelas condições evolutivas, as sociedades ocidentais poderiam ser tidas
como a melhor situação epistêmica possível. Isto é: à luz da situação ideal de fala, é mais
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racional a verdade definida sem a exigência pré-teórica de uma verdade absoluta, como é o
caso atual da ciência ocidental, e são mais justas normas definidas mediante a participação
potencial de todos aqueles concernidos por aquilo que é objeto de regulação, como é o caso da
democracia liberal.
Conclui-se a partir disso que a vinculação interna entre as teorias habermasianas da
verdade e da evolução social sustentam que as sociedades ocidentais seriam mais evoluídas
que as demais devido, fundamentalmente, a dois desenvolvimentos históricos: na esfera
cognitivo-tecnológica, essas sociedades lograram desenvolver uma orientação não-dogmática
de conhecimento racional e maior inovação tecnológica, e na esfera sociocultural, lograram
desenvolver uma forma de legitimação democrática do poder. Assim, compreende-se de que
modo a posição normativamente corretiva no Ocidente explicitada na ordem mundial
cosmopolita se encontraria fundamentada na vinculação interna entre as teorias
habermasianas da verdade e da evolução social. Essa fundamentação também explica a
antinomia Ocidente/Resto e o eurocentrismo ali identificados.
Habermas parece buscar antecipar-se a uma crítica como essa ao tratar das relações
entre verdade e episteme, verdade e cultura. No âmbito da primeira, como vimos, o autor
sustenta que o princípio do melhor argumento assegura, pelo menos idealmente, a definição
historicamente contingente da melhor situação epistêmica possível. No âmbito da segunda,
introduz uma diferenciação entre aprendizado derivado da experiência quotidiana e
aprendizado derivado da forma comunicativa do discurso racional, cuja experiência
proporcionada no contexto desta última não estaria sujeita ao desentendimento intralinguístico da primeira. Diferentemente da experiência quotidiana, o aprendizado decorrente
da forma comunicativa do discurso racional repousa sobre o “trato pragmático com um
mundo objetivo suposto como idêntico e independente” (Habermas, 2004, p. 93). Desse
modo, argumenta o autor, a forma comunicativa do discurso racional “explode as limitações
de todos os contextos” e “tem significado imediato para o aprendizado mútuo” (2004, p. 94).
Habermas justifica a distinção entre um “aprendizado indireto” relativo à experiência
quotidiana e um aprendizado mútuo relativo à forma comunicativa dos discursos racionais ao
considerar que, no contexto deste último, a função cognitiva da linguagem adquire certa
autonomia frente à função de abertura ao mundo. Essa autonomia cognitiva seria o que
garante que o aprendizado mútuo relativo à experiência do discurso racional remeta
transcendentalmente tanto ao mundo objetivo (verdade, no sentido de aprendizado relativo ao
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domínio instrumental da realidade exterior) quanto ao mundo social (justeza e correção
normativa, no sentido de aprendizado sociomoral).
Em vista disso, devemos então perguntar o seguinte: assumindo que o tratamento
pragmático-formal da relação entre verdade e episteme, verdade e cultura, permite evitar o
risco de auto-referenciamento epistêmico (dogmatismo) e de auto-referenciamento cultural
(etnocentrismo), como é possível então que seus estudos políticos sobre a constelação pósnacional possuam uma narrativa eurocêntrica, especialmente, como vimos, A constelação pósnacional? Essa pergunta sugere que a fundamentação pragmático-formal do discurso racional
parece não assegurar-nos plenamente contra nossa encarnação prévia em determinada cultura,
contra a influência de um mundo da vida que, por assim dizer, age pelas nossas costas. Isso
fica particularmente claro na seleção do que são “vozes, temas e contribuições relevantes”
(2004, op.cit.): Habermas vislumbra um horizonte cosmopolita para a sociedade mundial
abrindo diálogo quase que exclusivamente com autores e estudos ocidentais. A consequência
disso parece ser um equívoco propriamente hermenêutico: na esfera mundial, Habermas funde
previamente posição de poder com melhor situação epistêmica possível.
Sem dialogar com autores e estudos não-ocidentais, caracterizar a defesa da
interpretação ocidental dos direitos humanos como apologética parece indicar que, na esfera
mundial, a práxis argumentativa e a práxis da justificação desmoronam. Desmoronam porque
a vinculação pragmático-formal entre entendimento mútuo, mundo da vida e aprendizagem se
desdobra em uma representação da evolução da sociedade como um para si da cultura. Com
isso, sugere-se o seguinte: ao partir da concepção comunicativa do entendimento mútuo
(exigências pragmático-formais da intercompreensão linguística), tende-se a sobre-estimar, na
definição da verdade e de seu sempre já normativo, a intersubjetividade particularmente forte
que caracteriza a aprendizagem de pessoas que compartilham uma mesma comunidade de
cultura – num sentido fundamental, um mesmo mundo da vida. Consequentemente, a
vinculação pragmático-formal entre entendimento mútuo, mundo da vida e aprendizagem
tende a enfatizar excessivamente o para si cultural da evolução social em detrimento do
referenciamento no outro de outra cultura. Enquanto impulso da evolução social, a
aprendizagem aconteceria apenas mediante uma reflexividade cultural e historicamente
autofágica, no sentido da experiência de um pôr à prova o conhecimento herdado da própria
tradição. Pode-se então dizer que o entendimento mútuo concebido comunicativamente tende
a desconsiderar teórica e analiticamente o entrelaçamento histórico das culturas como
dimensão relevante para a evolução social.
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É como se a experiência do contato com outras criações culturais, por exemplo, não
tivesse nada a ver com a constituição da consciência histórica e a evolução social. Uma
passagem do conhecido ensaio de Claude Lévi-Strauss sobre raça e história sintetiza bem o
que perdemos tendencialmente de vista aqui:

Para apreciar esta obra imensa [das civilizações americanas], basta medir a
contribuição da América para as civilizações do Velho Mundo. Em primeiro
lugar, a batata, a borracha, o tabaco e a coca (base da anestesia moderna)
que, sob aspectos muito diversos, constituem os quatro pilares da cultura
ocidental; o milho e o amendoim que revolucionaram a economia africana
antes de se generalizar no regime alimentar da Europa; em seguida o cacau,
a baunilha, o tomate, o abacaxi, a pimenta, várias espécies de feijão, de
algodão e cucurbitáceas. Enfim, o zero, base da aritmética e, indiretamente,
da matemática moderna, era conhecido e utilizado pelos Maias há pelo
menos meio milênio antes de sua descoberta pelos sábios indianos de quem a
Europa o conheceu por intermédio dos Árabes (Lévi-Strauss, 1987, p. 40
[orig. 1952]).

Para citar mais alguns exemplos: os algoritmos numéricos que usamos são de origem
mesopotâmica, a técnica de estabilização da pólvora é chinesa, o cristianismo tem origem nas
culturas semitas, as línguas que falamos estão historicamente entrelaçadas, a batata, e sua
técnica de cultivo, que hoje é parte de culturas gastronômicas europeias ocidentais, tem
origem incaica, assim por diante.
Com a concepção comunicativa de entendimento mútuo, tende-se a perder de vista
fundamentalmente o seguinte aspecto relevante para a evolução social: as culturas (mundo da
vida) e a organização funcional (sistema) que lograram constituir evoluem de modo
historicamente entrelaçado. Neste sentido, sugere-se que o entrelaçamento entre elas consiste
numa fonte de aprendizagem no sentido de que também estimula a apreensão reflexiva da
própria tradição mediante a tentativa de compreender aquilo que é desconhecido, que é
estrangeiro, que vem de outra cultura. Na medida em que a modernização passou a
intensificar os entrelaçamentos entre as culturas, torna-se sociologicamente tanto mais
relevante a aprendizagem decorrente da experiência do contato com tradições e criações
culturais distintas – seja na perspectiva do ator, seja na perspectiva do intérprete em
sociologia (cf. Parte II).

(ii) Insuficiência decorrente da vinculação interna entre teoria da evolução social e teoria em
dois níveis da sociedade. Para compreender em que medida essa vinculação interna está na
origem da antinomia Ocidente/Resto e do eurocentrismo identificado na ordem mundial
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cosmopolita, primeiro temos de nos voltar para o conceito de entendimento mútuo concebido
comunicativamente e a maneira como atua na reprodução do mundo da vida. A partir disso,
tendo em vista a antecedência evolutiva do mundo da vida sobre o sistema, veremos que o
mundo da vida se constitui como interioridade comunicativa da sociedade e o sistema figura
como sua exterioridade funcional. Isso significa que, ao partir do entendimento mútuo
concebido comunicativamente, a evolução social está ancorada em um conceito de sociedade
compreendido como acoplamento entre interioridade comunicativa do mundo da vida e sua
exterioridade funcional sistêmica. A consequência disso é uma representação da evolução
social da sociedade mundial tendencialmente distribuída em “mônadas” culturais.
A concepção comunicativa de entendimento mútuo condiciona à intercompreensão
linguística (agir comunicativo) a reprodução do mundo da vida. Vimos que o mundo da vida
conforma um consenso intersubjetivo de fundo para pessoas que, entendendo-se mutuamente,
agem sobre o mundo. Esse consenso intersubjetivo de fundo mune as pessoas capazes de agir
e falar de uma pré-compreensão linguística do mundo herdada da tradição cultural na qual
estão encarnadas. Isso quer dizer que o mundo da vida consiste, por assim dizer, no “chão”
cultural e linguístico da sociedade.

Sob o aspecto funcional da intercompreensão, a ação comunicativa serve
para transmitir e renovar o saber cultural; sob o aspecto da coordenação da
ação, ela serve para integrar socialmente e estabelecer solidariedades; sob o
aspecto da socialização, por fim, a ação comunicativa serve para formar
identidades pessoais [...] O processo de reprodução remete novas situações
ao estado existente do mundo da vida, e isso na dimensão semântica de
significações ou de conteúdos (da tradição cultural), assim como nas
dimensões do espaço social (de grupos socialmente integrados) e do tempo
histórico. A esses processos de reprodução cultural, de integração social e
de socialização correspondem, enquanto componentes estruturais do mundo
da vida, a cultura, a sociedade e a pessoa [...] As interações que formam a
rede de práticas comunicativas correntes constituem o medium graças ao
qual cultura, sociedade e pessoa se reproduzem (Habermas, 1987, v. 2, p.
151-152, grifo no original).

Enquanto “chão” da sociedade, o mundo da vida se move, no sentido da
aprendizagem, somente quando cultura e linguagem conseguem atender às exigências de
intercompreensão.

Se a cultura oferece um saber suficientemente válido para que sejam
satisfeitas as necessidades de compreensão mútua existente no mundo da
vida, os aportes da reprodução cultural para a manutenção das duas outras
componentes [integração social e socialização] consistem, por um lado, em
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legitimações levadas às instituições existentes e, por outro, em modelos de
comportamento formadores para adquirir faculdades generalizadas de agir
[...]Uma variação dirigida das estruturas do mundo da vida existe, por
exemplo, quando podemos colocar as transformações significativas para a
evolução sob a égide de uma diferenciação estrutural entre cultura, sociedade
e personalidade. E deve-se postular processos de aprendizagem para uma tal
diferenciação se queremos demonstrar que ela significa um acréscimo de
racionalidade (Habermas, 1987, v. 2, p. 156-159, grifo no original).

Ao entendermo-nos mutuamente (agir comunicativo e seu medium de direção, a
intercompreensão linguística) sobre alguma coisa no mundo e intervir no mundo,
reproduzimos o mundo da vida no qual estamos encarnados. Partindo do entendimento mútuo
concebido comunicativamente, Habermas então explica como o mundo da vida se reproduz
no interior da comunidade linguística, isto é, se reproduz como um ser para si da comunidade
linguística. Nesse sentido, podemos dizer que, mediatizado pelo entendimento mútuo, o
mundo da vida constitui a interioridade comunicativa da sociedade, da qual emanam, na
esteira de sua reprodução, modos intersubjetivamente estabelecidos de intercompreensão, i.e
da qual emanam possibilidades de evolução. Aqui, aprender e evoluir remete,
fundamentalmente, a uma complexificação comunicativa do mundo da vida, que
potencialmente estimula o surgimento de novas normas e práticas sociais legítimas, levando a
um novo “nível de integração” (Habermas, 1987, v. 2, p. 196). No plano evolutivo, essa
complexificação, argumenta nosso autor, tem como expressão mais recente na reprodução
cultural, na integração social e na socialização um descentramento crescente de perspectivas e
o surgimento de uma moral pós-convencional.
Tendo em vista que, para Habermas, a evolução dos sistemas no sentido da
diferenciação funcional pressupõe essa complexificação comunicativa do mundo da vida,
compreende-se que o sistema emana do mundo da vida como exterioridade funcional, no
sentido de autoregulação da sociedade.

A fórmula segundo a qual as sociedades representam contextos de ação
estabilizados pelo sistema, para grupos socialmente integrados, precisa
evidentemente ser detalhada [...] A evolução do sistema é medida pela
capacidade maior de uma sociedade em regular a si mesma, ao passo que a
dissociação da cultura, da sociedade e da personalidade indica o grau de
desenvolvimento do mundo da vida simbolicamente estruturado (Habermas,
1987, v. 2, p. 167).

Quando vincula ao mundo da vida a cultura, a sociedade e a personalidade, e ao
sistema o Estado e o mercado, e com essa vinculação avança uma concepção estrutural do
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conceito de sociedade, Habermas não está senão falando de pessoas social e culturalmente
integradas que, no plano histórico, lograram constituir formas auto-referenciadas e renovadas
de “legitimações levadas às instituições existentes”, tendo em vista a especificidade de
“modelos de comportamento formadores para adquirir faculdades generalizadas de agir”
(op.cit.). Assim, a única exterioridade existente ao mundo da vida é funcional, é o sistema.
Mundos da vida próprios a outra tradição cultural não figuram, por assim dizer, como
exterioridade possível. Em vista disso, pode-se dizer que o conceito de sociedade da teoria da
ação comunicativa é definido como acoplamento entre interioridade comunicativa do mundo
da vida e exterioridade funcional que o sistema representa para ele.
O trecho a seguir é ilustrativo do conceito de sociedade caracterizado por esse
acoplamento: “O mundo da vida racionalizado torna possível a emergência e o crescimento de
subsistemas cujos imperativos, então autonomizados, se voltam contra ele para destruí-lo”
(Habermas, 1987, v. 2, p. 204). Com sua teoria em dois níveis da sociedade, Habermas então
pensa os efeitos liberados pela modernização a partir da interioridade comunicativa do mundo
da vida e da exterioridade funcional que o sistema representa para ele – racionalização que
leva a uma colonização sistêmica do mundo da vida. Isso também pode ser verificado quando
Habermas analisa o Estado tradicional como esfera de organização administrativa da
sociedade: “O Estado tradicional é uma organização que estrutura a sociedade em seu
conjunto e, por essa razão, ele deve, na definição da filiação, da construção de seu programa e
do recrutamento de seus funcionários, vincular-se aos mundos da vida naturais de uma
sociedade de classe estratificada e às tradições culturais que lhe correspondem” (idem p. 188,
grifo acrescentado). Numa lógica evolutiva, esse acoplamento remete àquilo que vimos
anteriormente com o critério funcional de neutralização normativa (esfera sociocultural) dos
efeitos destrutivos liberados pelo desenvolvimento das forças produtivas (esfera cognitivotecnológica).
Em vista disso, é como se entre a interioridade comunicativa do mundo da vida, onde
encontramos o “chão” da sociedade como cultura e linguagem, e a exterioridade funcional do
sistema, onde encontramos as esferas de organização funcional que tal cultura logrou
desenvolver ao longo do tempo em determinado espaço, houvesse um acoplamento
hermeneuticamente fechado que conformaria o conceito de sociedade da teoria da ação
comunicativa. Esse fechamento hermenêutico se deve ao fato de que a concepção
comunicativa de entendimento mútuo condiciona à intercompreensão linguística a reprodução
do mundo da vida e tende, por conseguinte, a sobre-estimar teórica e analiticamente a

137

intercompreensão linguística. Assim, pode-se dizer que a interioridade comunicativa do
mundo da vida e a exterioridade funcional que o sistema representa para ele conformam uma
imagem da sociedade hermeneuticamente fechada sobre si mesma. A sociedade evolui e
atinge um novo nível de integração na medida em que apreende reflexivamente a própria
tradição linguístico-cultural (mundo da vida) e modifica a maneira de se autoregular
(sistema).
Esse conceito de sociedade compreendido como acoplamento hermeneuticamente
fechado entre mundo da vida e sistema se desdobra na teoria da evolução social da seguinte
maneira: a partir do entendimento mútuo concebido comunicativamente, mundo da vida e
sistema (sociedade) evoluem mediante uma aprendizagem que é, a rigor, cultural e
historicamente autofágica. Com um conceito de sociedade como esse, Habermas formula, sob
a perspectiva da sociedade mundial, uma teoria da sociedade ancorada em uma teoria
evolutiva da tradição linguístico-cultural e de seu modo de auto-regulação. Mediada pelo tipo
de intercompreensão que cultura e linguagem possibilitam, a aprendizagem decorre aqui
apenas de uma reflexividade para si da sociedade, como se estivesse isolada espacial e
temporalmente de outras culturas, linguagens e seus modos de autoregulação. Num sentido
histórico-sociológico, isso quer dizer que ao acoplamento entre mundo da vida e sistema
corresponde, a rigor, o tipo nacional de sociedade: enquanto cultura e linguagem (mundo da
vida), Estado nacional e mercado (sistema).
Com isso, sugere-se que a antinomia Ocidente/Resto e o eurocentrismo da ordem
mundial cosmopolita parecem decorrer da seguinte vinculação interna: o entendimento mútuo
concebido comunicativamente (intercompreensão linguística) e o conceito de sociedade
definido como acoplamento entre mundo da vida e sistema tendem a sobreiluminar na
evolução social uma reflexividade para si da cultura, da linguagem e de seu modo de
autoregulação. O impulso evolutivo viria apenas de um auto-influxo decorrente da
experiência de pôr à prova o conhecimento herdado da própria tradição linguístico-cultural. A
consequência metodológica disso é fundir territorialidade da cultura e sua forma de autoregulação com fronteira sociológica. A consequência normativa é a restrição do diagnóstico
do mundo social e dos potenciais imanentes de emancipação às experiências socioculturais
internas da sociedade tida como mais evoluída, em detrimento de experiências de tipo
intercultural.
Compreende-se a partir disso que, na constelação pós-nacional, o Ocidente consistiria
num acoplamento entre mundo da vida (descentramento de perspectivas, moral pós-
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convencional) e sistema (Estado democrático de direito e livre mercado) historicamente
alargado do acoplamento da constelação nacional. O Resto, de seu lado, seria então
representado e diferenciado do Ocidente devido à suposição de que as sociedades, ali, ainda
se encontram em um estágio evolutivo anterior de integração sistêmica e de integração social,
cujos dilemas correspondentes o Ocidente, por assim dizer, já superou. É oportuno retomar
aqui uma passagem já citada anteriormente: “[...] Pois hoje outras culturas e regiões do
planeta estão expostas aos desafios da modernidade social de modo semelhante, como
ocorreu, por sua vez, com a Europa quando ela, por assim dizer, ‘descobriu’ [no século
XVIII] os direitos humanos e o Estado constitucional democrático” (Habermas, 2001a, p.
153).
Com o entendimento mútuo concebido comunicativamente e um conceito de
sociedade definido pelo acoplamento entre um sistema que existe como exterioridade
funcional da interioridade comunicativa do mundo da vida, tende-se a perder de vista o
entrelaçamento histórico entre os sistemas funcionalmente especializados que cada cultura
logrou desenvolver e entre os mundos da vida simbolicamente estruturados; entrelaçamento
este que é evolutivamente relevante. Histórica, sociológica e hermeneuticamente, as
sociedades

influem

umas

sobre
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outras,
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uma

rede

complexa

de

compartilhamentos, de diferenciações e de formas de dominação. Num sentido fundamental,
entendimento mútuo concebido comunicativamente e aquele conceito de sociedade tendem a
ofuscar o seguinte aspecto relevante para a evolução social: em sua diversidade irredutível, as
culturas evoluem de diferentes maneiras e de modo entrelaçado. Isso torna qualquer tentativa
de saber quem é mais evoluído que o outro uma questão histórica, sociológica e
hermeneuticamente estéril. O já referido estudo de Lévi-Strauss pode nos auxiliar aqui mais
uma vez:

Já há treze séculos, o Islão formulou uma teoria da solidariedade de todas as
formas de vida humanas: técnica, econômica, social, espiritual, que o
Ocidente viria somente a elaborar recentemente, com alguns aspectos do
pensamento marxista e o nascimento da etnologia moderna [...] A agricultura
sem terra, há pouco na ordem do dia, foi praticada durante vários séculos por
alguns povos polinésios, que também poderiam ter ensinado ao mundo a arte
da navegação e o qual foi profundamente surpreendido, no século XVIII,
quando aqueles povos lhe revelaram um tipo de vida social e moral mais
livre e generosa do que tudo aquilo que se supunha [...] A civilização
egípcia, cuja importância para a humanidade é conhecida, somente é
inteligível como obra comum da Ásia e da África e os grandes sistemas
políticos da África antiga, suas construções jurídicas, suas doutrinas
filosóficas durante muito tempo desconhecidas pelos ocidentais, suas artes
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plásticas e sua música, que exploram metodicamente todas as possibilidades
oferecidas por cada meio de expressão, são tantos indícios de um passado
extraordinariamente fértil (Lévi-Strauss, 1987, p. 49 [orig. 1952]).

Isso quer dizer que o que se perde potencialmente de vista é a relevância que, na
diversidade irredutível das culturas, o entrelaçamento histórico destas últimas tem para a
evolução social enquanto experiência de contato com outras criações culturais. A experiência
do contato com outras criações culturais constitui uma reflexividade não num para si da
sociedade, mas uma reflexividade referenciada em outra sociedade. Num sentido dialético, a
autocompreensão cultural só é possível porque referida a outra autocompreensão cultural.
Numa lógica evolutiva, isso significa que o que se perde potencialmente de vista é a
diversidade das culturas como condição, por assim dizer, “natural” da humanidade, do nosso
estar no mundo, i.e como condição prévia de uma evolução social para qual contribui, ao lado
da apreensão reflexiva do mundo num para si da tradição, o entrelaçamento entre as culturas.
Isso é tanto mais relevante na medida em que indagamos sobre no que consiste precisamente
uma modernização que, além de racionalizar socialmente, também mundializa e globaliza.

(iii) Insuficiência político-normativa da ordem mundial cosmopolita. Em vista do que vimos
até aqui, sugere-se que a posição normativamente corretiva do Ocidente sobre o Resto
atribuída por Habermas na ordem mundial cosmopolita parece ser expressão de duas
vinculações internas de sua teoria da evolução social – com sua teoria da verdade e sua teoria
em dois níveis da sociedade. A parte Ocidente seria mais evoluída que a parte Resto nas
esferas cognitivo-tecnológica (tecnologia, sistema econômico, sistema administrativo, Estado
de direito, por exemplo) e sociocultural (descentramento de perspectivas, moral pósconvencional, cultura democrática, razão secular e não-dogmática, entre outros). De acordo
com essa perspectiva, o Ocidente, portanto, caracterizaria a melhor situação epistêmica
possível. Isso permite compreender o caráter apologético da defesa da interpretação ocidental
dos direitos humanos formulada por Habermas na constelação pós-nacional.
No plano político-normativo, esse desdobramento das duas vinculação internas da
teoria habermasiana da evolução é problemático sob dois aspectos. Primeiro, porque ofusca os
entrelaçamentos históricos efetivos entre as culturas, dividindo o horizonte político-normativo
da sociedade mundial com base na antinomia histórica, sociológica e hermeneuticamente
infundada entre Ocidente e Resto, justificando, por conseguinte, uma posição normativa
eurocêntrica – ou ainda, em sentido amplo, poderíamos dizer “ocidentalocêntrica”. Segundo,
porque tende a desconsiderar teórica, analítica e normativamente a reprodução efetiva de
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assimetrias históricas no interior da sociedade mundial. As duas vinculações internas,
portanto, incorrem em um estreitamento do escopo teórico-analítico que se reflete no alcance
do horizonte político-normativo da sociedade mundial vislumbrado na ordem mundial
cosmopolita: elas impedem de abrir a teoria da ação comunicativa para uma modernização
que, vinculando tradições culturais distintas e práticas sociais geograficamente situadas,
entretecem formas de vida igualmente modernas fora do Ocidente, podendo também, nesse
entrelaçamento, se manifestar como reatualização de mecanismos e formas de dominação
histórica – como o neocolonialismo e o imperialismo, por exemplo. Isto é, as duas
vinculações internas da teoria habermasiana da evolução social levam a uma concepção
teleológica e linear de modernização mundial que, tendo o Ocidente como centro irradiador,
leva ao equívoco de supor que sociedades não-ocidentais se encontrariam atualmente em um
estágio
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hermeneuticamente infundada. Sociedades não-ocidentais não estão a lidar com problemas
com os quais as sociedades europeias lidaram no passado porque, de imediato, os europeus
nunca foram colonizados. As sociedades europeias não têm de lidar com um passado
escravocrata que se reflete na estrutural social do trabalho até os dias atuais.
A implicação político-normativa disso reside em que não cabe uma posição
normativamente corretiva do Ocidente sobre Resto. A interpretação ocidental dos direitos
humanos não está em medida de se conectar à autocompreensão presente das sociedades nãoocidentais e permitir que se emancipem de formas de dominação que lhes são características,
seja no interior da estruturação social da sociedade, seja no exterior, no sentido de
emancipação em relação à dominação do Norte. Na medida em que Habermas concebe os
direitos humanos como uma contribuição mundial da Europa para lidar com os dilemas da
modernização, desconsidera-se que no momento em que estavam germinando no século
XVIII, eles se conectaram a lutas independentistas com propósitos descoloniais nas Américas.
Protagonistas políticos como Simón Bolívar e Thomas Jefferson, por exemplo, assim como
documentos históricos como a Virginia Declaration of Rights de 1776 e a Constitución
Vitalicia de 1826, sugerem que uma ordem política fundada nos valores de igualdade natural
entre os homens, de liberdade dada pelo nascimento, de autodeterminação cultural, política e
econômica, são uma construção histórica compartilhada que acompanha, para usar a
expressão de Jeffrey Alexander (2013), o “lado obscuro da modernidade” – o colonialismo, o
genocídio, a “razão tecnológica” (p. 01).
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Habermas parece não perceber que, se por um lado pode-se dizer que, desde a queda
do muro de Berlim, as democracia ocidentais lograram estabilizar mecanismos normativos
para a solução pacífica de conflitos internos (anti-semitismo, xenofobia, racismo, por
exemplo) – embora esse fantasma do passado europeu esteja volta e meia assombrando a vida
presente 5 –, por outro lado essas mesmas democracias não deixaram de se relacionar com o
resto do mundo num modo imperialista, a cada momento reatualizado. Nos dias atuais, as
justificativas para ações imperialistas – com o neocolonialismo daí decorrente – são diversas,
vão de interpretações etnocêntricas dos direitos humanos (Koshy, 1999), de uma concepção
ocidental auto-interessada de economia política (Mignolo, 2001, p. 736-739), de uma
interpretação epistemicamente auto-referenciada do direito internacional (Anghie, 2004), até a
intervenção militar stricto sensu, como foi a invasão recente da Líbia pela Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 2012 6. Pode-se ainda mencionar como expressão de
uma espécie de colonialismo reatualizado no plano da autocompreensão histórica europeia os
campos de permanência temporária para imigrantes ilegais instituídos na Europa em 1938,
operacionais e expandidos nos dias atuais (Clochard et al., 2004).
Esses exemplos invalidam a pressuposição empírica de um Ocidente democrático,
cosmopolita, mais evoluído na esfera sociocultural. Na Parte II do presente estudo, veremos
que estudos aplicados sobre o cosmopolitismo atual também invalidam essa pressuposição. A
construção de uma ordem mundial cosmopolita, possível e cada vez mais necessária, não deve
se orientar pela questão histórica, sociológica e hermeneuticamente estéril de saber qual
sociedade logrou uma maior ou menor evolução na esfera sociocultural. Até mesmo porque
tal orientação tende a levar a justificação normativa para os trilhos de uma essencialização da
cultura, se não mais como nacionalismo, pelo menos como “ocidentalismo”. Nesse sentido, o
equívoco propriamente metodológico a que a vinculação da teoria habermasiana da evolução
social com a teoria da verdade e a teoria em dois níveis da sociedade parece conduzir é o de
fundir posição de poder na esfera internacional e fronteira sociológica. E o equívoco teóriconormativo parece ser o de fundir, tendencialmente, posição de poder na esfera internacional e
melhor situação epistêmica possível.
Na medida em que invoca uma diversidade cultural imanente e o entrelaçamento
histórico das culturas (cf. Introdução), o cosmopolitismo sugere que conceber a sociedade
mundial dividida em civilizações ou em culturas (antinomia Ocidente/Resto) é
5

Ver a esse respeito, por exemplo, o resultado das últimas eleições europeias, que sugere um revigoramento do
extremismo de direita (Der Spiegel, 2014; Diehl & Hebel, 2014; cf. “outras referências”).
6
Para a análise da reatualização histórica do imperialismo/colonialismo moderno, ver Capítulo III.
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normativamente arbitrário porque é empiricamente falso. Os mundos da vida historicamente
condensados em cada sociedade não se reproduzem somente, no plano da experiência, a partir
de processos gradativos de uma apreensão reflexiva do mundo num para si da tradição, mas
também a partir da experiência do contato com outras tradições e criações culturais. Em vista
disso, uma ordem mundial cosmopolita pode ter como ponto de partida o diagnóstico da
condição historicamente entrelaçada das culturas, i.e das sociedades. Em princípio, isso
evitaria o equívoco de congelar as assimetrias históricas mundiais no plano normativo. No
quadro de um projeto crítico, isso sugere que o cosmopolitismo deve estar em medida de
endereçar o horizonte político-normativo de uma ordem mundial passível de ser construída a
partir do diagnóstico das assimetrias internas da sociedade mundial, não apenas no contexto
das assimetrias internas que conformam historicamente a estrutura social.
Não deixa de ser curioso o fato de que quando sai do contexto europeu e se volta para
o mundial, Habermas abre mão do entendimento mútuo como medium e da situação ideal de
fala como ideia contra-fática para a crítica. O diálogo permanece central aqui, mas parece
engessado nas trincheiras imaginadas de um Ocidente democrático e de um Resto
insuficientemente democrático, preponderantemente autocrático ou autocrático. Tendo em
vista a reconstrução aqui empreendida, pode-se dizer que, devido a não existência de um
consenso ético-político de fundo na esfera mundial, o autor parece não ver outra possibilidade
de ação senão a de uma “batalha argumentativa” (cf. Introdução). Daí a defesa apologética da
interpretação ocidental dos direitos humanos e da estreita vinculação estabelecida entre esses
direitos, a democracia liberal e o horizonte normativo da sociedade mundial.
Num plano sociológico fundamental, pode-se dizer que a insuficiência do
cosmopolitismo habermasiano se deve, na esfera mundial, ao fato de que a perspectiva
teleológica de um Ocidente que age sobre o Resto é incapaz de enxergar os entrelaçamentos
efetivos e assimétricos de uma modernização que, além de racionalizar socialmente, também
mundializa e globaliza: no sentido, por exemplo, de um imperialismo reatualizado no plano
econômico (setor financeiro e setor produtivo), político (poder militar), normativo (controle
das instituições políticas multilaterais e interpretação ocidental dos conflitos, do direito
internacional e dos direitos humanos), das ideias (conhecimento científico e filosófico) e da
subjetividade (indústria cultural). Sem o diagnóstico das assimetrias históricas mundiais, a
ordem mundial cosmopolita repousaria sobre um projeto da modernidade perpassado apenas
por variações de uma autocompreensão europeia da modernidade tida como mundial
(Habermas, 2001a, Cap. 6).
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Com a concepção comunicativa de entendimento mútuo e a fusão entre posição de
poder na esfera internacional e fronteira sociológica e entre aquela e melhor situação
epistêmica possível, tende-se a perder de vista fundamentalmente a ambivalência imanente
dos interesses e das aspirações normativas na esfera mundial. O atributo imanente significa
aqui que interesses e aspirações normativas estão sempre já inscritas em uma situação
sociocultural que, apesar de historicamente entrelaçada com outras situações, possui
particularidades intrínsecas. No plano da práxis, sugere-se aqui que há uma primazia do local
sobre o global. Um exemplo dado anteriormente ilustra bem essa primazia: enquanto para a
esquerda europeia trata-se tradicionalmente de emancipar-se de uma dominação histórica de
classe, para a esquerda latino-americana trata-se, além disso, de emancipar-se da dominação
histórica do Norte.
Pode-se resumir o que foi dito no plano político-normativo em dois aspectos.
Primeiro, que no plano político-normativo a insuficiência da ordem mundial cosmopolita à luz
da teoria da ação comunicativa decorre da fusão entre posição de poder na esfera
internacional e fronteira sociológica e entre aquela e melhor situação epistêmica possível.
Segundo, que na esfera mundial o cosmopolitismo invoca potenciais imanentes de
emancipação fundamentalmente ambivalentes, que não existem senão no contexto efetivo da
práxis do social e do político. A implicação disso reside em que, a rigor, deveríamos falar de
cosmopolitismos, no plural, no lugar de cosmopolitismo no singular. Para vislumbrar o
potencial normativo inscrito nesses cosmopolitismos, parece necessário voltarmo-nos para os
efeitos liberados por uma modernização que, além de racionalizar socialmente, também
mundializa e globaliza. No plano normativo e da ação política, a existência de
cosmopolitismos sugere que, para realizar-se como emancipação, uma ordem mundial
cosmopolita tenha de abster-se de qualquer tipo de restrição hermenêutica prévia relativa à
interpretação dos direitos humanos, de modo que esses direitos possam eventualmente vir a
conferir sentido, mediante uma interpretação própria, a contextos efetivos de ação.

6 – Considerações finais

De tudo o que foi dito na reconstrução empreendida, depreende-se um sentido
interpretativo geral: de que, seja no contexto da estratégia dos equivalentes funcionais

144

(constelação

pós-nacional),

seja no

contexto

do

entendimento

mútuo

concebido

comunicativamente, da evolução social, do conceito de verdade e do conceito em dois níveis
de sociedade (teoria da ação comunicativa), tanto os equívocos da ordem mundial
cosmopolita quanto as três ordens de insuficiências identificadas na teoria da ação
comunicativa parecem decorrer da pressuposição metateórica de dedução do todo pelo efeito
universal que o mesmo introduz na imbricação interna da parte.
Na constelação pós-nacional, os equivalentes funcionais fizeram Habermas ir da
autocompreensão histórica moderna da Alemanha como nação para a União Europeia e, por
fim, para o Ocidente e a sociedade mundial (globalização). A pressuposição metateórica
figura aqui como segue: deduz-se o todo da globalização pelo efeito econômico, político e
sociocultural que a mesma introduz na imbricação interna da parte (mundo da vida e sistema),
que é o Ocidente. A consequência metodológica disso é fundir posição de poder na esfera
internacional e fronteira sociológica (antinomia Ocidente/Resto), o que leva a desconsiderar
teórica e analiticamente o entrelaçamento histórico das culturas, i.e das sociedades. A
consequência normativa disso é a fusão entre posição de poder na esfera internacional e
melhor situação epistêmica possível, o que leva a tomar uma linguagem específica (do
Ocidente) como gramática mundial.
Na teoria da ação comunicativa, entendimento mútuo concebido comunicativamente,
verdade concebida pragmático-formalmente e acoplamento entre mundo da vida e sistema
(sociedade) levam a uma representação da evolução social histórica e culturalmente
autofágica. Por isso na constelação pós-nacional atribui-se ao Ocidente, então tido como parte
mais evoluída da sociedade mundial (esferas cognitivo-tecnológica e sociocultural), uma
posição normativamente corretiva sobre o Resto (defesa apologética da interpretação
ocidental dos direitos humanos). Aqui, a pressuposição metateórica figura como segue:
deduz-se o todo da modernização pelo efeito universal de racionalização que a mesma
introduz na imbricação interna da parte, o sistema e o mundo da vida (sociedade). Disso,
depreendem-se duas consequências teórico-analíticas. Primeiro, tende-se a sobre-estimar a
aprendizagem decorrente da apreensão reflexiva do mundo num para si da tradição
(experiência de pôr à prova o conhecimento herdado pela linguagem), em detrimento da
aprendizagem decorrente do entrelaçamento histórico das culturas (experiência do contato
com outras tradições e criações culturais). Segundo, consegue-se compreender os efeitos
gerados pela modernização apenas no contexto da imbricação entre mundo da vida e sistema
(colonização sistêmica), em detrimento dos efeitos decorrentes do entrelaçamento histórico
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entre sistemas e entre mundos da vida. A consequência metodológica disso é fundir
territorialidade da cultura e sua forma de auto-regulação com fronteira sociológica. A
consequência normativa é a restrição do diagnóstico do mundo social e dos potenciais
imanentes de emancipação às experiências socioculturais internas da sociedade tida como
mais evoluída, em detrimento de experiências de tipo intercultural. Se por um lado Habermas
logrou revigorar uma orientação transcendental para a teoria da ação, por outro lado, o
vínculo interno hermeneuticamente fechado entre entendimento mútuo concebido
comunicativamente, mundo da vida e sistema leva a uma concepção de aprendizagem que
encontra dificuldades para endereçar teórica e analiticamente uma modernização que, além de
racionalizar o mundo da vida, também mundializa e globaliza.
Essas considerações nos levam para a tese teórica defendida no presente estudo. A
pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte permite conceber os efeitos gerados
pela modernização apenas no interior da sociedade, isto é, como racionalização social. Não
permite conceber os efeitos mais recentes da modernização continuada como mundialização e
globalização. Para tanto, a tese teórica sugere que é necessário ter como ponto de partida a
pressuposição metateórica da relação entre as partes, entre os sistemas e entre os mundos da
vida. De acordo com o que vimos, seria então necessário um conceito de entendimento mútuo
que não condicione à intercompreensão linguística a reprodução do mundo da vida. Na Parte
II do presente estudo, o desafio que um conceito como esse apresenta será inicialmente
endereçado à luz de estudos aplicados sobre o cosmopolitismo atual. A partir desses estudos,
será sugerida uma concepção da experiência da mundialização como experiência
hermenêutica. Num diálogo estreito com a hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer
(1999), tentarei delinear, num terceiro momento, os contornos gerais de um conceito
indiciário de entendimento intercultural fundado hermeneuticamente; conceito este que, em
princípio, parece permitir afrouxar a vinculação interna entre entendimento mútuo e
intercompreensão linguística e abrir a reprodução do mundo da vida para a experiência do
contato com outras tradições e criações culturais. A pergunta que guiará a argumentação até
esse momento será a de saber, tendo em vista o fenômeno fundamental da compreensão,
como é possível a mundialização/globalização.
Desse percurso argumentativo, serão depreendidas algumas implicações propriamente
teóricas, orientadas pelo interesse geral de abrir a teoria da modernização para a
mundialização/globalização. Com base nesse movimento que pretende ir do empírico para o
teórico, será sugerida uma dimensão dupla de modernização, como racionalização social e
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como mundialização/globalização. No âmbito da primeira, fala-se em entendimento mútuo,
evolução social e colonização sistêmica do mundo da vida. No âmbito da segunda, fala-se em
entendimento intercultural, coevolução cultural e colonização transcultural do mundo da vida.
Em vista disso, no plano político-normativo será apontada a necessidade de endereçar a
construção de uma ordem mundial cosmopolita, possível e necessária, em três planos: no
dialógico-normativo, no jurídico e no político.
Com essa argumentação, reivindica-se uma relação de complementaridade entre
modernização como racionalização social e modernização como mundialização/globalização.
Não se trata aqui, portanto, de refutar a teoria da ação comunicativa. A racionalização social é
um efeito universal gerado pela modernização que pode ser verificado no interior das
sociedades modernas. A mundialização/globalização é um efeito universal gerado pela
modernização que pode ser verificado no entrelaçamento entre as sociedades modernas. A
intuição teórica aqui avançada é a de que o fenômeno histórico da modernização pode ser
caracterizado pela geração de dois efeitos sociologicamente preponderantes: a racionalização
social e a mundialização/globalização.
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Capítulo II – Ulrich Beck: sociedade mundial de risco,
modernização reflexiva e cosmopolitismo

O que caracteriza, nos dias atuais, a condição globalizada da vida social? Ulrich Beck
talvez tenha sido o primeiro a fornecer uma resposta propriamente sociológica a essa
pergunta, com o seu amplamente debatido Sociedade de risco: rumo a outra modernidade
(2001), publicado em 1986. Combinando o diagnóstico de efeitos ambientais e institucionais
com uma crítica da racionalidade científica e da modernização, esse livro pode ser tido como
uma análise da globalização avant la lettre. Desde então, Beck logrou inserir no vocabulário
de uma teoria social globalizada os termos risco, incerteza, ambiente e mudanças ambientais,
terrorismo, cosmopolitismo e uma concepção de reflexividade vinculada às instituições
modernas. O conjunto forneceu um aparato teórico e metodológico que esteve em medida de
iluminar aspectos da globalização em que esta se manifesta como práxis. No transcorrer dos
anos 1990, seus estudos vieram a influenciar pesquisas em áreas muito diversas 7.
Ainda que Beck tenha se mostrado um cientista prolífico, com uma ampla produção
bibliográfica, ele permanece, a rigor, autor de três livros: o seu já referido Sociedade de risco
(2001 [orig. 1986]), A perspectiva cosmopolita (2006 [orig. 2004]) e o seu mais recente
Sociedade mundial de risco: em busca da segurança perdida (2008 [orig.2007]). O primeiro
consiste em um diagnóstico de época acurado; o segundo define o projeto de uma fundação
metodológica experimental e transdisciplinar de sociologia; e o terceiro constitui uma
reatualização teórica. Ao trazer a questão ambiental para o centro da teoria social, seu
trabalho se concentrou na experimentação de aberturas da sociologia para outras disciplinas,
notadamente a “geografia, antropologia, etnologia, relações internacionais, direito
internacional e teoria política” (Beck & Sznaider, 2006, p. 382).

7

A teoria de Beck foi amplamente mobilizada por pesquisadores de áreas diversas. Entre eles, cito apenas
alguns: Allan et al., 1999; Adam et al., 2000; Guivant, 2000; Ferreira, 2006; Ianni, 2010; Tavolaro, 2011; Di
Giulio, 2012. Para a consulta dos aspectos gerais da teoria, sugerimos: Vandenberghe, 2001; Mythen, 2004;
Bosco, 2013e 2016 (no prelo); Bosco & Di Giulio, 2015.
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Duas críticas definem o ponto de partida de Beck. Primeiro, temos uma crítica à
racionalidade ultraespecializada de uma técno-ciência que, aplicados os seus resultados
industrialmente, figura ao mesmo tempo como causa e medium de definição de ameaças e
catástrofes (Beck, 2001, p. 341-397). Segundo, temos uma crítica à adequabilidade da
sociologia clássica para explicar e compreender uma sociedade que aboliu suas antigas
categorias de ordenação (2006, p. 51-68). Com base nessas duas críticas, Beck (2001, p. 20)
opta pelo ensaio como estratégia discursivo-analítica. Compreende-se assim que a vinculação
interna entre uma estratégia discursivo-analítica ensaísta, um diagnóstico de época e uma
orientação transdisciplinar dá lugar não a uma teoria acabada no sentido convencional, mas a
um projeto de conhecimento. Desde 2012, os trabalhos do autor se reuniram em torno do
projeto de pesquisa Methodological Cosmopolitanism - In the Laboratory of Climate Change
(Beck, 2012). A marca distintiva da teoria da sociedade mundial de risco reside no esforço de
renovação crítica da tradição da teoria social e de uma de suas linhagens específicas, a teoria
da modernização. Desde a publicação de seu Sociedade global de risco em 1998, Beck
(2002a, p. 01-28) tem ancorado sua crítica e saída epistemológica na ressignificação do
conceito de cosmopolitismo.
Apesar de bem-sucedido na tentativa pioneira de abrir a teoria da modernização para a
globalização, insuficiências teóricas, analíticas e normativas decorrentes daquilo que a tese
teórica aqui defendida define como pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte,
podem ser identificadas. Ainda que de modo parcial, como veremos, a insuficiência geral de
uma modernização concebida como racionalização social está presente na teoria da sociedade
mundial de risco. Aqui, o todo da modernização é deduzido do efeito universal
(racionalização impulsionada pelo risco, na medida em que gera insegurança) que a mesma
introduz na imbricação interna da parte, entre instituições modernas (ciência, Estado e
mercado) e situação social (de ameaça). A parcialidade se deve ao fato de que a modernização
como racionalização social assume aqui uma dupla dimensão: como gestão individual e
institucional do risco e como cosmopolitização reflexiva forçada pelo risco. Apesar de a
cosmopolitização reflexiva invocar entrelaçamentos históricos entre as culturas – e num
sentido amplo, entre as sociedades –, Beck toma como mundial a manifestação histórica e
sociológica particular da modernização nas sociedades democráticas ocidentais. No contexto
da tese teórica aqui defendida, isso significa que a teoria da sociedade mundial de risco,
apesar de avanços consideráveis, não está em medida de endereçar plenamente a relação entre
as partes, no sentido de uma modernização que entrelaça historicamente formas modernas de
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vida sociologicamente distintas; que entrelaça, em suma, as sociedades. Essa insuficiência
será demonstrada na reconstrução que segue com a identificação de uma tradução falha da
fundação metodológica experimental no cosmopolitismo em um diagnóstico dos riscos
globais, com a tipologia a que este último dá forma.
Em vista disso, volto-me inicialmente para a reconstrução do diagnóstico de época e
do eixo teórico da teoria da sociedade mundial de risco, compreendido este último pela
vinculação interna entre modernização-risco-reflexividade (1). Em seguida, abordo a
fundação do projeto de conhecimento derivado desse eixo e ancorado, de acordo com a tese
descritiva aqui apresentada, em uma resignificação do cosmopolitismo em três dimensões
integradas: como diagnóstico de época, como fundação metodológica experimental e
transdisciplinar de sociologia e como projeto político (2). Em um terceiro momento, retomo
algumas críticas consolidadas ao projeto cosmopolita de conhecimento formulado por Beck,
dentre as quais são privilegiadas uma crítica histórica e lógica (3) e uma crítica epistêmica (4).
A partir disso, introduzo a crítica metodológica aqui elaborada, que identifica uma tradução
falha do cosmopolitismo metodológico no diagnóstico dos riscos globais elaborado por Beck
e a categorização dos mesmos em uma tipologia (5). A estratégia reconstrutiva aqui
perseguida então permite que sejam delineadas insuficiências de tipo teórico, metodológico e
normativo, situadas entre a fundação no cosmopolitismo, o eixo teórico e o diagnóstico de
época da teoria da sociedade mundial de risco (6). Por fim, formulo algumas considerações
finais, conectando o que foi dito ao longo da reconstrução empreendida com o sentido
interpretativo geral da tese teórica aqui defendida, o qual identifica insuficiências decorrentes
da pressuposição metateórica da modernização concebida como racionalização social para
endereçar a mundialização/globalização e sugere a passagem para a pressuposição
metateórica da relação entre as partes (7).

1 – O eixo teórico: modernização-risco-reflexividade

A teoria da sociedade mundial de risco parte de um diagnóstico geral: “[...] Perigos
são fabricados de forma industrial, exteriorizados economicamente, individualizados no plano
jurídico, legitimados no plano das ciências exatas e minimizados no plano político” (Beck,
2010, p. 230). Na tentativa de prevenir, mitigar ou remediar a riscos e destruições produzidos
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por sua própria modernização, a sociedade passa a ter de lidar com efeitos não-previstos que
ela mesma produziu (Beck, 1997). Daí falar-se em modernização reflexiva. Risco e
reflexividade constituem, portanto, conceitos centrais: o primeiro permite o acesso à
realidade, o segundo explica a lógica de dinamização dessa realidade.
Para o nosso autor, o que diferencia os riscos contemporâneos dos de outras épocas
não é tanto o seu potencial de destruição, mas, primeiro, seu aspecto institucionalmente
fabricado (pela ciência, pelo mercado, pelo governo) (Beck, 2002a, p. 48-53); segundo, sua
invisibilidade, na medida em que determinadas substâncias não são perceptíveis pelos
sentidos sensoriais humanos (Beck, 2001, p. 80-84); e por último, a ausência de fronteira
espacial e temporal, sendo, por definição, ubíquos (mudanças climáticas, radioatividade,
poluição atmosférica) (idem, p. 65-80). O risco, portanto, não existe por si só, sua
objetividade deriva da percepção e da encenação social da qual é objeto (Beck, 2008, p. 47
sq.). Através de sua encenação, o risco conforma situações sociais de ameaça e na medida em
que caracteriza relações institucionais (Estado, mercado, ciência), são também estabelecidas
relações de definição constituídas como relações de produção (Marx), que gravitam em torno
de questões de poder, de interesses, benefícios e prejuízos (Beck, 2008, p. 53-60). Temos
assim uma condição antropológica geral da sociedade de risco: as destruições e os riscos não
podem mais ser atribuídos a causas externas (destino, deuses), é a própria sociedade que os
produz e fabrica – manufactured uncertainties (Beck, 2002b, p. 128-135). A sociedade de
risco revela, em outras palavras, um “choque antropológico” (Ianni, 2012).
De imediato, o risco se universaliza na medida em que o vínculo entre destruição e
modernização é estabelecido. Uma vez que destruições e danos figuram como resultado da
ação humana, eles podem, por definição, ser evitados. Assim, a definição do que é ou não é
destrutivo, do que representa ou não representa um risco, torna-se uma questão institucional e
existencial chave: para Beck, a universalização do risco tem por mediação empírica a
discutibilidade quanto a sua definição, para a qual competem interesses – leia-se,
“racionalidades” – variados da sociedade (da política, da economia, da sociedade civil e da
ciência): “[...] Os riscos não têm nenhuma existência abstrata por si mesmos, somente se
fazem reais nos juízos contraditórios que suscitam entre grupos de pessoas e populações”
(Beck, 1997, p. 32).
Na medida em que o risco é ubíquo, não possui limites espaciais nem temporais, e que
orienta a ação, ele é, por definição, global. A ubiquidade do risco e a reflexivização que
promove no âmbito da relação entre vida cotidiana e racionalidade institucional são o que, em
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primeira instância, confere uma prerrogativa global ao risco. Mas não são todos os tipos de
risco existentes que possuem essa característica – como é o caso dos riscos sanitários,
exemplifica Beck,vinculados à pobreza estrutural. Em vista disso, Beck elabora uma tipologia
dos riscos globais, distinguindo entre quatro tipos: o risco ambiental, o risco financeiro, o
risco biográfico e o risco terrorista – que veremos detalhadamente mais adiante.
A multidimensionalidade dos riscos, que vão da crise ecológica à ameaça de
desemprego, sugere a tentativa de um projeto de conhecimento transdisciplinar. Para tanto,
Beck evita elaborar uma definição fechada do que é ou não é o risco, pois caso fizesse,
correria o risco de estreitar em demasia o diálogo entre diferentes disciplinas. Por isso o autor
manteve uma definição genérica do conceito:

O conceito [de risco] se refere àquelas práticas e métodos pelos quais
consequências futuras de decisões individuais e institucionais são
controladas no presente. Em vista disso, os riscos são uma forma de
reflexividade institucionalizada e são fundamentalmente ambivalentes. Por
um lado, eles dão expressão ao princípio de aventura; por outro, os riscos
levantam a questão de quem será responsável pelas consequências, e se ou
não as medidas e os métodos de precaução e de controle fabricam incerteza
na dimensão do espaço, do tempo, do dinheiro, do conhecimento/nãoconhecimento e assim por diante, e se são apropriados (Beck, 2000a, p. xii).

O risco, nesse sentido, carrega a particularidade de, ao mesmo tempo, ser um discurso
sobre algo que não aconteceu e um fenômeno, na medida em que orienta a ação com um
sentido preventivo – escolhas de consumo, de tecnologias, entre oportunidades de pesquisa,
políticas governamentais, entre outros. O risco, portanto, é fundamentalmente um discurso
que retira sua razão da experiência de catástrofes já ocorridas e de hipóteses razoáveis.
Compreende-se assim que a definição social do risco, pela qual se determina sua realidade,
não é estabelecida exclusivamente por critérios objetivos, pois, em última instância, ninguém,
nem mesmo o saber técnico-científico, consegue prever o futuro. Por outro lado, a definição
do risco também é permeada pela cultura, o que significa dizer que a objetividade do risco
deriva de sua percepção e da encenação social da qual é objeto, tendo por consequência que,
no final das contas, quando o risco se converte em catástrofe, desvanece a diferença entre
risco e percepção cultural do risco (Beck, 2008, p. 47-79). Mas apesar da tendência para o
desvanecimento dessa diferença, o risco ilumina na situação social a multiplicidade da
modernidade, com seus interesses, jurisprudências distintas, profissões de fé e imagens de
mundo variadas.
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Na medida em que os riscos encerram relações institucionais (Estado, indústria,
sociedade civil, por exemplo), tem-se por implicação também dizer que as relações de
definição operadas em torno dele constituem relações de dominação, que gravitam em torno
de questões de poder, de interesses, benefícios e prejuízos. As relações de definição são
pensadas por Beck (2008, pp. 53-57) como relações de produção (Marx), e ilustram um
campo de disputa de poder circunscrito pelas esferas científica, social, política e econômica.
Elas fixam as relações de poder no trato da definição dos riscos. Instância de intermediação
privilegiada, as relações de definição constituem a engenharia normativa para a estipulação de
contrapartidas aos efeitos colaterais associados a riscos e catástrofes, do ponto de vista
(político) preventivo e da percepção social.
De modo geral, a sociedade mundial de risco designa uma fase no desenvolvimento da
sociedade moderna em que os sucessos da modernização industrial passam a gerar efeitos
colaterais imprevisíveis, diagnosticados como causa de danos e destruições (ambientais,
econômicos, políticos e individuais) e, num segundo momento, como riscos cientificamente
projetados e social, econômica e politicamente percebidos e geridos. Entende-se com isso que
a modernização finalmente produz consequências que tendem a escapar dos mecanismos de
controle e proteção institucional da sociedade industrial (Beck, 1997, p. 11-16) e, por
conseguinte, a colocar em questão o antigo consenso industrial sobre o progresso (Beck,
2001, p. 428-434). Ao dinamizar-se reflexivamente, a sociedade de risco então remete à
possibilidade e, em certo sentido, à inevitabilidade da transformação, de se repensar e
reinventar o arranjo industrial moderno entre sistema social, sistema econômico e sistema
político. A sociedade mundial de risco comporta, portanto, um horizonte político-normativo.
Beck argumenta que a ciência, especialmente as ciências da natureza e as engenharias, não
podem garantir “risco zero” quando seus resultados de laboratório são aplicados
industrialmente, isto é, fora do laboratório. Isso requer, em suas próprias palavras, uma
“moralização tecnológica” (Beck, 2002a, p. 80).
Desde a publicação de Sociedade de risco em 1986 (2001), a teoria da sociedade
mundial de risco definiu quatro teses gerais: produção e distribuição dos riscos,
individualização reflexiva, modernização reflexiva e cosmopolitização reflexiva. Na
produção e distribuição dos riscos, a tese defendida consiste em que a produção e distribuição
social de riquezas (trabalho, bens, bem-estar social) se veem hoje acompanhadas da produção
e distribuição social de riscos (poluição, crises econômicas, terrorismo, entre outros) (Beck,
2001, p. 35-90; 2008, p. 47-75). Num sentido histórico-sociológico, isso implica em dizer que
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à antiga integração social mediatizada pelo trabalho (classe) veio somar-se uma integração
social mediatizada pelo risco (comunidades e grupos de risco). A essa tese correspondem os
riscos globais ambiental, financeiro e terrorista.
De seu lado, a individualização reflexiva sustenta que, em virtude do melhoramento
das condições gerais de existência e do desenvolvimento das instituições modernas (Estado de
bem-estar social, reestruturação do trabalho, feminização da profissão, entre outros),
assistimos a uma desincorporação das identidades sociais. Inicia-se um processo de
diversificação das condições de vida, que substitui aquelas da sociedade industrial (classe,
família nuclear, entre outros) por outras, mais “flexíveis”, individualizadas, logo, mais
“arriscadas” (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Sendo produto da escolha individualizada, a
biografia incorpora mais incertezas: por um lado, abrem-se novas possibilidades de realização
pessoal, mas por outro, individualiza-se a desigualdade social (Beck, 2001, Cap. 3). À
individualização reflexiva corresponde o risco global biográfico.
Terceiro, a modernização reflexiva designa o movimento geral dessa sociedade, seu
aspecto historicamente construído e tendências de desenvolvimento. Por modernização, Beck
se refere aos “progressos tecnológicos efetuados na racionalização”, às “transformações do
trabalho e da organização”, assim como, em um sentido sociologicamente amplo, a “um
processo de implicações muito profundas, que toca e transforma todo o edifício social, e no
decorrer do qual são finalmente transformadas as fontes de certeza das quais a vida se
alimenta” (2001, p. 35-36, nota de rodapé). Na dinamização reflexiva da modernização,
questões de calculabilidade e previsibilidade do risco ganham importância para a ação e a
regulação institucional. A calculabilidade se refere à impossibilidade de determinar as causas
de danos e riscos mediante causalidades estritas, pois eles não possuem fronteiras espaciais
nem temporais. Juridicamente, isso significa a impossibilidade de fazer valer o princípio de
culpabilidade, posto que, por exemplo, podem ser responsáveis pelo dano ambiental a
empresa, grupos econômicos e profissionais, hábitos cotidianos e o próprio governo (Beck,
2002a, p. 75-103).
O problema da previsibilidade, por sua vez, gravita em torno da relação entre ciência,
risco e incerteza. A idéia básica é a seguinte: o risco diz respeito a consequências mensuráveis
in principio, enquanto a incerteza, a consequências não-mensuráveis. Isto é: o risco se torna
visível pelo grau possível, mas não suficiente, de aproximação da imaginação e medição
científicas de seu conteúdo concreto. Na dinâmica relacional entre os subsistemas
especializados da ciência, da política, do mercado e da sociedade civil organizada, é
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estabelecida uma ambivalência intrínseca, que pode ser percebida a partir do seguinte
exemplo: “[...] os engenheiros de segurança são sistematicamente desmentidos pelos analistas
de seguros, que diante do ‘risco zero’ do especialista, afirmam: impossível de ser assegurado”
(Beck, 1997, p. 22; ver também 2002b, p. 131-132). Disso sobressai a dúvida, fragmentando a
“verdade” científica em “verdades subsistêmicas”. Aplicada reflexivamente, Beck propõe que
a dúvida se torne o padrão para uma nova modernidade, na qual a prática científica seria
orientada pelos princípios de precaução e a reversibilidade (1997, p. 45-47; 2001, p. 480-485).
O problema prático consiste em que, muitas vezes, só se sabe que os efeitos induzidos por
uma nova tecnologia são irreversíveis após sua experimentação fora do laboratório. Para além
das questões teóricas profundas a que a reversibilidade físico-química remete 8, Beck organiza
sua argumentação em duas esferas politicamente específicas: trata-se de considerar, por um
lado, a dimensão político-social da produção de conhecimento (2001, p. 347-356 e 363-365),
por outro, a dinâmica específica do campo científico, isto é, das disputas internas típicas a
essa esfera da atividade social (p. 366-370 e 374-378).
Sendo assim, “modernização reflexiva também – e essencialmente – significa ‘reforma
da racionalidade’, a qual faz justiça à ambivalência histórica a priori em uma modernidade
que está abolindo suas próprias categorias de ordenação” (Beck, 1997, p. 47). Com isso, o
autor sugere buscar “novas sínteses” nos “horizontes das sub-racionalidades, que a
modernidade simples desenvolveu e reciprocamente isolou” (idem, ibidem). Em outras
palavras, trata-se de uma radicalização da racionalidade, que toma por elemento sistemático a
incerteza constantemente liberada no âmbito das intersecções entre as certezas “particulares”
de cada subsistema de ação. A crítica da racionalidade, portanto, está aqui dirigida à
ultraespecialização do conhecimento científico (2001, p. 379-389 e 393-398). É a
ultraespecialização, argumenta o autor, que está na origem da incontrolabilidade dos efeitos
colaterais, pois isola em laboratório resultados que, uma vez aplicados industrialmente,
deixam de permanecer isolados, tornando-se mais complexos e imprevisíveis.
Beck identifica, nesse sentido, uma insuficiência da racionalidade científica, porque
ultraespecializada, para diagnosticar e lidar com efeitos colaterais (risco, danos e catástrofes)
8

A problemática da reversibilidade atinge aspectos constitutivos da epistemologia das ciências naturais. De
maneira geral, diz respeito à concepção de trajetória do processo físico-químico, da passagem de um estado a
outro. Segundo a concepção clássica, newtoniana, todo processo físico-químico seria reversível. Esse princípio
da reversibilidade tem sido questionado desde aproximadamente o final do século XIX, inicialmente por
trabalhos aplicados em termodinâmica elaborados pelo físico-químico Ludwig Boltzman, adquirindo
justificações mais contundentes a partir de meado dos anos 1950. Para uma discussão mais aprofundada, sugiro:
Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle. La nouvelle alliance. Paris: Éditions Gallimard, 1986; e dos mesmos autores:
Entre le temps et l’éternité. Paris: Champs-Flammarion, 1988.
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decorrentes da aplicação industrial de seus resultados. Pela midiatização do discurso
científico, essa insuficiência teórico-metodológica – vale dizer, o lugar onde está a incerteza –
acaba por se introduzir na vida quotidiana como dúvida, uma vez que a ação prática para
evitar um risco hoje pode se revelar ou insuficiente ou causa de outros riscos, por assim dizer,
daqui uma semana. A dúvida metódica, anteriormente privilégio dos homens de ciência,
começa a penetrar nos recintos do quotidiano, no que se deve ou não deve comer, prevenir,
evitar, remediar, investir. Isso quer dizer que a sociedade de risco também é uma sociedade da
ciência, de uma ciência que se torna cada vez mais necessária, mas cada vez menos suficiente
(Beck, 2001b, p. 371-373 e 390-392).
Como desdobramento, temos aqui dois sentidos gerais, anexos à dinâmica reflexiva da
modernização: de um lado, na sociedade de risco a ciência se generaliza, figurando como
“causa, medium de definição e fonte de solução de danos e riscos” (Beck, 2001, p. 341 sq.);
de outro, uma vez que a insuficiência do conhecimento científico se torna visível para a
opinião pública devido à midiatização de diagnósticos contraditórios dos especialistas (sobre a
questão ambiental, acidentes industriais, tendências do mercado, por exemplo), o risco se
torna um agente de (auto-)politização da modernidade industrial, e dessa forma também a
política se generaliza, se introduz na economia, na prática científica, na tecnologia, nos
“erros” médicos, na relação entre os sexos. Surge assim uma nova forma cultural do político,
uma política da vida quotidiana, individualizada, não voltada para a conquista do poder
estatal, que Beck

denomina subpolítica (idem, p. 399-428 e 2002a, p. 58-73). Beck

argumenta que a modernização reflexiva promove uma “subpolítica da racionalização” (Beck,
2001, p. 456-470).
Num sentido histórico-sociológico amplo, a tese da modernização reflexiva sustenta
que está a ocorrer uma racionalização (risco; reflexiva) da racionalização (trabalho; simples).
Há, nesse sentido, uma radicalização da modernização: a racionalização social impulsionada
por uma modernização que produz riquezas e diferencia socialmente pelo trabalho (classe) foi
redobrada por uma racionalização social impulsionada por uma modernização que produz
riscos e diferencia socialmente pela insegurança (comunidades ou grupos de risco). Na
medida em que esses riscos são globais, a diferenciação social se caracteriza como uma
cosmopolitização do antigo ordenamento nacional da vida social. Assim, a racionalização da
racionalização impulsionada por uma modernização que produz riscos globais faz emergir
“comunidades cosmopolitas de risco”, as quais materializam uma interdependência crescente
no interior da sociedade mundial (Beck, 2011).
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Isso nos leva à quarta tese da teoria da sociedade mundial de risco. Uma vez que o
risco não possui fronteiras espaciais nem temporais, argumenta o teórico social, sua
encenação social promove uma cosmopolitização reflexiva forçada da vida social (Beck,
2006, p. 69-98 e 169-188). Riscos e catástrofes teriam se tornado fenômenos que motivam a
ação para além da localidade política e cultural, para além do Estado-nação. Nesse sentido, a
vida se cosmopolitiza na medida em que um futuro antecipado como catástrofe se introduz no
presente como força de integração política e social transnacional (Beck, 2008, p. 34-37). É um
futuro arriscado industrialmente induzido, cientificamente antecipado, politicamente gerido,
socialmente percebido e mundialmente compartilhado na ação presente que força uma
cosmopolitização reflexiva da sociedade e da história.
O eixo teórico modernização-risco-reflexividade fica assim definido: na esteira da
modernização continuada e de seus sucessos, são produzidos riscos e destruições de alcance
mundial que, percebidos socialmente como ameaça, induzem a formas reflexivas de
socialização e fazem emergir uma nova sociedade, a sociedade mundial (cosmopolita) de
risco. O fenômeno que está na origem de tais transformações, portanto, é aquele que globaliza
e cosmopolitiza reflexivamente a sociedade moderna: o risco produzido pela modernização.
Em vista disso, o risco é um fenômeno que opera como a parte universal do todo, de uma
modernização que intensifica mundialmente a racionalização social e transforma as fontes
tradicionais de certeza. A partir do risco, a racionalização social se manifesta como
insegurança que motiva reflexivamente a ação. Assim, a modernização como racionalização
social e transformação ampla da sociedade assume aqui uma dupla dimensão: como gestão
individual e institucional do risco e como cosmopolitização reflexiva forçada. Isso permitiria
diferenciar qualitativamente a sociedade contemporânea das anteriores e falar de uma
primeira e uma segunda modernidade (Beck, 2006, p. 09-33 e 2000b). Como veremos, Beck
reúne esse eixo teórico em uma resignificação tripla do conceito de cosmopolitismo, sendo
aqui que define os contornos de seu projeto de conhecimento.
De um modo geral, a intuição teórico-empírica de Beck é promissora. Quando afirma
que “a dinâmica dos riscos ambientais só pode ser compreendida a partir de um
cosmopolitismo metodológico” (2008, p. 219-254), o autor logra conectar um fenômeno
concreto como as mudanças climáticas com uma categoria de circulação mundial (risco
ambiental) e ainda definir um quadro de referência teórico-metodológico. A teoria da
sociedade mundial de risco traz, portanto, algumas invocações importantes.
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No âmbito dos estudos sobre governança do risco, uma vez que logra caracterizar
determinados riscos como um fenômeno de circulação global, por um lado permite-se a
vinculação objetiva entre o universo gerencial do Estado nacional e a globalização, num
contexto em que uma política de governo tenha sua legitimidade e eficácia mediadas por
esferas de regulação pós-nacionais (Beck, 2002b, p. 48-65, 214-221); por outro, permite-se a
elaboração de novas formas de participação direta nos processos de tomada de decisão no
interior do sistema político, de modo a redesenhar as bases de legitimação da política estatal
(Beck, 2010, p. 234-238).
Segundo, a questão ambiental deixa de ser tratada como um problema “ambiental” e
passa a figurar como problema interno da sociedade (Beck, 2001, p. 146-153; 2002a, p. 4148). Rompe-se, assim, com a separação moderna entre sociedade e natureza, redefinindo-a
com base num princípio de reciprocidade e abrindo, consequentemente, novas perspectivas
para a teoria social, no sentido de estratégias que permitam lidar com problemas que
transcendem as divisões disciplinares convencionais (Beck, 2001, p. 347-356, 395-398, 485493; 2002a, p. 113-141).
E terceiro, sua contribuição está dirigida para o conceito de sociedade. Com base no
eixo teórico risco-reflexividade-modernização, desprende-se uma concepção de sociedade
mundial que, segundo Beck, pode operar como referência metodológica para uma renovação
da sociologia: a estreita vinculação dos processos de definição social dos riscos e da
encenação social dos mesmos com “as novas formas de classificar, interpretar e organizar
nosso cotidiano” (Beck, 2008, p. 37), implica afirmar que “crer na antecipação da catástrofe”
desarraiga as hierarquias sociais da sociedade industrial, reorganiza a configuração
sociológica do conflito e internaliza sociologicamente a natureza por meio de uma
cientifização reflexiva.
O conceito de sociedade contido na expressão “sociedade de risco” determina quatro
dimensões constitutivas: a interação – leia-se, a elaboração de um discurso sobre o risco –, a
decisão, a controlabilidade dos efeitos derivados de decisões e a localidade como contexto de
manifestação dos riscos globais. Nessa sociedade, questões envolvendo legitimidade,
aspirações existenciais, inovação, desafios de produção e distribuição, são mediadas não mais
apenas pela capacidade das instituições nacionais de criar certezas, mas também e
principalmente por sua habilidade para estabelecer vínculos cooperativos com arranjos
institucionais diferentes, transnacionais, transdisciplinares e sensíveis aos problemas
decorrentes da padronização das biografias. Por sua habilidade, em suma, para lidar com as
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incertezas de um futuro aberto de modo cosmopolita. Compreende-se assim que a força da
teoria da sociedade mundial de risco reside na combinação heurística entre uma descrição
ampla da modernização e uma análise normativa orientada para os potenciais de emancipação
de uma modernização da modernização (Latour, 2003).
Por fim, eu gostaria de explicitar como a tese teórica aqui defendida interpreta o eixo
teórico da teoria da sociedade mundial de risco. Ainda que a tese de uma modernização que
tenha finalmente passado a agir sobre si mesma e os conceitos de risco, reflexividade e
cosmopolitização sejam capazes de identificar aspectos práticos da dinamização individual,
institucional e transnacional da sociedade, depreende-se aqui, entretanto, que no plano
histórico-sociológico Beck analisa a globalização recente à luz do passado nacional, industrial
e simples do Ocidente. O diagnóstico e as teses sobre os quais repousa a teoria da sociedade
mundial de risco tomam por mundial a manifestação específica da modernização nas
sociedades ocidentais. Na esfera mundial, no lugar de a parte do todo ser definida pela
comunidade de cultura organizada política e economicamente – isto é, a rigor, pela a
sociedade nacional –, ela é definida como Ocidente democrático, altamente industrializado,
racionalmente secular e reflexivo, separado de um Resto menos democrático ou autocrático,
menos industrializado e que eventualmente funde razão e religião. No tópico seguinte,
veremos que o cosmopolitismo se soma a essa distinção entre Ocidente/Resto.
No contexto da tese teórica aqui defendida, isso significa o seguinte: o todo da
modernização é deduzido pelo efeito universal de uma racionalização que, impulsionada pela
produção de riscos, se introduz no quotidiano, primeiro, como insegurança e, segundo, como
reflexividade na imbricação interna da parte, entre instituições modernas (ciência, Estado e
mercado) e situação social (de ameaça). O que é universalizado aqui é a manifestação
particular de uma modernização continuada no Ocidente que, ao fabricar institucionalmente
riscos e incertezas (tecno-ciência, Estado e mercado) e generalizar danos e destruições, induz
a uma reflexividade que dissolve as antigas formas (nacionais) de socialização e de integração
social. Essa reflexividade induzida na prática social se volta, num segundo momento, para as
instituições modernas como crise de legitimação, no sentido de insegurança derivada da
intervenção industrial, política e tecno-científica no mundo. Daí o potencial crítico das
catástrofes ambientais tanto explorado por Beck ao longo dos últimos trinta anos
aproximadamente (2001, Cap. 1 e 2 [orig. 1986]; 2010a (orig. 1991]; 2002a, p. 75-112 [orig.
1999]; 2008, p. 121-156 [orig. 2007]; 2010b). Veremos mais adiante que a pressuposição
metateórica de dedução do todo pela parte inscreve a fundação de seu projeto de

159

conhecimento num conceito tridimensional de cosmopolitismo que, seja na perspectiva do
ator seja na perspectiva do observador, vai da crítica de um nacionalismo metodológico para o
que podemos chamar de “ocidentalismo” metodológico.

2 – Crítica do nacionalismo metodológico e a alternativa do cosmopolitismo
metodológico

Vimos até aqui que o eixo modernização-risco-reflexividade constitui o ordenamento
teórico básico da sociedade mundial de risco. Esse ordenamento manteve-se praticamente
inalterado desde a publicação de seu Sociedade de risco em 1986 (Beck, 2001), tendo
algumas de suas teses refinadas, revisadas, redirecionadas ao longo do tempo (Vandenberghe,
2001; Mythen, 2004; Bosco, 2016; Bosco & Ferreira, 2016). Desde 1999, com a publicação
de Sociedade mundial de risco (Beck, 2002a), o autor ancorou o eixo modernização-riscoreflexividade em uma resignificação própria do conceito de cosmopolitismo, com o propósito
de fornecer a esse eixo uma fundação teórico-metodológica e de situar mais amplamente
implicações político-normativas.
Por um lado, o cosmopolitismo cumpre aqui a função de categoria analítica e revela,
no contexto de uma modernização que produz riscos globais, uma integração social local
marcada pela diversificação cultural e social, que o autor denomina “cosmopolitização
reflexiva”. Tidos em conjunto, um quotidiano que se diversifica cultural e socialmente
(cosmopolitização) e que é caracterizado por uma autoconfrontação crescente com a
racionalidade institucional da sociedade industrial e seu modelo de modernização
(reflexividade), permite, segundo Beck, identificar potenciais de (cosmopolitas) emancipação
e delinear, consequentemente, os contornos de um projeto político cosmopolita. Num sentido
histórico-sociológico amplo, isso permite igualmente, sustenta o autor, falar de uma segunda
modernidade (Beck, 2006, p. 09-33 e 2000b).
Por outro lado, o cosmopolitismo assume uma forma propriamente metodológica e
experimental, sendo onde sua crítica epistemológica e o ímpeto em prol de uma abertura
transdisciplinar adquirem contornos mais precisos, enquanto “cosmopolitismo metodológico”.
Ambas as formulações, a de uma categoria analítica e de uma fundação metodológica
transdisciplinar experimental, possuem algumas inconsistências substantivas, ainda que

160

tenham o mérito de identificar empiricamente intuições alinhadas com os problemas de nosso
tempo. Mas antes de tratar especificamente de tais inconsistências, faz-se necessário clarificar
a vinculação interna entre o eixo teórico da teoria da sociedade de risco mundial e a fundação
no cosmopolitismo metodológico.
No âmbito do cosmopolitismo metodológico, o diagnóstico de época e as teses da
sociedade mundial de risco (Beck, 2001 [orig. 1986]), que antecedem a fundação no
cosmopolitismo (Beck, 2002a [orig. 1999] e 2006 [orig. 2004]), passam a ser situados no
interior de uma distinção teórica entre perspectiva do ator e perspectiva do observador em
ciências sociais. Na perspectiva do ator, a passagem para a segunda modernidade se deu pelo
efeito cumulativo de metatransformações (na esfera individual, da família, do trabalho, da
política, na relação entre sociedade e natureza) geradas na esteira dos sucessos da
modernização industrial, levando a uma mudança qualitativa das formas de integração social
(Beck, Bonss & Lau, 2003, p. 13-19). Nessa mudança, como vimos, os sucessos da
modernização industrial finalmente produziram danos, riscos e ameaças que colocam em
questão o modelo institucional industrial de modernização. Na esfera da vida social, tal
questionamento estimula, sustenta o autor, uma autoconfrontação com a modernização
(simples) industrial, tornando-a uma modernização reflexiva. Trata-se, em sentido estrito, de
uma conscientização pública em relação aos prejuízos que acompanham os benefícios
prometidos e renovados da modernização continuada (Beck, 2001, p. 428-434).
O efeito cumulativo de transformações como essas, amplamente diagnosticadas na
sociedade mundial de risco, apontam, sustenta o autor, para a necessidade de refundar a
sociologia, no sentido de formular uma perspectiva do observador que dê conta de
compreendê-las. Assim, a fundação no cosmopolitismo metodológico consiste em uma
definição do projeto de conhecimento decorrente do diagnóstico de época e do eixo teórico da
sociedade mundial de risco. Com esse propósito de refundação, Beck formula uma concepção
de cosmopolitismo em três dimensões integradas: como diagnóstico, como projeto político e
como fundação metodológica experimental de sociologia.

2.1 – Cosmopolitismo como diagnóstico de época: risco e cosmopolitizacão
reflexiva
De acordo com Beck, no discurso público a globalização comumente é concebida por
um viés unidimensional, o da globalização econômica. Essa concepção compreende a
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globalização pela via do globalismo, como um mercado mundial cujo acento é politicamente
dado às virtudes do crescimento econômico e às vantagens da livre circulação de capital, de
produtos e de homens além das fronteiras nacionais (Beck, 1999b, p. 201-210). A forma
ideológica do globalismo é o neoliberalismo. Essa perspectiva unidimensional tende a
desconsiderar os efeitos sociais, culturais e subpolíticos decorrentes da globalização e,
consequentemente, as alternativas para a ação política que não emanam do mercado.
Voltando-se para os efeitos sociais, culturais e subpolíticos da globalização, Beck lança mão
do cosmopolitismo como categoria analítica:

A globalização da política, da economia, do direito, das culturas, das redes
de comunicação e de interação, aquecem os espíritos; a cada novo risco
global, o choque produzido faz surgir opiniões públicas políticas de
envergadura mundial [...] A perspectiva nacional, a gramática nacional, são
hoje falsas: elas são cegas ao fato de que a ação política, econômica e
cultural, com seu cotejo de consequências (conhecidas e não-conhecidas),
ignora as fronteiras (Beck, 2006, p. 11-40).

Para Beck, a realidade se tornou cosmopolita, e um aspecto central dessa
cosmopolitização da vida social é a encenação de riscos e ameaças mundialmente
experienciados e discutidos individual e institucionalmente.

É todo um sistema de ‘cosmopolitismo do risco’ que está surgindo, no qual
uma proporção excepcional de interdependência cosmopolítica, de
consequência secundária da consequência secundária que são as opiniões
públicas mundiais, introduz no seio das práticas quotidianas conflitos e
pontos comuns transnacionais que obrigam (os Estados) a agir politicamente,
e (a sociedade civil) a agir subpoliticamente (Beck, 2006, p. 70).

A diversificação cultural da vida social é consequência da complexificação e
intensificação das redes transnacionais de dependência, que são percebidas, publicamente e na
maioria das vezes, através das crises econômicas, dos riscos ambientais, do terrorismo, dos
fluxos migratórios, entre outros. A cosmopolitização da vida social acontece, nesse sentido,
de maneira forçada. Beck então opõe à concepção de globalização do globalismo uma
globalização multidimensional, a cosmopolitização.
A emergente sociedade mundial então se caracteriza pelo fato, historicamente
irreversível, de que cada localidade, comunidade, Estado, vive num sistema de
interdependência realmente existente. Para o autor, é necessário ainda criar mecanismos
metodológicos e políticos adequados para lidar com este cosmopolitismo, que tem por
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consequência a dissolução e reconfiguração das comunidades territoriais e um incremento de
interdependência trans-local, social e econômica (Beck, 2006, p. 23-26). Exemplo desta
“reinvenção” das comunidades territoriais é o cosmopolitismo banal quotidiano, na
alimentação, na música, nos canais de televisão, na vestimenta, no estrangeiro que se tornou
vizinho, na proliferação de famílias binacionais. Ou seja, com a intensificação dos processos
de globalização, o quotidiano se “cosmopolitiza”, manifestando-se concretamente como
estremecimento das antigas distinções entre o “nós” e os “outros”, entre o nacional e o
internacional. Isso abre a experiência local para experiências globais e faz com que a cidade
se torne um lugar de encontros, de impregnações diversas, de perigos mundiais.
O diagnóstico cosmopolita de época pode ser sintetizado da seguinte maneira: a
feminização da profissão e a mobilidade no trabalho dissolvem a família nuclear; a
individualização enfraquece os vínculos identitários com a classe social; a sociedade civil
passa a mobilizar-se trans-localmente, transnacionalmente e transregionalmente; a política se
distancia do sistema político (subpolítica); Estados nacionais são levados a cada vez mais
estabelecer acordos inter-estatais para fazer face à globalização do mercado; a natureza se
torna um problema interior da sociedade. A marca distintiva dessa nova sociedade que está a
surgir é a intensificação da globalização, na qual se destaca a difusão mundial de riscos e
ameaças e a cosmopolitização reflexiva daí decorrente. É esse diagnóstico que, segundo o
autor, justifica reivindicar uma refundação da sociologia. Para Beck, o mundo para o qual as
teorias clássicas teriam sido elaboradas já não existe mais, tornando-as inapropriadas para
compreender e explicar o mundo atual.
Isso leva, argumenta nosso autor, à necessidade de se repensar a relação entre o lugar e
o mundo (Beck, 2006, p. 191 sq.). A dissolução das antigas categorias de ordenamento que
estabeleciam fronteiras sociais entre regiões de mundo comporta um movimento novo de
autoconfrontação. Como prática social, a cosmopolitização do quotidiano questiona antigas
categorias que ordenavam a ação do ator (cultura nacional, língua, cidadania, por exemplo).
Sociologicamente, esse questionamento, argumenta Beck, significa que o ator é levado a
apreender reflexivamente as categorias de ordenamento de sua ação no mundo herdadas de
um passado nacional. Daí falar em cosmopolitização reflexiva. O que impulsiona essa
apreensão reflexiva do passado nacional é a experiência da globalização, a experiência de
riscos que cosmopolitizam. Enquanto experiência, o global se torna efetivo no contexto de
práticas sociais locais. Beck estipula, portanto, uma primazia do local sobre o global: o global
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não se manifesta senão localmente. No contexto da cosmopolitização reflexiva, isso quer
dizer que há uma vinculação interna entre localismo e cosmopolitismo.

2.2 – Cosmopolitismo como projeto político: Estado cosmopolita, soberania
cosmopolita e democracia cosmopolita
Vimos que o que torna os riscos reais são encenações sociais, que Governo, mercado e
ciência os fabricam e a mídia os difunde. Esses riscos são globais, nos dizem a todos respeito,
e por conta disso forçam uma cosmopolitização da sociedade e da história. Isso coloca um
problema para as instituições políticas: compreendemos que nossa intervenção no mundo
produz riscos globais que podem se converter em catástrofe, mas nossos sistemas políticos
possuem ainda uma arquitetura predominantemente nacional e orientamos a ação política na
esfera internacional por uma política do poder. Em vista disso, aproximando-se da literatura
que se dedica à construção de modelos de uma governance without government, Beck advoga
em favor da transição para uma “política interna mundial”. Nesse sentido, partindo do
diagnóstico de um mercado e de uma sociedade civil globalizados, Beck argumenta em favor
da construção de um Estado cosmopolita e de uma soberania cosmopolita.
O Estado cosmopolita tem o seu fundamento jurídico-normativo nos princípios de
indiferença nacional e de tolerância constitucional (1999b, p. 230-237 e 2003b, p. 189-196).
À imagem do Tratado de Westphalia (1648) que assegurou a paz entre os Estados-nação
europeus pelo crivo da secularização da política, o princípio da indiferença nacional visa
assegurar a paz mundial via a separação entre Estado e nação. O princípio da tolerância
constitucional, de seu lado, sugere levar o pertencimento a uma comunidade política a um
grau mais elevado de abstração, diluindo definitivamente a fundação naturalista do
constitucionalismo estatal. No plano da cidadania, por exemplo, isso significa reconhecer
imigrantes legais como portadores de iguais direitos políticos, com direito a votar e a
candidatar-se.
O Estado cosmopolita também deve definir um conceito de soberania, de modo a
regular as relações internas do Estado com a sociedade e as relações externas entre Estados.
Trata-se aqui de ampliar acordos de regulação inter-estatais com vistas a ganhar soberania
externa sobre o mercado globalizado e permitir maior influência de uma sociedade civil que
se globaliza cada vez mais. Isso implica levar à esfera transnacional esferas da atividade
social e econômica antes reguladas apenas internamente, sob o desígnio interno da soberania
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estatal. Há, nesse sentido, uma perda de soberania interna mediante um ganho de soberania
externa, pois tais acordos introduzem limitações na condução autônoma da política nacional.
Com isso, a soberania cosmopolita visa uma institucionalização política das interdependências
mundiais, isto é: visa o desenvolvimento de “uma soberania cooperativa entre Estados para a
solução de problemas globais e nacionais” e a pacificação da “diversidade e [das] rivalidades
das etnias e das nações mediante sua proteção” (2003b, p. 191). Com isso, Beck busca dar
forma política e normativa ao diagnóstico de que “o horizonte de globalidade, isto é, a
experiência de uma civilização que se coloca ela mesma em perigo, assim como a finitude
planetária que suplanta a coexistência plural dos povos e dos Estados para criar um espaço de
ação intersubjetivo fechado sobre si mesmo que gera significações universalmente válidas,
torna-se o ponto de partida comum a todos” (p. 215). Em suma, o Estado cosmopolita deve
estar ancorado em um conceito correspondente de soberania.
Tidos em conjunto, Estado cosmopolita e soberania cosmopolita permitem vislumbrar
o que Beck chama de democracia cosmopolita. Aqui, duas orientações da ação política são
centrais: por um lado, criar instituições políticas e desenvolver formas de organização que
estejam em medida de vincular os indivíduos a contextos de ação e sentido, de sorte que, no
“caos normal” da sociedade mundial, eles possam se apoiar em instituições intermediárias
protetoras entre o local e o global; por outro, criar instituições políticas multilaterais e
desenvolver uma normatização que consolidem garantias para a observância de acordos
privados no espaço transnacional, isto é, trata-se aqui de orientar os sistemas de Estado
nacionais para um “sistema cosmopolita de Estados” (Beck, 2003a, p. 38). Essas duas
orientações permitiriam, em princípio, dar forma a uma “esfera pública mundial”, da qual
tomam parte atores diversos: organizações não-governamentais e novas formas de ativismo
local e global, imprensa, governos e seus sistemas de acordo interestatais, partidos políticos,
capital, universidades e cientistas (Beck, 2002a, p. 108-112). Cada um desses atores reage de
maneira específica diante dos efeitos liberados pela globalização, de acordo com motivações
particulares. Para nosso autor, é preciso criar mecanismos de regulação mais eficazes dos
fluxos globalizados, de modo a constranger as possibilidades de ação de atores não
legitimados pelo sufrágio, como o capital global, que acabam pressionando e determinando
políticas de governo e com isso, também, a vida das pessoas.
O projeto político cosmopolita vislumbrado por Beck está atento aos entrelaçamentos
efetivos de modernidades diversas. Aproximando-se da perspectiva de modernidades
entrelaçadas formulada por Randeria (2002), Beck (2003b, p. 216 e 2000b, p. 88) reconhece a

165

primazia normativa e empírico-analítica da situação histórica. Diante da diversidade de
expressões do moderno, o autor ancora o projeto político cosmopolita mundial no diálogo e na
negociação como meios para a solução de problemas que nos dizem a todos respeito.
Entretanto, apesar de atento à diversidade imanente do moderno, para Beck a
modernidade europeia permanece o ponto de referência comparativo do projeto político
cosmopolita. Assim, a dimensão política do cosmopolitismo indaga sobre o horizonte
normativo da sociedade mundial a partir da autocompreensão moderna das sociedades
ocidentais. “O papel dos problemas ligados às consequências [riscos induzidos] é
completamente ambivalente. Por um lado, eles constituem o principal cinturão de transmissão
da globalidade, e por outro, eles promovem e justificam a definição de outras modernidades
em relação à modernidade ocidental” (2003b, p. 220). O projeto político cosmopolita do
autor, portanto, está ancorado na antinomia Ocidente/Resto.
No contexto da tese teórica aqui defendida, isso sugere que Beck não consegue
desfazer-se completamente da força centrífuga da pressuposição metateórica de dedução do
todo da modernização pelo efeito universal (racionalização impulsionada pelo risco) que a
mesma introduz na imbricação interna da parte, entre instituições modernas (ciência, Estado e
mercado) e situação social (de ameaça). O projeto político cosmopolita, nesse sentido, está
ancorado numa concepção de modernização que possui um centro no Ocidente e se difunde
para o resto do mundo. É para esse ponto preciso, como veremos, que a crítica pós-colonial se
volta.

2.3 – Crítica do nacionalismo metodológico e cosmopolitismo como fundação
metodológica experimental
Em vista do que precede, Beck sustenta que, se o que caracteriza a sociedade (de
risco) contemporânea é, no plano societário, a cosmopolitização reflexiva e, no plano da
racionalidade científica, o reconhecimento de problemas que apontam para limites
explicativos do quadro de referência disciplinar e clássico, torna-se necessária uma
refundação da sociologia no sentido cosmopolita.

Na sociologia clássica, o pensamento predominante opera por categorias
exclusivas [...] Esse princípio de distinção exclusiva é considerado
necessário do ponto de vista antropológico, biológico, sociológico,
politológico e lógico, pois para além de todo idealismo falacioso, ele
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consegue traçar limites entre grupos de todo tipo – etnias, nações, religiões,
classes, famílias (Beck, 2006, p. 17).

O cosmopolitismo metodológico parte da diferenciação teórica entre perspectiva do
ator e perspectiva do observador em ciências sociais e da vinculação metodológica de uma
dimensão espacial (território) com uma dimensão temporal (história) (Beck, 2006, p. 149156). Para Beck, as teorias da primeira modernidade são marcadas por um nacionalismo
metodológico (perspectiva do observador), o qual, enquanto reflexo da ótica nacional
(perspectiva do ator), assimila o conceito de sociedade ao de Estado-nação (Beck, 2006, p.
52-68). A consequência de tal assimilação é o estabelecimento de uma lógica de distinção
exclusiva como orientação para a formulação de conceitos e categorias – burguês ou
proletário, alemão ou turco, ciências do espírito ou ciências da natureza, sociedade ou
natureza, por exemplo. A rigor, argumenta nosso autor, as teorias clássicas formulam uma
teoria territorial da identidade, uma teoria do “ou isto ou aquilo” Essa metateoria da
identidade apoia-se na concepção de que apenas “um espaço consolidado por barreiras
(mentais) permite o desenvolvimento da consciência de si e da integração social”. Beck
justifica a proposição pela contextualização histórica: a concepção de identidade e de
categorias analíticas a partir de uma lógica de distinção exclusiva “surgiu no contexto de
sociedades e Estados do primeiro período da modernidade”, a modernidade da formação e
afirmação do Estado-nação, precisamente quando se delimitavam “os territórios em oposição
mútua e, transformado este princípio de delimitação em nacionalismo metodológico, se
universalizou esta experiência histórica de modo a edificá-la como lógica do social e do
político” (p. 17-18).
Para Beck, a sociologia clássica imagina a sociedade mundial como uma divisão de
sociedades nacionais organizadas de modo autoreferenciado em torno de um Estado nacional,
no sentido administrativo, político e cultural. Línguas, religiões, regimes políticos, território,
regimes de trabalho, estrutura social, características fenotípicas de determinada população,
operam como categorias de distinção exclusiva tanto para os atores como para os
observadores em ciências sociais: “[...] A distinção entre aqueles que agem na sociedade e
aqueles que a observam nas ciências sociais é importante porque não há aqui vínculo lógico,
mas histórico” (Beck, 2006, p. 51). No plano do observador em ciências sociais, argumenta o
autor, o resultado é uma “teoria contêiner da sociedade”, na qual cada contêiner representa um
Estado nacional, um território e uma sociedade.
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Em virtude da intensificação dos processos de globalização, ganha relevo o
entrelaçamento das sociedades nacionais, de modo que surgem novas condições de percepção
e de experiência de um mundo único, no qual as diferenças entre as culturas permanecem
efetivas ao mesmo tempo em que aumentam as interdependências entre elas (Beck & BeckGernsheim, 2008, p. 21-39 e 59-72). Há, em sentido estrito, uma diversificação cada vez
maior dos universos existenciais. Em vista disso, Beck sugere que “o transnacional e o
cosmopolita devem ser compreendidos como a integralidade da redefinição do nacional e do
local” (2006, p. 19). Isso significa que mesmo no espaço criado e “imaginado” da nação, a
constituição da identidade não está delimitada pela territorialidade da interação.
Uma vez que a sociedade se cosmopolitizou, seria então necessário um equivalente na
perspectiva do observador. Esse equivalente é o que o autor denomina cosmopolitismo
metodológico. O cosmopolitismo metodológico opõe à lógica de distinção exclusiva uma
lógica de distinção inclusiva – burguês e proletário, alemão e turco, ciências sociais e ciências
da natureza, sociedade e natureza. Sugere-se com isso, portanto, uma teoria do “isto e aquilo”.
Aqui, o quadro nacional não é abolido, mas tem seus fundamentos culturais, econômicos e
sociais colocados sob a perspectiva de influências recíprocas. Enquanto na lógica de distinção
exclusiva tende-se a pensar a identidade e a integração social a partir de um único quadro de
referência (nacional), na lógica de distinção inclusiva dá-se ênfase ao aspecto cumulativo de
incorporações e reivindicações múltiplas: turco-alemães não são nem só turcos nem só
alemães, não vivem entre “duas cadeiras culturais”; também são “outra coisa além da simples
soma”, são algo “misturado”, fragmentário, não menos contraditório, uma “síntese maior”
(Beck, 2006, p. 16). É precisamente esta “individualidade [do pertencimento social e cultural
múltiplo] que determina, na sociedade cosmopolita, a identidade e a integração” (p. 152). À
luz do cosmopolitismo metodológico, as diferenças, as oposições e as fronteiras são pensadas
a partir do princípio de reciprocidade entre o “nós” e o “outro”, pois “as fronteiras entre nós e
os outros não são mais fechadas, obscurecidas por uma alteridade ontológica, mas
transparentes” (p. 22). O autor então sustenta que, para apreender as novas dinâmicas da
gramática do social e do político, a sociologia tem de se abrir à possibilidade de uma realidade
cosmopolita, em seus temas e metodologia, e em sua própria organização disciplinar. Diante
disso, Beck delineia os contornos espacial e temporal de uma orientação metodológica.
No plano metodológico, a dimensão espacial substitui o primado de relações
nacionais-nacionais por “relações trans-locais, locais-globais, transnacionais, nacionaisglobais e globais-globais” (Beck, 2006, p. 151). A mediação analítica aqui é feita pela
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experiência (cosmopolita). Na medida em que a cosmopolitização pluraliza a dimensão
nacional da identidade e das lealdades, compreende-se que uma sociedade cosmopolita surge
na esteira da desintegração das sociedades nacionais. A consequência dessa desintegração
reside em que a individualidade passa a determinar a identidade e a integração social (Beck &
Beck-Gernsheim, 2008, p. 41-58). A cosmopolitização do quotidiano significa, portanto, um
incremento de individualização. Para a análise sociológica, isso quer dizer compreender a
socialização e a identidade por meio de associações múltiplas, em intervalos de combinações
e contradições culturais, econômicas e sociais.
Diante disso, Beck estipula que a dimensão espacial da cosmopolitização deve ser
pensada em relação à dimensão temporal, histórica, sem a qual seríamos conduzidos “a um
cosmopolitismo raso, à reificação de um presente global a-histórico”, que “se esgota ao
concentrar-se na pluralização e interpenetração de identidades e de construção de fronteiras,
assim como nas fontes de conflitos que daí resultam e que são inesgotáveis” (Beck, 2006, p.
154). Com a dimensão temporal, questões empírico-analíticas e normativas se abrem para a
“cosmopolitização da sociedade e da política”, da “história e da memória: [...] qual ‘realidade’
assume a globalização dos riscos e das crises num contexto marcado pela diversidade das
vivências históricas, e de qual elaboração política pode ela ser objeto?” (idem, p. 153-154). A
orientação político-normativa do diagnóstico fica como segue: enquanto no nacionalismo
metodológico, argumenta o autor, têm centralidade para a ação e a consciência as implicações
futuras de um passado compartilhado no nível nacional, no cosmopolitismo metodológico
trata-se de implicações presentes de um futuro compartilhado no nível global que não se
funda num passado comum.
Entretanto, adverte o autor, aqui “deve-se operar uma distinção entre a consciência e a
ação”, pois “a consciência global de um futuro coletivamente compartilhado é uma
consciência desprovida de formas estabelecidas de ação” (Beck, 2006, p. 155). Em vista
disso, Beck ancora o cosmopolitismo metodológico na indissociação entre teoria e práxis: por
um lado, trata-se de analisar uma concepção modificada do passado – por exemplo, sociedade
vs. natureza – e do futuro – por exemplo, progresso vs. incerteza (p. 69-74); por outro, trata-se
de formular um conjunto de diretrizes práticas e teóricas para a ação presente.
Respectivamente, a concepção de passado assume a forma de um cosmopolitismo descritivo e
a concepção de futuro, de um cosmopolitismo normativo (Beck, 2008, p. 255-262, 268-274 e
279-283). O primeiro consiste num diagnóstico de época imanente e o segundo na
identificação de potenciais político-normativos de emancipação. Em vista disso, pode-se
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concluir que as dimensões espacial e temporal do cosmopolitismo definem como orientação
metodológica geral uma trans-historicidade (do risco) vinculada à territorialidade.
Posto isso, considerando agora a diferenciação teórica (perspectiva do ator/do
observador) e a vinculação metodológica (dimensão espacial e temporal) do cosmopolitismo
no quadro geral da sociedade mundial de risco, compreende-se que o projeto de conhecimento
formulado por Beck está inscrito na distinção histórica de fases de uma primeira e de uma
segunda modernidade – como sintetiza o seguinte quadro:

Quadro 1: representação da história da sociedade moderna derivada da ancoragem da teoria
da sociedade mundial de risco no cosmopolitismo metodológico

Primeira modernidade
-

Sociedade do Estado-nação
Sociedade industrial do trabalho
Racionalidade simples
Modernização simples
Racionalização
derivada
da
produção de riquezas
 Perspectiva do ator – ótica nacional:
ação social mediada pela cultura e
condições
efetivas
de
vida
circunscritas nacionais
 Perspectiva
do
observador
–
nacionalismo metodológico: conceito
de sociedade vem vinculado ao
Estado-nação e metodologia está
fundada numa lógica de distinção
exclusiva

 Distinção teórica operativa: indivíduo
e sociedade; comunidade e sociedade

Segunda modernidade
-

Sociedade cosmopolita
Sociedade mundial de risco
Racionalidade reflexiva
Modernização reflexiva
Racionalização
derivada
da
produção de riscos
 Perspectiva do ator – ótica
cosmopolita: ação social mediada por
significados, práticas e costumes de
diversas culturas e condições efetivas
de vida transnacionais
 Perspectiva
do
observador
–
cosmopolitismo
metodológico:
conceito de sociedade vem vinculado
à sociedade mundial, vinculação esta
estabelecida por riscos globais
gerados
pela
modernização
continuada; metodologia está fundada
numa lógica de distinção inclusiva
 Distinção teórica operativa: Estadonação e sociedade mundial de risco

A ancoragem da teoria da sociedade mundial de risco no cosmopolitismo
metodológico significa, portanto, que o teórico social opera uma distinção entre a história
social, tal como ela se dá na perspectiva do ator, e a história da teoria, tal como ela se dá na
perspectiva do observador em ciências sociais. Sua resignificação do cosmopolitismo
comporta, assim, uma versão histórica (perspectiva do ator) e uma versão lógica (perspectiva
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do observador). No plano teórico, almeja-se aqui uma mudança de paradigma, do exclusivo
para o inclusivo, do nacional para o cosmopolita, do simples para o reflexivo. Na versão
histórica, fala-se em efeito cumulativo, na versão lógica, em ruptura epistemológica. Isso quer
dizer que a tese que sustenta a distinção entre uma primeira e uma segunda modernidade
defende haver um descompasso entre a perspectiva do ator e a perspectiva do observador em
ciências sociais: o nacionalismo metodológico era adequado enquanto a vida social estava
orientada pela ótica nacional, tornando seus conceitos e categorias obsoletos ou “zumbi”
(Beck, 2002b, p. 14) na medida em que emerge, na perspectiva do ator, uma ótica
cosmopolita. Temos assim uma distinção de fases da modernidade a qual deve corresponder
uma distinção lógica.
Sumariamente, o cosmopolitismo metodológico pode então ser definido como segue:
trata-se de orientar o diagnóstico de época para uma trans-historicidade vinculada à
territorialidade (dimensão espacial e temporal) e para a elaboração de conceitos e categorias
com base em uma lógica de distinção inclusiva. No contexto da tese teórica aqui defendida,
isso significa que Beck está ciente de que, para compreender uma modernização que
mundializa/globaliza, é necessário iluminar os entrelaçamentos históricos entre as sociedades.
Nisto reside, precisamente, a parcialidade das insuficiências aqui identificadas: a
pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte (modernização como racionalização
social) se vê aqui acompanhada pela pressuposição metateórica da relação entre as partes
(modernização como mundialização/globalização). Entretanto, veremos a seguir com as
críticas de Robert Fine, Daniel Chernilo, Gurminder Bhambra e Sérgio Costa, que a teoria da
sociedade mundial de risco não logrou completar esse movimento nos planos histórico, lógico
e normativo. A isso, acrescentarei uma crítica metodológica, que identifica uma tradução
falha do cosmopolitismo metodológico em um diagnóstico dos riscos globais, tomando como
referência a tipologia a que este último dá forma.

3 – A crítica da crítica do nacionalismo metodológico: versão lógica e versão
histórica

É difícil discordar da interpretação teórica de Beck quando aponta, na sociologia
clássica, para uma correspondência quase-tácita entre o conceito de sociedade e o Estado-
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nação. Entretanto, como argumentam Robert Fine e Daniel Chernilo, o problema da crítica do
nacionalismo metodológico formulada por Beck está em seu “presentismo” e na insuficiente
diferenciação conceitual entre a versão histórica (perspectiva do ator) e a versão lógica
(perspectiva do observador) do nacionalismo, i.e do cosmopolitismo. Isto é, a crítica de Fine e
Chernilo circunscreve a diferenciação teórica estabelecida por Beck entre perspectiva do ator
e perspectiva do observador e se volta para a representação da trajetória da sociedade
moderna daí decorrente. A insuficiente diferenciação resulta, segundo os autores, em um
“presentismo” e em um “esquematismo histórico-teórico” que impedem de atender à
designação cosmopolita pretendida pelo sociólogo alemão.
Robert Fine (2003 e 2007, p. 09 sq.) delineia dois problemas metodológicos
decorrentes desse esquematismo. Primeiro, o cosmopolitismo metodológico diferencia e
vincula de modo sucessivo uma primeira modernidade, simples, industrial e nacional, a uma
segunda modernidade, reflexiva, pós-industrial e cosmopolita. Essa concepção sucessiva do
processo histórico comporta duas insuficiências analíticas graves. Por um lado, argumenta
Fine, o passado nacional da modernidade é tido como um período marcado apenas por um
estado de guerra de todos contra todos, deixando de lado revoluções com aspirações mundiais,
impérios multinacionais, a Liga das Nações, o nacionalismo de aspiração mundial, entre
outros. Há, nesse sentido, um “presentismo” autorreferenciado, que contesta a validade de
teorias, categorias e conceitos estabelecidos ao simplesmente anunciar o surgimento de uma
nova era cosmopolita, distante da era nacional no plano societário e da ação política.
Por outro lado, estabelecer um vínculo sucessivo entre uma primeira e uma segunda
modernidade não atende à mudança de perspectiva preconizada pelo cosmopolitismo
metodológico, que advoga pela necessidade de ter a sociedade mundial e o entrelaçamento
histórico entre as sociedades como referência metodológica. Definir uma primeira
modernidade como nacional e uma segunda como cosmopolita significa tomar a história da
Europa ocidental como história mundial. Essa segunda insuficiência remete ao problema do
autorreferenciamento epistêmico e se alinha, como veremos, à crítica pós-colonial.
Segundo, ao afirmar que o cosmopolitismo metodológico deve estar voltado para
implicações futuras de ações presentes, deixando de lado a análise das implicações presentes
de um nacionalismo tido como relíquia da história e, com isso, declarando a redundância de
antigos conceitos e categorias, o cosmopolitismo metodológico tende a abrir mão de
categorias e conceitos que possibilitam compreender como justamente acontecimentos,
problemas e redes comunicativas (como o risco, os direitos humanos, as crises econômicas
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entre outros) assumem expressões heterogêneas na esfera local, combinando-se com histórias
locais. Fine sustenta que o aspecto polissêmico de problemas compartilhados mundialmente
possui estreita vinculação com redes de influências de manifestação local.
Em proximidade com Fine, Daniel Chernilo (2006) argumenta que o “presentismo” e
o resultante “esquematismo histórico-teórico” da crítica do nacionalismo metodológico
formulada por Beck impedem de compreender que o nacionalismo metodológico era tão
metodologicamente infundado na primeira modernidade como é na segunda. Os conceitos e
categorias de um passado nacional, simples e industrial da modernidade não apenas perdem
validade porque o mundo passou por transformações radicais, tornando-se cosmopolita,
reflexivo e pós-industrial, mas substancialmente porque tais transformações iluminaram
novos aspectos das formas de socialização e integração social. O que se torna questionável,
portanto, é a fundamentação histórica do posicionamento de ruptura no plano lógico.
Para Chernilo, o nacionalismo metodológico e a autocompreensão de si no mundo que
ele gera eram empiricamente falsos também para compreender a autoimagem nacional das
sociedades da primeira modernidade. A correspondência entre Estado-nação e sociedade leva,
no plano lógico, a uma concepção empiricamente falsa de transformação social, a qual seria
endógena e autossuficiente. Chernilo conclui que o “nacionalismo metodológico surgiria
então quando a perspectiva intelectual da sociologia está baseada na equação entre sociedade
e Estado-nação, por um lado, e a explicação substantiva da transformação social contida nessa
concepção internalista e autossuficiente de Estado-nação, por outro” (Chernilo, 2006, p. 08).
A crítica de Chernilo delineia, por fim, duas versões da crítica do nacionalismo
metodológico: uma primeira, lógica, versada sobre implicações metodológicas no âmbito da
formulação de conceitos e categorias, outra histórica, que se dedica a compreender como uma
forma contingente de organização política da modernidade acabou por assumir o estatuto de
organização natural da sociedade moderna e encarnar o projeto moderno. Essa distinção é
fundamental para delinear com clareza os significados e implicações que o nacionalismo
metodológico tem para a sociologia. A ausência dessa distinção fundamental entre a versão
lógica e a versão histórica é o que leva Beck, sustenta o autor, a cometer o equívoco de deixar
entender que o nacionalismo metodológico era adequado para o seu tempo, tendo por
consequência uma oposição lógica entre nacionalismo e cosmopolitismo ancorada em uma
concepção esquemática do tempo histórico. A consequência teórica disso é a de que Beck
acaba por definir, talvez inadvertidamente, equivalentes lógicos do nacionalismo
metodológico para pensar um tempo presente que ele mesmo considera como radicalmente
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distinto. “De um modo paradoxal, Beck cria uma versão renovada do dualismo mais famoso
da teoria social: ele tem a própria versão da dicotomia entre Gemeinschaft – agora o Estadonação – e Gesellschaft – a sociedade mundial de risco” (Chernilo, 2006, p. 12).
Para evitar o “esquematismo histórico-teórico”, Chernilo sustenta que é necessário
operar as duas versões do nacionalismo metodológico, a lógica e a histórica, conjuntamente.
Isso evitaria o equívoco de vincular teoricamente um conceito dotado de uma pretensão
universal de validade (sociedade) a um aspecto histórico contingente (Estado-nação). É esse
equívoco que Beck reproduz ao deixar entender que o nacionalismo metodológico foi
adequado para o seu tempo e que, a luz de transformações históricas (perspectiva do ator),
haveria de se colocar em marcha uma ruptura epistemológica (perspectiva do observador). Ao
não diferenciar essas duas versões da crítica do nacionalismo metodológico, o conceito de
sociedade contido em “sociedade mundial de risco” tende igualmente a estar mediado por um
aspecto historicamente contingente do tempo presente: o risco e o tipo de cosmopolitização
reflexiva que ele engendra.
Nesse sentido, tanto Chernilo quanto Fine argumentam que nacionalismo e
cosmopolitismo devem ser reconstruídos não como opostos no plano lógico e no plano
histórico, mas como co-originários e em coevolução. Os autores concordam com as teses
principais da crítica do nacionalismo metodológico e compartilham do potencial lógico,
histórico e político do cosmopolitismo. Mas opõem-se a uma concepção histórica e lógica
esquemática, como faz Beck.
Entretanto, apesar de bem-sucedidos no âmbito da diferenciação conceitual no
interior da crítica do nacionalismo metodológico, o caminho aberto para uma teoria social
cosmopolita ainda carece, na interpretação de Fine e Chernilo, de um endereçamento teórico,
metodológico e normativo mais bem definido no que tange ao lado imperialista e colonial do
Estado-nação. Os equívocos de uma concepção autossuficiente e endógena de sociedade e de
transformação social advinda da correspondência teórica entre sociedade e Estado-nação, têm
suas consequências teóricas mais evidentes quando pensada à luz de uma teoria da
modernização efetivamente mundial, como aponta a crítica pós-colonial.
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4 – A crítica pós-colonial da cosmopolitização reflexiva, do cosmopolitismo
metodológico e da modernização reflexiva

A crítica pós-colonial também circunscreve a diferenciação teórica entre perspectiva
do ator e perspectiva do observador e se volta para a representação da trajetória da sociedade
moderna daí decorrente. Mas diferentemente de Fine e Chernilo, enfatiza-se aqui o caráter
epistêmico dessa representação. O problema geral identificado pelos estudos pós-coloniais
circunscreve a inscrição da teoria da sociedade mundial de risco no campo da teoria da
modernização. Mais precisamente, Sérgio Costa (2006) e Gurminder Bhambra (2011) se
dirigem à conversão em axioma da dedução teórica segundo a qual a modernização
autossuficiente e endógena da Europa/Ocidente precede linearmente e determina
teleologicamente a modernização do resto do mundo. A consequência teórica disso é a
correspondência da autocompreensão de determinada sociedade dominante política,
econômica e técnico-cientificamente com o devir social do conjunto da sociedade mundial. A
consequência histórica, de seu lado, é a exclusão hermeneuticamente arbitrária daquilo que
não é reconhecido pela autocompreensão de mundo europeia/ocidental. Ao localizar
reflexividade e cosmopolitismo no esquematismo histórico-teórico de uma modernização
ocidental precedente e teleologicamente determinante das demais, Costa e Bhambra
identificam

na

modernização

reflexiva

e

na

cosmopolitização

reflexiva

um

autorreferenciamento epistêmico.
Para Costa, o autorreferenciamento epistêmico da teoria da sociedade mundial de risco
se expressa, primeiramente, como reducionismo. A cosmopolitização reflexiva desencadeada
pelo risco, argumenta o autor, não consiste senão em uma categoria única que está longe de
identificar a “multiplicidade radical” das transformações recentes. No plano analítico, isso
implica em dizer que é necessário “renunciar à tentação reducionista de fundir várias
dinâmicas numa única categoria” (Costa, 2006, p. 122).
Em segundo lugar, conceitos como risco e cosmopolitização reflexiva “padecem de
um déficit histórico e historiográfico evidente, além de desconsiderarem as tensões ente os
níveis geográficos de análise” (Costa, 2006, p. 122-123). Esse déficit histórico, historiográfico
e geográfico constitui o pano de fundo do autorreferenciamento epistêmico do modelo de
fases da modernidade da sociedade mundial de risco: “[...] Esse modelo encontra,
possivelmente, aplicação em algumas sociedades europeias; contudo, em regiões que se
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integraram ao mundo moderno na condição de colônia e sociedade escravagista, o espírito
crítico chegou muito antes das certezas (modernas). De algum modo, essas sociedades já eram
“reflexivas” muito antes de se industrializarem” (2006, p. 220). De certa maneira, portanto,
Costa acrescenta ao “esquematismo histórico-teórico” identificado por Chernilo e Fine uma
dimensão propriamente histórica e geográfica que insere o Estado-nação no contexto da
sociedade mundial.
Terceiro, tais deficiências levam Beck a substituir uma imagem de mundo composta
por sociedades do Estado nacional tidas como “mônadas sociológicas” por uma imagem de
mundo baseada na antinomia West/Rest. Beck substitui o autorreferenciamento do
nacionalismo pelo autorreferenciamento de um cosmopolitismo ocidental. É esse
autorreferenciamento que faz com que o autor reduza o diagnóstico da modernização mundial
ao risco e à cosmopolitização reflexiva. A implicação teórico-normativa disso é a seguinte:
uma vez que a racionalidade reflexiva observada em sociedades europeias configura um
potencial de emancipação transferido para o conjunto da sociedade mundial, Beck
desconsidera a materialidade local do risco, as interpretações culturalmente localizadas dos
mesmos e o diagnóstico imanente de potenciais de emancipação. “Assim, no lugar da
adequada consideração da diversidade dos variados padrões de transformação nas diferentes
regiões do mundo nominalmente almejada pelo autor, sua perspectiva de análise acaba
descrevendo a globalização como processo evolucionista e monocêntrico de expansão de uma
certa ‘constante’ social, a reflexividade” (Costa, 2006, p. 77).
A insuficiência da teoria de Beck e de seu cosmopolitismo reside, nesse sentido, no
lugar que este último passa a ocupar no modelo de fases da modernidade: se a primeira
modernidade, a simples, se caracteriza pelo surgimento do Estado-nação e do nacionalismo e
a segunda, a reflexiva, se diferencia da primeira por sua dinamização cosmopolita e o
autoconfrontamento com a racionalidade institucional da primeira, então o cosmopolitismo
fica restrito à história europeia. Esse esquematismo histórico-teórico eurocêntrico dá lugar,
consequentemente, a binarismos variados: simples vs. reflexivo, nacionalismo vs.
cosmopolitismo, West vs. Rest.
De seu lado, as críticas de Gurminder Bhambra (2011) partem de uma dedução inicial:
ao reproduzir a antinomia entre Ocidente e o Resto, a crítica do nacionalismo metodológico
formulada por Beck e seu desdobramento em cosmopolitismo metodológico reduzem a
sociedade mundial à autocompreensão europeia. Como nos clássicos da sociologia, argumenta
a autora, a crítica do nacionalismo metodológico do sociólogo alemão permanece cega às
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estruturas imperiais que conferiram proporção mundial à modernização europeia no período
da primeira modernidade. E a mesma cegueira se mantém no cosmopolitismo metodológico
em relação à reatualização daqueles mecanismos de dominação imperiais no contexto póscolonial, antes crivados na ocupação militar, hoje mediados pela economia política global e
pela concentração da enunciação.

Quando eu argumento que os conceitos sociológicos são inapropriadamente
elaborados – especialmente, que eles são “metodologicamente
eurocêntricos”, ao invés de metodologicamente nacionalistas –, isso não é
algo que está se tornando problemático apenas agora [...] No mínimo [...] a
“primeira fase da modernidade” está caracterizada tanto por impérios quanto
por Estados-nação, então os conceitos dessa fase seriam tão inadequados
naquela época quanto seriam agora (Bhambra, 2011, p. 317).

Bhambra argumenta que quando Beck vai do nacionalismo ao cosmopolitismo,
mantém-se o autorreferencimento epistêmico das teorias clássicas, do nacional para o
ocidental. Se levarmos às últimas consequências o argumento de Bhambra, temos o seguinte
quadro: da primeira para a segunda fase da modernidade, trata-se da passagem de um
“eurocentrismo metodológico”, que toma a forma de organização político-social de parte da
Europa ocidental (Estado-nação) e padrões de integração social das sociedades nacionais
europeias como modelo mundial de análise, para um “ocidentalismo metodológico”, que toma
a forma de organização político-social (democracia liberal e unificação europeia) e padrões de
integração social das sociedades ocidentais como modelo mundial de análise. Circunscrever o
cosmopolitismo às tradições de pensamento ocidentais acarreta três problemas teóricometodológicos:

Primeiro, há a recusa de reconhecer que houve práticas cosmopolitas e o
desenvolvimento de ideias cosmopolitas em outras partes do mundo, fora do
contato europeu, em relação ao contato europeu e não subordinadas ao
contato europeu [...] Segundo, não há engajamento em relação à tensão
problemática trazida à tona quando nós (se existe um nós) abordamos a
dominação europeia contemporânea sobre boa parte do mundo enquanto a
negação real da ideia e dos ideais que o cosmopolitismo, todavia, reivindica
[...] E ainda, enquanto abre-se espaço para considerar diferentemente as
histórias-padrão do cosmopolitismo, essas histórias também reproduzem
justamente aquilo a que eles [autores dos discursos dominantes sobre o
cosmopolitismo contemporâneo] se opõem e, em muitos casos, o que é
reproduzido [...] é uma genealogia europeia. Não é que tais formas de
universalismo são peculiares à Europa, mas antes que a Europa parece ter
sérias dificuldades com o universalismo que abraça (Bhambra, 2011, p. 315).
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A desconstrução da episteme moderna ocidental e de sua antinomia atual West/Rest
define o ponto de entrada pós-colonial no debate sobre o cosmopolitismo, eo ipso, sobre o
nacionalismo. Desta maneira, estabelece-se uma relação crítica com tradições de pensamento
ocidentais. Na sociologia, privilegia-se a teoria da modernização, no sentido preciso de que a
pretensão universal de validade ali avançada define o que é e o que não é moderno sem se dar
conta da encarnação etnocêntrica de suas formulações. Transposto isso para o discurso
cosmopolita da modernização reflexiva de Beck, trata-se então de uma definição
“ocidentalocêntrica” do que é ou não é cosmopolita (Bhambra, 2011, p. 314).
Se não considerarmos a diversidade imanente que o cosmopolitismo ilumina enquanto
encarnação antropológica generativa intercultural, o potencial analítico do conceito fica
restrito a uma compreensão “paroquial” do que significa enquanto prática social. “Enquanto
estudiosos argumentam a favor do universalismo do que é pressuposto como categorias
europeias, eles então raramente reconhecem os processos através dos quais tal universalização
é ativada, a saber, majoritariamente processos de colonização e imperialismo” (Bhambra,
2011, p. 314). Vincular de modo exclusivo e precedente o cosmopolitismo à modernização
ocidental, à democracia liberal ocidental e às tradições de pensamento ocidentais, implica em
operar um fechamento hermenêutico arbitrário da encarnação antropológica generativa
intercultural do conceito. Diversidade cultural, práticas sociais cosmopolitas e a
“reflexivização” que as caracterizam, não são exclusivas da vida social ocidental. Muito pelo
contrário: a diversidade cultural é característica histórico-sociológica constitutiva das
sociedades pós-coloniais, o que sugere a indagação empiricamente razoável de que práticas
sociais cosmopolitas podem ter existido no período da “primeira” modernidade e perdurem
em sociedades não-ocidentais 9.
As críticas pós-coloniais de Costa e Bhambra, portanto, não apenas reconhecem as
limitações das teorias clássicas da modernização que a crítica do nacionalismo metodológico
identifica, mas conferem a esta última uma perspectiva mundial, ao analisar o Estado-nação
além da autocompreensão nacionalista europeia: a saber, também consideram analiticamente
o imperialismo e o colonialismo. Em sentido amplo, trata-se aqui, como definem Sebastian
Conrad e Shalini Randeria (2002, p. 25-26), de abrir a análise sociológica, antropológica e
histórica para a coprodução do mundo moderno, para a perspectiva daquilo que denominam
de “modernidades entrelaçadas” (entangled modernities). Em vista disso, o que falta ao
9

Ver a esse respeito, por exemplo, os estudos aplicados realizados por Glynn e Cupples (2010) e Gidwani e
Sivaramakrishnan (2003), que identificam práticas sociais cosmopolitas, respectivamente, entre indígenas na
Costa do Mosquito, Nicarágua, e no espaço social rural da Índia.
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cosmopolitismo da teoria da sociedade mundial de risco é justamente um procedimento
metodológico reflexivo mundial; é fazer valer cognitiva, teórica e normativamente a
reflexividade que reivindica.

5 – A tradução falha: cosmopolitismo e diagnóstico dos riscos globais

As críticas de Fine e Chernilo, por um lado, e de Costa e Bhambra, por outro, apontam
para um problema comum, qual seja: o risco que representa tomar-se uma história social
determinada como referência metodológica para derivar uma condição de vida e potenciais de
emancipação mundiais. No plano normativo, fazer valer worldwide o diagnóstico de
potenciais de emancipação histórica e geoculturalmente localizados tende a configurar uma
concepção metafísica de “bem comum”, que ao estar dissociada das condições efetivas de
vida próprias a outro contexto histórico de ação, pode vir a justificar formas de violência e
dominação. Enfatizando aspectos distintos do projeto cosmopolita de conhecimento de Beck,
Fine e Chernilo, Costa e Bhambra, como vimos, se voltam especialmente para a diferenciação
teórica entre perspectiva do ator e perspectiva do observador e à representação da trajetória
histórica da sociedade moderna daí decorrente. Neste momento, eu gostaria de introduzir uma
crítica à tradução falha da imbricação metodológica entre as dimensões espacial e temporal do
cosmopolitismo metodológico no diagnóstico dos riscos globais levado a cabo por Beck. No
plano conceitual, essa tradução falha revela equívocos particularmente graves, como fica
explícito na tipologia dos riscos globais, a qual diferencia os riscos ambiental, financeiro,
terrorista e biográfico a partir do binômio “casualidade/intenção” (Beck, 2008, p. 32-34).
O tipo ambiental (Beck, 2001, p. 43-48 e 65-80; 2008, p. 62-66) e o tipo financeiro
(Beck, 2008, p. 270-273) possuem, apesar de suas particularidades intrínsecas, um eixo
comum: ambos se inscrevem na ação como casualidade, como efeito imprevisto de decisões
tomadas no processo de modernização. Ambos possuem, ainda, a dialética entre bens e
prejuízos como ambivalência constitutiva do ponto de vista político-institucional e técnicocientífico. Riscos financeiros envolvendo construções de novas centrais nucleares, por um
lado, e riscos ambientais relativos à destruição ecológica, por outro, se confundem numa
espécie de “zona subversiva de incalculabilidade”, fazendo com que “em muitas decisões que
comportam grandes riscos, não se trate de escolher entre alternativas seguras e alternativas
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arriscadas, mas entre várias alternativas arriscadas; alternativas cujos riscos se mostram
frequentemente incomensuráveis, já que afetam âmbitos qualitativamente diferentes” (Beck,
2008, p. 18). Enquanto catástrofe antecipada, os riscos ambientais e financeiros escapam à
racionalidade institucionaliza como imprevisibilidade, porque surgem da incerteza derivada
do déficit racional da imaginação e medição científicas, da incalculabilidade.
O autorreferenciamento epistêmico que essa definição de riscos ambiental e financeiro
carrega, reside no fato de que a conscientização em relação a sua realidade e o problema da
legitimação dos efeitos destrutivos liberados quando se convertem em catástrofe, pressupõem
uma sociedade organizada politicamente como democracia, posto que nela, não há controle do
conteúdo das informações veiculadas pelos meios de comunicação; nela, há garantias
jurídicas para o exercício de liberdades fundamentais; e nela, ainda, o poder político tem sua
fonte de legitimidade na soberania popular. O autorreferenciamento epistêmico consiste em
que, como decisões tomadas no processo de modernização, os riscos ambiental e financeiro
assumem uma dinamização institucional ambivalente porque não podem prescindir, na
democracia, da legitimação pública das decisões político-institucionais e da aplicação
industrial de resultados técnico-científicos.
Já o risco terrorista pressupõe uma intencionalidade da ação (Beck, 2008, p. 213-218 e
273-274). Consequentemente, a catástrofe nele antecipada escapa à racionalidade fundamental
pela qual é feito o cálculo do risco – previsibilidade frente a acidentes possíveis. A ação
institucional reguladora passa então a incentivar, de forma moralmente justificada, a
imaginação com intenção preventiva. Contudo, ao incentivar a imaginação de modo a ir além
de acidentes meramente fortuitos, o Estado de direito tende a “suprimir os fundamentos da
liberdade e da democracia” (Beck, 2008, p. 34).
O autorreferenciamento epistêmico do risco terrorista se manifesta em dois aspectos
precisos. Primeiro, pressupõe-se a perspectiva da vítima do ato terrorista. O fenômeno maior
que representa o terrorismo fica reduzido à autocompreensão geoculturalmente localizada da
vítima e à ação deliberada de um “Outro fixo no tempo e no espaço”, deixando de ser
compreendido como contra-ação à reatualização histórica do imperialismo – do imperialismo
colonial da Europa ocidental para o imperialismo econômico do Ocidente. Essa contra-ação
está inscrita numa condição de vida pós-colonial. Segundo, pressupõe-se a forma de
organização política do Estado de direito e problemas específicos de legitimação da ação
institucional preventiva no plano dos fundamentos da liberdade e da democracia.
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Por último, o risco biográfico se refere à insegurança nas biografias e funda-se tanto
na casualidade como na intencionalidade. Casualidade, porque eventos fortuitos (acidentes,
doenças) podem impedir ou dificultar a realização de objetivos pré-determinados.
Intencionalidade, porque institucionalmente exige-se do indivíduo escolhas entre caminhos a
seguir no transcorrer da biografia individual (carreira, formação, filhos) e que o mesmo se
previna contra possíveis acontecimentos e fatalidades (seguro de saúde, de vida,
aposentadoria privada) (Beck, 2001, p. 295-336; Beck & Beck-Gernsheim, 2002, p. 89-90;
140-144). O risco biográfico diz então respeito à condição de experiência do indivíduo numa
sociedade em que o percurso biográfico deixa de ser conformado exclusivamente pela origem
social, pela família nuclear, pela religião, situando-se também na relação entre experiência
individualizada e padronização institucional das biografias. A consequência disso consiste em
que as antigas solidariedades (de classe) são substituídas por solidariedades seletivas (Beck,
2001, p. 165-216; 2002b, p. 67-112; Beck & Beck-Gernsheim, 2002, p. 01-21 e 33-41; 2008,
p. 41-58).
O autorreferenciamento epistêmico se revela aqui em dois aspectos geoculturais.
Primeiro, pressupõe-se democracia, mercado capitalista, modelo familiar cristão-burguês,
sistema de seguridade social do Estado de bem-estar. Segundo, pressupõe-se também uma
trajetória da sociedade moderna determinada, que vai de uma modernidade simples para uma
reflexiva e acompanhada por processos de secularização e racionalização crescentes que, ao
cabo, estimularam formas individualizadas de socialização.
Compreende-se assim que a tipologia dos riscos globais está encarnada na trajetória
histórica específica e na autocompreensão “presentista” de uma sociedade moderna
europeia/ocidental. À luz dessa tipologia, isso significa, a rigor, que a autocompreensão da
sociedade de risco está longe de ser mundial, como pretende Beck, mas corresponde, no
limite, à autocompreensão da sociedade de risco europeia/ocidental. Em vista disso, ganha
forma uma contradição interna no projeto de Beck, precisamente na tradução das dimensões
espacial e temporal do cosmopolitismo metodológico (versão lógica) em um diagnóstico de
época (versão histórica), com sua tipologia eurocêntrica dos riscos globais: o autor não logrou
traduzir a orientação metodológica para uma trans-historicidade vinculada à territorialidade
(imbricação metodológica do cosmopolitismo) em seu uso heurísitico do risco.
No plano espacial, a substituição de “relações nacionais-nacionais” por “relações
translocais, locais-globais, transnacionais, nacionais-globais e globais-globais” (Beck, 2006,
p. 151) consistiu, finalmente, em substituir relações nacionais-nacionais (nacionalismo
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metodológico) por uma relação de viés hermenêutico unilateral, a relação West/Rest. Essa
tradução falha da dimensão espacial do cosmopolitismo metodológico em um diagnóstico de
época se desdobra, por sua vez, no horizonte normativo da sociedade de risco: ao partir dos
dilemas que uma modernização que globaliza traz para a democracia e o Estado de direito,
Beck tende a restringir o horizonte normativo da sociedade mundial aos dilemas circunscritos
por um locus histórico europeu. Em um artigo intitulado Understanding the real Europe
(compreendendo a verdadeira Europa), a unilateralidade hermenêutica fica particularmente
clara: “Mais do que em qualquer outra parte do mundo, a Europa mostra que este passo é
possível. A Europa ensina ao mundo moderno que a evolução política centrada no Estado
nacional e nos sistemas de Estado chegou, sem sombra de dúvida, ao fim [...] O slogan para o
futuro poderia ser: o movimento América-Europa está de volta!” (2003, p. 38). Em suma,
como bem resume Bhambra, a “versão de cosmopolitismo de Beck é uma expressão de
eurocentrismo cultural mascarado como inclusividade global potencial, que é dependente do
fato de Eles serem incluídos em Nossos modelos” (2011, p. 325).
Essa tradução falha da dimensão espacial no diagnóstico de época conduz, ainda, a
uma falha na tradução da dimensão temporal, já que ambas estão internamente vinculadas: a
unilateralidade hermenêutica da relação West/Rest e a restrição que isso opera no horizonte
normativo da sociedade mundial impedem justamente de abrir “o olhar para questões
empírico-analíticas, mas também normativas, que decorrem da cosmopolitização da sociedade
e da política, da história e da memória” – como quer Beck (2006, p. 154-55).
Compreende-se aqui que a falha em traduzir a imbricação metodológica cosmopolita
entre as dimensões espacial e temporal em um diagnóstico de época cosmopolita dos riscos
globais tende a desenhar um horizonte normativo que o projeto político cosmopolita quer
justamente evitar: sob o horizonte normativo do Ocidente, o projeto político cosmopolita
tende à “reificação de um presente global”, só que aqui não “a-histórico”, contra o qual tenta
se precaver Beck (idem, ibidem), mas congelado nas assimetrias históricas entre West/Rest.
Em sentido amplo, portanto, o projeto cosmopolita de sociologia de Beck falha justamente
naquilo a que se propõe, isto é: ser cosmopolita. No plano teórico, cognitivo e normativo,
levar a sério uma compreensão cosmopolita da vida social significa a tentativa, talvez infindo,
de evitar toda e qualquer restrição hermenêutica.
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6 – Insuficiências e desafios: sociedade de risco, globalização e
cosmopolitismo

Fine, Chernilo, Costa e Bhambra não rejeitam o conjunto da teoria da sociedade
mundial de risco. Eles concordam com a intuição teórica de Beck segundo a qual é necessária
a criação de novos conceitos e categorias para compreender transformações recentes
desencadeadas por uma modernização que globaliza cada vez mais. Todavia, os autores
discordam da estratégia empreendida pelo sociólogo alemão, na medida em que mantém
inalterada a representação de uma modernização mundial que começa em determinado lugar
(Ocidente) e se difunde mundialmente, com o particularismo histórico universalizado daí
decorrente. Para esses autores, a teoria da sociedade mundial de risco não consegue superar –
para usar o jargão de Beck contra ele mesmo – uma teoria “contêiner ocidental” da
modernização. De seu lado, a crítica aqui apresentada, que identifica uma tradução falha do
cosmopolitismo metodológico em um diagnóstico dos riscos globais, confirma as críticas
desses autores e avança no sentido de circunscrevê-las, mediante uma reconstrução da história
da teoria, à vinculação interna entre aquilo que é pretendido por Beck em seu projeto
cosmopolita de sociologia e aquilo que de fato logrou-se realizar.
É difícil discordar do diagnóstico e da intuição teórica (transdisciplinar) de Beck. Pois
se uma modernização que globaliza transformou de tal maneira as formas de integração
social, chegando até a forçar a transformação da lógica moderna de integração da sociedade
com a natureza, tornam-se relevantes questionamentos teóricos correspondentes. Todavia,
nessa tentativa Beck incorre em insuficiências e contradições como as acima explicitadas.
Neste momento, eu gostaria de tratar de insuficiências mais amplas da teoria da sociedade
mundial de risco, que dizem respeito à perspectiva cosmopolita reivindicada por seu
idealizador para a teoria social.
Uma primeira insuficiência diz respeito à pretendida abertura transdisciplinar. Se por
um lado pode-se concordar com o argumento de que haveria um déficit conceitual nas teorias
clássicas para explicar a intensificação recente da globalização, déficit este decorrente de uma
correspondência historicamente contingente entre sociedade e Estado-nação, por outro carece
de melhor detalhamento a passagem desse diagnóstico para uma abertura transdisciplinar e
cosmopolita da sociologia. O caminho que vai da crítica do nacionalismo metodológico à
necessidade de uma abertura transdisciplinar da sociologia é longo e Beck não endereça
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adequadamente em que medida a lógica de distinção exclusiva tende a gerar
ultraespecialidades cujas pretensões universais de validade se excluem mutuamente.
Tampouco, o autor esclarece em que medida sua alternativa, uma lógica de distinção
inclusiva, estaria em medida de levar a cabo a pretendida abertura transdisciplinar.
Por mais que possamos concordar com a intuição teórica de Beck, é preciso ter claro
que renovação disciplinar e abertura transdisciplinar levantam problemas de fundamentação
distintos. A rigor, a crítica do nacionalismo metodológico fundamenta apenas a necessidade
de renovação disciplinar no sentido cosmopolita, não de uma renovação no sentido
transdisciplinar. Num sentido amplo, se Beck pode ser reconhecido por sua tentativa
obstinada em fazer uso heurístico do conhecimento gerado por várias disciplinas, por outro
lado a escolha por uma estratégia discursivo-analítica ensaísta e transdisciplinar exigiria
definir com clareza o que o termo teoria significa na designação “teoria da sociedade mundial
de risco”. Isto é, pode-se dizer que Beck no deixou um desafio: seria ainda necessária uma
teoria (cosmopolita?) do método, do ensaio e/ou da prática científica orientada
transdisciplinarmente 10.
Uma segunda insuficiência diz respeito à pretensão de validade. Trata-se de saber se
risco, reflexividade e cosmopolitização conseguem de fato apreender todas as dimensões da
globalização, incluindo aqui também internalizações variadas da natureza conforme inflexões
culturais e históricas locais. Isto é, como argumenta Costa (2006, p. 122), parece
empiricamente pouco plausível que as redes de interação altamente complexas que dão
materialidade para a globalização podem ser adequadamente condensadas apenas por três
conceitos. Estudos como o de Saskia Sassen (2010), Renato Ortiz (2003), Paul Gilroy (2002)
– para citar apenas alguns – sugerem a necessidade de maior ampliação temática, no sentido
de considerar outros fenômenos igualmente relevantes que caracterizam a globalização. Mas
isso é pertinente conquanto se mantenha a pretensão a uma teoria geral da sociedade – como
quer Beck. Caso contrário, há de limitar-se a uma teoria social (cosmopolita) do risco, a qual
mesmo assim demandaria maior refinamento conceitual.
E aqui temos um segundo desafio deixado por Beck, voltado especificamente à
designação cosmopolita pretendida em sua teoria do risco. A designação cosmopolita sugere a
necessidade de fazer refletir na esfera teórica – nos conceitos de risco, reflexividade e
10

Não me parece descabido dizer que a questão de saber o que significa compreender transdisciplinarmente
consiste em uma das perguntas científicas mais importantes deste século. Apesar das imprecisões aqui
apontadas, a tentativa de Beck em tratar dessa pergunta deve ser inquestionavelmente reconhecida como uma
contribuição significativa. A relevância de sua contribuição pode ser verificada, por exemplo, no estudo de Leila
Ferreira et al. (2011) sobre teoria social, questão ambiental e interdisciplinaridade na América Latina.
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cosmopolitização, por exemplo – a diversidade das inflexões culturais de que o risco é objeto,
isto é, de sua manifestação como práxis culturalmente localizada na medida em que circula
globalmente. Ao circularem globalmente, fenômenos como o risco conectam-se a condições
históricas, culturais, políticas e ambientais diversas, exigindo um esforço maior de
diferenciação conceitual à luz do escrutínio empírico. Com isso, sugere-se aqui que o risco
não promove apenas um cosmopolitismo, mas cosmopolitismos, no plural, no sentido de
diversificação simbólica e material específica das realidades onde se faz presente. Em outras
palavras, é preciso ainda incrementar a teoria da sociedade mundial de risco com
diferenciações conceituais derivadas de estudos empíricos de realidades como, por exemplo, a
brasileira. Os resultados dos estudos de Leila Ferreira (2011) sobre teoria social, questão
ambiental e interdisciplinaridade na América Latina, de Aurea Ianni (2011) sobre saúde
pública no Brasil, de Bianca Castro (2012) sobre transgênicos e percepção de risco, de
Fabiana Barbi em parceria com Leila Ferreira (2013) e de Gabriela di Giulio (2012) sobre
gestão do risco, de Danilo Arnaut (2013) sobre risco e sociologia da globalização, de Alberto
Urbinatti (2016) sobre risco e poluição atmosférica nas metrópoles, por exemplo, são
particularmente sugestivos no que tange a essa necessidade de maior diferenciação conceitual.
Por fim, há uma terceira insuficiência no plano lógico, que decorre da contradição
interna entre a fundação no cosmopolitismo metodológico e o diagnóstico de época. Como
vimos, a contradição interna reside no fato de que, ancorado em uma trajetória histórica
específica, o cosmopolitismo dos riscos globais possui um direcionamento de viés
hermenêutico unilateral – do Ocidente para o mundo –, não refletindo adequadamente sua
orientação metodológica para uma trans-historicidade vinculada à territorialidade (imbricação
metodológica entre as dimensões espacial e temporal). Consequentemente, opera-se uma
restrição do horizonte normativo da sociedade mundial aos dilemas circunscritos por um locus
histórico europeu/ocidental, impedindo de abrir a sociologia para a cosmopolitização da
sociedade e da história. Com isso, sugere-se que a teoria da sociedade mundial de risco ainda
necessita ser aberta desde dentro, no sentido, por exemplo, de uma hermenêutica histórica do
risco, da reflexividade e da cosmopolitização. Trajetórias históricas distintas não impedem,
evidentemente, que um mesmo fenômeno, como o risco ou as mudanças climáticas, por
exemplo, circule globalmente, mas sugerem que a expressão desse fenômeno como práxis
seja mediada por esferas culturais diversas, conforme a localidade onde se faz presente.
O êxito da teoria da sociedade mundial de risco consiste em ter aberto caminhos novos
para o tratamento sociológico de uma intuição amplamente compartilhada nos dias atuais – a
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intuição de que se faz necessário reatualizar o aparato teórico-metodológico da sociologia
para endereçar o particular e o universal no contexto da globalização. Essa difícil tarefa foi
empreendida por Beck, todavia, sob o pano de fundo de uma concepção de modernização
epistemicamente
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autossuficiente, endógena, esquemática e “presentista” da modernidade e da história do
Estado-nação (Fine e Chernilo). Uma hermenêutica do risco, da reflexividade e da
cosmopolitização, no sentido da constituição da esfera pública (Kögler, 2011), da consciência
histórica e da experiência (Gadamer, 1975; 1999, p. 400 sq.), permitiria, por exemplo,
endereçar perguntas da sociedade mundial de risco de modo distinto: de que maneira a
encenação social e as relações de definição que materializam o risco se introduzem nas
relações assimétricas mundiais? De que maneira formas históricas de reflexividade
caracterizam cosmopolitismos do risco diversos? Em que medida riscos globais se
diversificam qualitativamente e são percebidos, definidos e geridos em lugares diversos? E
num sentido fundamental: de que maneira o entrelaçamento trans-local de significações do
risco promove cosmopolitizações que induzem a internalizações reflexivas variadas da
natureza? Esses questionamentos sugerem um terceiro desafio: elaborar uma hermenêutica do
risco, da reflexividade e da cosmopolitização, de modo a fazer valer o cosmopolitismo que a
sociedade mundial de risco reivindica.
Em vista dessa terceira insuficiência, pode-se dizer que, no que toca ao
cosmopolitismo, o aspecto problemático da teoria da sociedade mundial de risco reside em
que, em seu diagnóstico de época, práticas sociais cosmopolitas estão exclusivamente
associadas às formas particulares de socialização das sociedades democráticas ocidentais. Há
aqui um vínculo interno presumido não problematizado pelo autor entre pré-disposição
cosmopolita e cultura democrática liberal. Isto é, apesar de reconhecer o vínculo interno entre
cosmopolitismo e localismo, como vimos, Beck universaliza, talvez inadvertidamente, o
localismo cosmopolita do Ocidente. Não haveria práticas sociais cosmopolitas fora do
Ocidente. Disso, sobressaem-se três insuficiências amplas que interessam diretamente à tese
teórica aqui defendida.
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7 – Considerações finais

As críticas e insuficiências identificadas e os desafios delas oportunamente derivados
dizem respeito a aspectos distintos do projeto de conhecimento desenhado por Beck. No
contexto da tese teórica aqui defendida, interessam primordialmente as críticas histórica e
lógica de Fine e Chernilo, a crítica epistêmica de Costa e Bhambra e a crítica ora apresentada
que identifica uma tradução falha do cosmopolitismo metodológico em um diagnóstico dos
riscos globais, com as insuficiências daí decorrentes. Num sentido fundamental, esse conjunto
de críticas e insuficiências pode ser interpretado com base na tese teórica aqui apresentada.
Por um lado, no plano teórico sugere-se com isso que essas críticas e insuficiências se
devem à pressuposição metateórica da concepção de modernização como racionalização
social. Beck deduz o todo da modernização mundial pelo efeito de racionalização derivado da
insegurança que a produção de riscos gera e pela cosmopolitização forçada que introduz na
imbricação interna da parte (Ocidente), entre instituições modernas (ciência, Estado e
mercado) e situação social (de ameaça). Com isso, tende-se a deixar de lado algo central para
o cosmopolitismo, a saber, a relação entre as partes. A consequência disso reside em ancorar a
compreensão de uma modernização que mundializa e globaliza em algo historicamente
contingente: a antinomia Ocidente/Resto. Assim, paradoxalmente, enquanto a modernização
ocidental se daria de modo cultural e historicamente autofágico, a modernização do Resto
estaria aberta à influência daquela. No plano metodológico, um fenômeno determinado (como
o risco) e sua manifestação sociológica local são tidos como invariável, como se ele se
introduzisse de igual maneira nas diversas formas históricas e culturais de vida. E no plano
normativo, atribui-se a determinada região do mundo (o Ocidente) uma universalidade a
priori, como se o horizonte normativo particular das sociedades ocidentais presumidamente
cosmopolitas contivesse, potencialmente, uma concepção de “bem comum” válido para o
conjunto da humanidade. A consequência disso consiste em tomar o horizonte normativo das
sociedades ocidentais como horizonte normativo da sociedade mundial.
Por outro lado, os desafios de número dois e três remetem a uma modernização que
não apenas racionaliza socialmente, mas também mundializa e globaliza. De acordo com a
tese teórica aqui defendida, deveríamos então partir da pressuposição metateórica de dedução
do todo também pela relação entre as partes. O cosmopolitismo metodológico, como vimos,
pode ser tido como um avanço nesse sentido, com sua lógica de distinção inclusiva e sua
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orientação metodológica para uma trans-historicidade vinculada à territorialidade. Neste
ponto preciso, a cronologia da elaboração da teoria da sociedade mundial de risco é
importante. Pelo o que vimos, depreende-se que o diagnóstico de época (Beck, 2001 [orig.
1986] e 2002a [orig. 1999]) precedeu a formulação da fundação metodológica experimental
no cosmopolitismo (Beck, 2006 [orig. 2004]). A partir do ano 2000, os estudos do autor
sugerem uma tentativa de abrir-se para manifestações distintas do risco em contextos de ação
não-ocidentais, inicialmente mediante uma aproximação (Beck, 2003b, p. 216 e 2000b, p. 88)
com a perspectiva de modernidades entrelaçadas formulada por Shalini Randeria (2002). Mais
recentemente, essa abertura também pode ser verificada no número especial do British
Journal of Sociology editado com Edgard Grande, dedicado às “variedades da segunda
modernidade” nos contextos europeu e extra-europeu (Beck & Grande, 2010). Em vista disso,
é forçoso notar que o falecimento recente de Beck em janeiro de 2015 pode ter interrompido
esse processo de abertura. Nesses estudos, Beck reconhece a primazia empírico-analítica e
normativa da situação histórica, do localismo. Todavia, não logrou fazer o movimento
completo para a relação entre as partes, entre as situações históricas. No contexto da tese aqui
apresentada, completar esse movimento significa indagar sobre a existência não de um
cosmopolitismo, mas de cosmopolitismos.
No plano do diagnóstico, em princípio, o fato de o risco cosmopolitizar a vida social
ilumina entrelaçamentos históricos das sociedades, o que permitiria endereçar uma
modernização que mundializa e globaliza. Por isso foi dito que a insuficiência anteriormente
identifica em uma modernização concebida apenas como racionalização social se aplica
parcialmente à teoria da sociedade mundial de risco. Trata-se de uma modernização que, ao
racionalizar mundialmente as biografias e a forma de vida em virtude dos riscos e destruições
que produz (situação social de ameaça), cosmopolitiza a identidade e as atitudes. A
parcialidade daquela insuficiência se deve ao fato de que o autor enfatiza implicações
profundas de uma modernização que transforma as fontes de certeza da sociedade como
racionalização, mas não deixa claro qual é o vínculo interno aqui presumido com a
cosmopolitização reflexiva. Apenas diz que os riscos produzidos pela modernização reflexiva
são globais e que, por isso, promoveriam uma conscientização que transcende o espaço
nacional da socialização. A pergunta que fica em aberto é a seguinte: poderíamos então dizer
que a cosmopolitização (dedução do todo pela relação entre as partes) consiste num efeito
anexo de uma racionalização da racionalização (dedução do todo pela parte)?
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Seja como for, em sua parcialidade, a insuficiência da modernização como
racionalização social se mantém efetiva, apesar da cosmopolitização. É o que as críticas
referidas apontam. Neste contexto, duas insuficiências gerais adicionais devem ser frisadas,
uma relativa ao fenômeno da mundialização/globalização, outra à motivação da ação.
Primeiro, o risco, e não obstante a reflexividade a que induz, pode muito bem condensar
modos problemáticos de socialização de uma sociedade como a alemã, mas parece pouco
razoável supor que ele não se faça tão presente em todas outras sociedades. A
mundialização/globalização e o fenômeno do cosmopolitismo a que induz, caracterizam uma
complexidade intrínseca. Os entrelaçamentos promovidos por uma modernização que
mundializa e globaliza não podem ser reduzidos a riscos e catástrofes que, além de gerar
ameaças, também solidarizam transnacionalmente. Há outros fenômenos históricos
globalizantes igualmente relevantes – como as diásporas, as mídias, o turismo, entre outros.
Por exemplo: pode-se dizer que os filmes hollywoodianos, que circulam mundialmente, se
introduzem na constituição sociocultural da identidade como risco? Parece razoável supor que
não.
Em segundo lugar, deve-se endereçar adequadamente o fato de que a
mundialização/globalização induzida pelo risco não é simétrica. Ao circular globalmente, o
risco pode motivar a ação de modo distinto, na medida em que ganha expressão no contexto
de formas socioculturais de vida diversas. A imigração por motivo de sobrevivência me
parece ser um bom exemplo: se para um maliense a imigração está atrelada ao risco relativo à
permanência em seu local de nascimento (fome, guerra, intervenção externa, por exemplo),
para o francês eleitor do Front National o risco da imigração vem atrelado à perda da própria
tradição, do emprego e à sobrecarga do sistema de seguridade social. Isso significa que o risco
não cosmopolitiza simetricamente, ele se efetiva em condições históricas e socioculturais de
vida particulares, podendo assumir horizontes de significação diversos: o cosmopolitismo do
imigrante difere sociologicamente do cosmopolitismo do nativo, e nessa diferenciação
encontramos assimetrias históricas e tradições distintas que agem sobre a pessoa, por assim
dizer, pelas suas costas.
Beck parece estar atento às assimetrias históricas quando formula o axioma
“desigualdade global, vulnerabilidade local” (2008, p. 232-236, 245-246). Mas não consegue
traduzir tais assimetrias nem em seu diagnóstico de época, nem em sua fundação teórica e
metodológica no cosmopolitismo. As assimetrias históricas mundiais são congeladas na teoria
da sociedade mundial de risco devido a três aspectos precisos. Primeiro, tais assimetrias são
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congeladas devido à pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte, pois define as
sociedades ocidentais como referência metodológica comparativa e inscreve o diagnóstico de
época na antinomia Ocidente/Resto. Segundo, e a partir disso, são congeladas na medida em
que Beck pressupõe empiricamente que o Ocidente se distingue do Resto devido ao fato de
que, apenas naquele contexto, a modernização teria estimulado o surgimento de práticas
sociais cosmopolitas. E terceiro, as assimetrias históricas mundiais são congeladas no plano
normativo, uma vez que as aspirações normativas presumidas das sociedades ocidentais são
simplesmente projetadas sobre as sociedades do Resto, tendendo, consequentemente, mais a
reproduzir tais assimetrias do que promover a emancipação em relação às formas históricas de
dominação internas da sociedade mundial.
Em vista disso, na Parte II do presente estudo sugerirei um ponto de partida mais
elementar. No lugar de partir da pergunta de saber quais são os fenômenos gerados por uma
modernização que mundializa e globaliza – risco, reflexividade e cosmopolitização, por
exemplo –, partirei da pergunta de saber como é possível que a modernização mundializa e
globaliza. O tratamento dessa pergunta permitirá delinear os contornos do plano teórico de
uma teoria social que reivindica um horizonte cosmopolita, aqui voltado para a teoria da
modernização.
Num sentido fundamental, os fenômenos risco, reflexividade e cosmopolitização são
mundiais devido à compreensão do mundo de que somos capazes. Num sentido sociológico,
esses fenômenos pressupõem um tipo de entendimento mútuo que, em princípio, é
intercultural. Porque somos igualmente capazes de compreensão, o risco está culturalmente
aberto à interpretação. O fenômeno da compreensão é o que permite que o risco seja
interpretado de diferentes maneiras como fenômeno mundial e induza, no plano da ação, a
uma reflexividade e uma cosmopolitização forçada. Estar aberto à interpretação significa aqui
que, apesar de nossa inscrição em tradições culturais distintas, entendemo-nos
interculturalmente quanto à efetividade mundial de determinados riscos. Acompanhado da
hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer (1999), sugerirei tomar o fenômeno da
compreensão, a situação hermenêutica que o caracteriza e um tipo intercultural de
entendimento como ponto de partida. Isso permitiria situar teoricamente, por exemplo, a
questão de saber como um mesmo tipo de risco pode motivar a ação de maneira distinta
conforme a situação hermenêutica onde se faz presente. Nesta perspectiva, isso se deve ao
fato de que as condições efetivas de vida e a situação hermenêutica a partir da qual acessamos
o mundo diferem de uma localidade para outra.
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Além disso, partir do fenômeno da compreensão e de um tipo intercultural de
entendimento tem a vantagem de não restringir o campo de visão analítico a um fenômeno,
por assim dizer, presumido como “total” – o risco. Aqui, a intuição teórico-empírica consiste
em que uma modernização que mundializa e globaliza remete a fenômenos distintos e de
muitos níveis, complexos, que se tornam significativos para a experiência de diversas
maneiras. Mídia, indústria cultural, eventos esportivos mundiais, turismo, intercâmbio,
imigração, diásporas, guerra, terrorismo, imperialismo, neocolonialismo, direitos humanos,
mercadorias que circulam globalmente, mudanças climáticas, são objeto de significações
culturais distintas e incidem localmente de modo distinto sobre a reprodução cultural, a
socialização e a integração social. Com isso, quero dizer que práticas cosmopolitas em São
Paulo diferem de práticas cosmopolitas em Berlim apesar da atribuição cosmopolita comum,
porque os tipos de abertura para isso ou para aquilo variam conforme expectativas de conduta
encarnadas em tradições culturais distintas. Certamente podemos falar aqui de uma
cosmopolitização reflexiva como fenômeno amplo e comum. Mas o que é apreendido
reflexivamente parece possuir uma particularidade irredutível: na medida em que a situação
hermenêutica e as condições efetivas de vida são distintas, parece razoável supor que a
relevância do que é reflexivamente cosmopolitizado e a reinvenção de práticas sociais daí
resultante, tende a ser distinta de acordo com a situação local. Na Parte II, estudos aplicados
sobre o cosmopolitismo atual auxiliarão no tratamento dessa hipótese.
Em vista disso, argumentarei que o caráter mais elementar da compreensão e de um
tipo intercultural de entendimento para endereçar uma modernização que mundializa e
globaliza aponta, no que concerne à teoria de Beck, para a passagem do risco ao
entrelaçamento histórico das culturas – e, num sentido amplo, das sociedades. Com isso,
sugere-se a tentativa de fundamentar planos teórico, metodológico e normativo que nos abra
para todo tipo de fenômeno que, como o risco, conecta sociedades geográfica, cultural e
historicamente distantes. Ancorada na compreensão e no entendimento intercultural, essa
abertura está em medida, como veremos, de endereçar tanto uma simetria fundamental do
entendimento mútuo, sem a qual a cosmopolitização, por definição, não seria possível, quanto
a reprodução de assimetrias históricas mundiais, sem a qual não conseguimos compreender
em relação ao quê, precisamente, a cosmopolitização pode eventualmente desvelar potenciais
imanentes de emancipação no contexto dos entrelaçamentos internos da sociedade mundial.
Neste sentido, a relação da tese teórica aqui defendida com a teoria da sociedade
mundial de risco fica como segue: quando Beck define a cosmopolitização reflexiva como
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constituição social de uma identidade caracterizada pela incorporação de significações
culturais múltiplas (perspectiva do ator) e um cosmopolitismo metodológico fundado em uma
lógica de diferenciação inclusiva (perspectiva do observador), ele está a afirmar que a
mundialização estimula uma inclusividade intercultural. A vantagem de partir da
compreensão e do entendimento intercultural ao invés do risco consiste aqui em não restringir
a diversificação das estruturas simbólicas do mundo da vida e a intensificação da apreensão
reflexiva da própria tradição cultural aí presumida a apenas um fenômeno – o risco. Sugere-se
com isso que se compreendida a inclusividade estimulada pela mundialização a partir de um
tipo intercultural de entendimento, podemos diversificar os fenômenos passíveis de
interpretação que caracterizam a modernização como mundialização/globalização e,
potencialmente, introduzir maior diferenciação conceitual.
Compreende-se então que a teoria da sociedade mundial de risco interessa
especialmente à tese teórica aqui defendida no plano metodológico de seu cosmopolitismo. A
lógica de distinção inclusiva e as dimensões espacial e temporal do cosmopolitismo
metodológico logram definir referências inovadoras para uma teoria social preocupada com os
efeitos liberados por uma modernização que, além de racionalizar socialmente, também
mundializa e globaliza. Na maneira como definidas por Beck, a lógica de distinção inclusiva e
as dimensões espacial e temporal introduzem direcionamentos analíticos que, em princípio,
permitem acessar empiricamente a intensificação dos processos de entrelaçamento histórico
das culturas e, num sentido amplo, das sociedades. Esses dois planos propriamente
metodológicos da versão de cosmopolitismo de Beck sugerem a possibilidade de orientar o
diagnóstico de aspectos sociais e culturais da mundialização e aspectos políticos e
econômicos da globalização para fenômenos e significações de circulação mundial, ao mesmo
tempo em que possibilitam diferenciar maneiras distintas de sua expressão como práxis
sociologicamente situada.
Na Parte II do presente estudo, essa inovação da teoria da sociedade mundial de risco
é tratada no contexto da relação entre o cosmopolitismo metodológico, as assimetrias
hsitóricas mundiais e aquilo que então é designado como abertura hermenêutica do mundo da
vida. Neste momento, serão depreendidos dois direcionamentos teoricamente consequentes:
primeiro, trata-se de saber em que medida a abertura hermenêutica não poderia oferecer
direcionamentos para as dimensões espacial e temporal do cosmopolitismo metodológico, de
tal modo a evitar uma tradução destes últimos em um diagnóstico de época e um projeto
político que congelam a história e a imagem da sociedade mundial numa relação unilateral e
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assimétrica do Ocidente com o Resto; e segundo, e inversamente, trata-se de indagar em que
medida o cosmopolitismo metodológico não estaria em medida de indicar uma derivação
metodológica da abertura hermenêutica do mundo da vida, então mediatizada por um tipo
intercultural de entendimento, presumida em uma modernização que mundializa e globaliza.
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Capítulo III – Cosmopolitismo pós/descolonial: discurso,
crítica epistêmica e entrelaçamento histórico

Os estudos pós-coloniais formam um campo recente, amplo e diverso de pesquisa.
Não possuem uma matriz teórica única, mas têm como orientação metodológica e normativa a
desconstrução de discursos dominantes da modernidade, discursos estes fundamentalmente
europeus e norte-americanos. Esses discursos tomam a autocompreensão europeia-ocidental
de mundo como referência comparativa de tudo o que é extra-europeu ou, em sua versão mais
recente, extra-ocidental. A consequência disso, sustentam estudiosos pós-coloniais, reside na
tendência a estruturar o diagnóstico de época em dualidades, tais como branco/negro,
civilizado/não-civilizado, Ocidente/Resto, moderno/arcaico, assim por diante.

Segundo a

ampla sistematização elaborada por Ania Loomba (2005, p. 62 sq.), os estudos pós-coloniais
podem ter seu início marcado nos anos 1970, principalmente no campo dos estudos literários
na Inglaterra e nos Estados Unidos. A partir do final dessa década e ao longo dos anos 1980,
se estendem a outras áreas do conhecimento, sobretudo para a filosofia e as ciências sociais.
Aqui, os autores mais referidos são Edward Saïd (2007 [orig. 1978]), Stuart Hall e Gayatri
Spivak. Nos anos 1990, encontramos Paul Gilroy (1993) e Homi Bhabba (1994). Mais
recentemente, a partir dos anos 2000, começa a tomar forma algumas construções teóricas
mais substantivas, voltadas para a concepção de modernidade e de modernização, sobretudo
nos estudos de Dipesh Chakrabarty (2000), Shalini Randeria (2002), Sérgio Costa (2006),
Walter Mignolo (2000; 2001; 2010; 2011a; 2011b; 2011c) e Gurminder Bhmabra (2007;
2011).
De um modo geral, como argumenta Sérgio Costa, os estudos pós-coloniais têm como
ponto de partida epistemológico o debate estruturalismo e pós-estrutualismo e definem sua
perspectiva “na evidência [...] de que toda enunciação vem de algum lugar, sua crítica ao
processo de produção do conhecimento científico que, ao privilegiar modelos e conteúdos
próprios àquilo que se definiu como cultura nacional nos países europeus, reproduziria, em
outros termos, a lógica da relação colonial”. Por conseguinte, a interpretação das
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transformações experienciadas em sociedades não-ocidentais permaneceria ancorada em
“relações de funcionalidade, semelhança ou divergência com aquilo que se definiu como
centro. Nesse sentido, o ‘pós’ do pós-colonial não representa simplesmente um ‘depois’ no
sentido cronológico linear; trata-se de uma operação de reconfiguração do campo discursivo,
no qual as relações hierárquicas são significadas” (Costa, 2006, p. 83).
Na medida em que nos estudos pós-coloniais não encontramos uma teoria
propriamente dita, uma reconstrução como a elaborada nos capítulos anteriores não é
possível. Em vista disso, o presente capítulo se orienta para o reestabelecimento e a
recuperação dos sentidos associados ao cosmopolitismo em estudos pós-coloniais que
resignificam o conceito. Aqui, privilegiam-se então os estudos de Gurminder Bhambra
(op.cit.) e Walter Mignolo (op.cit.). A resignificação elaborada por Bhambra resulta no que
denomina de “cosmopolitismo provincializado”, ao passo que Mignolo fala de um “localismo
cosmopolita”. O ponto de entrada da crítica desses autores é, respectivamente, a
desconstrução dos binarismos nacionalismo/cosmopolitismo e Ocidente/Resto, e a
desconstrução histórica dos binarismos modernidade/colonialidade e Ocidente/Resto. A
resignificação do cosmopolitismo pode ser diferenciada a partir do sentido que cada um deles
atribui ao prefixo “pós-”. Mais próxima da tradição da teoria social, Bhambra vincula o
sentido do prefixo a uma desconstrução daqueles binarismos no contexto da definição do que
é moderno e da modernização, significando as hierarquias e o estreitamento do horizonte
analítico daí decorrentes. De seu lado, mais próximo da história social e da semiótica,
Mignolo confere um sentido propriamente cronológico ao prefixo “pós”, o sentido literal de
um “depois”, e vinculado à desconstrução dos binarismos que elege no contexto de uma
reconstrução histórica do período moderno. Essa desconstrução discursiva e reconstrução
histórica se desdobram naquilo que o autor designa de “opção descolonial”. Em vista disso,
pode-se dizer que Bhambra formula uma versão pós-colonial de cosmopolitismo e Mignolo
uma versão descolonial de cosmopolitismo.
A novidade da perspectiva pós-colonial de Bhambra está no reconhecimento de que,
se por um lado, autores do cosmopolitismo contemporâneo são explicitamente contra o
neoliberalismo e o seu globalismo econômico – Habermas e Beck, por exemplo –, por outro,
o cosmopolitismo deixou de ser uma questão de intelectuais ocidentais, com pouco ou
nenhum interesse fora do Ocidente. De seu lado, referindo-se a primeira versão moderna
introduzida por Kant, Mignolo sustenta que, “[como] o globalismo, o cosmopolitismo
também era unidirecional e exercia uma força centrífuga, ambos eram desenhos globais
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imaginados e discutidos no interior da Europa ocidental e dos Estados Unidos para o resto do
mundo” (Mignolo, 2011b, p. 13). Isto é, um posicionamento contrário ao globalismo
neoliberal justificado à luz da tendência do mesmo em reduzir a globalização à dinamização
pelo e para o mercado, não está imune a um etnocentrismo que, em sua forma epistêmica,
assume a forma de um autorreferenciamento (eurocentrismo): de modo semelhante àquilo que
opõe ao globalismo neoliberal e a versões anteriores, o cosmopolitismo contemporâneo e sua
pretensão de validade universal acaba por indicar para o mundo os caminhos de uma
emancipação que, a rigor, têm aplicabilidade questionável fora do Ocidente, pois, ao contrário
do que pretende, sem partir das condições efetivas de vida em sociedades não-ocidentais ele
tende a reatualizar, talvez inadvertidamente, antigos mecanismos coloniais de dominação.
Desconectados das condições efetivas de vida fora do Ocidente, sustenta a versão
pós/descolonial de cosmopolitismo, os discursos cosmopolitas hoje dominantes tendem a
reatualizar as assimetrias históricas em relação ao Resto. Fundamentalmente, argumentam
tanto Bhambra quanto Mignolo, isso se deve à concentração da enunciação.
No contexto da tese descritiva aqui defendida, veremos que ambas as versões pós e
descolonial de cosmopolitismo vêm associadas a um diagnóstico de época, a uma
fundamentação metodológica experimental e a um horizonte político-normativo. No contexto
da tese teórica, por sua vez, veremos que, em suas respectivas particularidades, os estudos de
Bhambra e Mignolo interessam sobremaneira ao propósito aqui definido de abrir a
modernização para a mundialização/globalização. Vimos que a tese teórica identifica limites
compreensivos de uma modernização concebida apenas como racionalização social para
endereçar a mundialização/globalização e situa esses limites como expressão da
pressuposição metateórica de dedução do todo (modernização) pelo efeito (racionalização)
que o mesmo introduz na parte (sociedade). Isso impede, assim argumentou-se, de endereçar
teórica, metodológica e político-normativamente a diversidade cultural e o entrelaçamento
histórico das sociedades que a mundialização, a globalização e o cosmopolitismo justamente
invocam. Em vista disso, a tese teórica sugere um ponto de partida na pressuposição
metateórica de dedução do todo da relação entre as partes – entre as sociedades. A
contribuição do cosmopolitismo pós/descolonial reside em que Bhambra e Mignolo logram
abrir caminho para endereçar metodológica e político-normativamente a diversidade cultural e
o entrelaçamento histórico das sociedades. Entretanto, apesar do proveito que a versão
pós/descolonial de cosmopolitismo tem para a tese teórica defendida, veremos que há um
distanciamento em relação à fundamentação crítica aqui adotada.
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Inicialmente, abordo a perspectiva epistemológica dos estudos pós-coloniais,
enfatizando a forma que assume na sociologia (1). Em seguida, reconstruo os aspectos
centrais da versão pós-colonial (2) e da versão descolonial de cosmopolitismo (3), tendo em
vista as três dimensões identificadas pela tese descritiva. Num quarto momento, volto-me para
distanciamentos e proximidades entre essas versões, salientando as respectivas contribuições
para endereçar a mundialização/globalização e o cosmopolitismo contemporâneo (4). Por fim,
trato de como a tese teórica aqui defendida dialoga com a versão pós/descolonial de
cosmopolitismo (5).

1 – Perspectiva epistemológica dos estudos pós-coloniais e sociologia

Num diálogo estreito com o debate estruturalismo/pós-estruturalismo, o ponto de
encontro dos estudos pós-coloniais é a evidência de que toda enunciação está cultural,
política, histórica e geograficamente encarnada. No plano epistemológico, à imagem do pósestruturalismo,

os

estudos

pós-coloniais

também

se

orientam

por

uma

crítica

contextualizadora da razão que funde realidade e discurso. A vocação crítica do póscolonialismo está na conexão entre reprodução da dominação colonial e os processos de
geração do conhecimento, uma vez que estes últimos, ao fundir posição dominante de poder e
racionalidade, reproduzem, no plano político-normativo, assimetrias históricas mundiais. A
sociedade ou região militar, política e economicamente dominante então assume a forma de
uma episteme. Edward Saïd, Michel Foucault e Jacques Derrida são aqui referências
recorrentes. Para exemplificar, se o ponto de inflexão de Foucault é a desconstrução da
dominação histórica via a centralização epistêmica do poder nas instituições, as quais
disciplinam os indivíduos mediante a conversão do saber em poder (de classificação), o ponto
de inflexão pós-colonial é a desconstrução da dominação histórica via a centralização
epistêmica operada por determinada sociedade em relação às demais – nomeadamente e em
sua expressão contemporânea, a centralização epistêmica do Ocidente em relação ao Resto.
No plano teórico, é precisamente na crítica desconstrutiva dessa antinomia Ocidente/Resto
que os estudos pós-coloniais se encontram (Costa, 2000 e 2006, p. 88).
Isso significa, argumenta Ania Loomba (2005), que os estudos pós-coloniais ampliam
a crítica pós-estruturalista da razão. A vinculação interna entre sistema de conhecimento e
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empoderamento se volta aqui para a questão racial, a questão de gênero, a classe, a identidade
cultural, a interpretação científica e filosófica do mundo no contexto do colonialismo e do
imperialismo.

Mostrando como os sistemas de conhecimento estavam profundamente
imbricados com as perspectivas racial e colonial, pesquisadores como
Bernal, Saïd e Spivak contribuíram e ampliaram a descrença no projeto do
Iluminismo europeu levada a cabo por pós-estruturalistas como Foucault. A
figura central dos discursos do humanista ocidental e do Iluminismo, o
humano, sujeito de conhecimento, aparece agora como homem branco
colonialista. Em sua investigação, a análise do discurso colonial acrescenta
esta poderosa nova dimensão à interpretação pós-estruturalista segundo a
qual a significação é sempre contextual, está sempre em mudança (Loomba,
2005, p. 60).

No plano histórico, Loomba argumenta que os estudos pós-coloniais desconstroem a
representação moderna europeia da história ao mostrar como a experiência do imperialismo
colonial levou os europeus a classificar a humanidade com base em categorias e conceitos
que, autocertificados como racionais e neutros diante de questões morais, eram, todavia,
expressão de preconceitos culturais. Por exemplo, com a categoria “raça”, foi formulada no
século XIX uma classificação hierárquico-evolutiva da humanidade conforme o fenótipo, em
cujo cume está o homem branco europeu do norte (2005, p. 57). Com a categorização
homem/mulher, a humanidade foi hierarquizada sucessivamente e de modo decrescente em
homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, assim por diante (p. 58). A
categoria nação também foi usada para hierarquizar as culturas e as formas de organização
política da sociedade (p. 53-54). Os binarismos daí decorrentes (branco/negro; branco/índio;
homem/mulher; europeu/não-europeu, por exemplo), estavam longe de ser moralmente
neutros, pois partiam, no contexto da ação, da prerrogativa instrumental do controle e da
dominação.
Ao representar historicamente o encontro com o outro a partir da inclusão ou exclusão
do mesmo no próprio sistema de conhecimento, argumenta a autora, os discursos religioso,
científico e filosófico europeus-ocidentais incorrem em dois equívocos. Primeiro, esse
autorreferenciamento epistêmico tende a “naturalizar” assimetrias históricas mundiais e
reatualizar a imagem de um Ocidente cujas aspirações e formas de vida deveriam orientar a
ação das demais sociedades. O equívoco reside aqui na pressuposição empiricamente
infundada de corresponder posição militar, política e econômica de poder com evolução
sociocultural. Assim, perde-se teórica e analiticamente de vista que as culturas evoluem de

198

diferentes maneiras, sendo esta diversidade pré-condição da evolução. Segundo, e
consequentemente, perde-se de vista o que representou sociológica e antropologicamente o
entrelaçamento histórico das culturas ao longo da experiência imperialista colonial: “[...] O
conhecimento colonialista envolvia uma constante negociação com ou incorporação de ideias
indígenas. Engenheiros britânicos só podiam concluir suas pontes mediante a consulta de
especialistas locais” (Loomba, 2005, p. 61, ver também p. 88 sq.).
Em vista disso, depreende-se a seguinte pergunta: quer isso então dizer que o alcance
da validade da crítica está reduzido a um relativismo da experiência local? Na ampliação
histórica, cultural e geográfica da crítica contextualizadora da razão, os estudos pós-coloniais
não resolvem o problema da objetividade do conhecimento levantado pela crítica pósestruturalista. Mas nem por isso recaem num imobilismo discrusivo-normativo. Partindo da
premissa de que o ser humano é capaz de compreensão, de ação e de mudar a realidade, os
estudos pós-coloniais sustentam que “[...] Quanto mais trabalhamos informados de nossa préinscrição no processo histórico, mais a possibilidade de tomar posições de oposição razoáveis
se torna realizável, como atesta o trabalho de pensadores críticos como Marx, Gramsci ou até
mesmo Bernal” (2005, p. 60).
Nesta perspectiva, salienta Costa (2006, p. 84 sq.), os estudos pós-coloniais dão forma,
na sociologia, a três vertentes proeminentes. A primeira parte da discussão pós-estruturalista,
basicamente de Derrida e Foucault. A segunda parte de Lyotard, ainda que o receba de
maneira diferente daquela vertente da sociologia que se auto-intitula pós-moderna, na medida
em que compreende a pós-modernidade enquanto condição, como “categoria empírica que
descreve o descentramento das narrativas e dos sujeitos contemporâneos”. Diferentemente de
Lyotard, portanto, essa vertente sociológica dos estudos pós-coloniais não aceita o “seu
programa teórico e político”, pois mantém a emancipação efetiva como orientação
investigativa. A terceira vertente, por fim, está situada nos estudos culturais britânicos. Tanto
o cosmopolitismo pós-colonial de Bhambra como o cosmopolitismo descolonial de Mignolo
estão mais próximos do pós-estruturalismo. No final do presente capítulo, veremos que a
indistinção entre realidade e discurso, ou ainda, entre mundo e intramundo, que os autores
mantêm do pós-estruturalismo distancia a perspectiva teórica adotada no presente estudo de
suas respectivas versões de cosmopolitismo, apesar de este último avançar em aspectos que
interessam à tese teórica aqui defendida.
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–

Cosmopolitismo

como

desconstrução

da

dualidade

nacionalismo/cosmopolitismo e da antinomia Ocidente/Resto: Gurminder
Bhambra e o “cosmopolitismo provincializado”

Gurminder Bhambra (2007 e 2011) e Sérgio Costa (2000, 2004 e 2007) endereçam a
relação entre cosmopolitismo e pós-colonialismo no âmbito da teoria da modernização. A
vinculação entre a perspectiva epistemológica pós-colonial e o cosmopolitismo se dá por meio
de um diálogo crítico privilegiado com o cosmopolitismo metodológico de Ulrich Beck e a
constelação pós-nacional de Jürgen Habermas. A crítica está voltada para a desconstrução do
binarismo nacionalismo/cosmopolitismo e da antinomia Ocidente/Resto. Isso quer dizer que
os dilemas invocados pelo cosmopolitismo nos planos teórico, metodológico e políticonormativo têm como ponto de partida a desconstrução da episteme ocidental. No interior da
teoria da modernização, trata-se inicialmente de desassociar uma vinculação conceitual
central: as teorias da modernização de Beck e Habermas, na maneira que lhes são próprias,
associam quase que tacitamente, primeiro, modernização do Ocidente à globalização,
segundo, essa modernização “globalizante” ao cosmopolitismo.
Com essas associações sucessivas, mantém-se, argumentam Costa e Bhambra, a falsa
tese de precedência e direcionamento político, econômico e cultural da modernização do
Ocidente sobre a modernização do Resto. O que significa dizer que a globalização e o
cosmopolitismo que ela promove, referem-se, primeiro, ao escopo mundial e precedência
linear da modernização ocidental sobre o resto do mundo, segundo, a uma dinamização
cosmopolita das sociedades ocidentais que tende a se difundir, ou espera-se que se difunda,
para o resto do mundo. Assim, o horizonte político-normativo que Beck e Habermas
identificam nas sociedades ocidentais seria potencialmente transferível ao conjunto da
sociedade mundial. Enquanto dinamização cosmopolita da vida social, portanto, a
globalização significaria uma ocidentalização do mundo que viria a reboque de um centro
irradiador da modernização, o Ocidente.
Da identificação e desconstrução da antinomia Ocidente/Resto depreendem-se duas
asserções críticas da interpretação pós-colonial do cosmopolitismo, circunscritas ao plano
teórico-metodológico. Para Bhambra (2011), isso quer dizer que o cosmopolitismo
metodológico de Beck, assim como de outras versões de cosmopolitismo, atende parcialmente
à diversidade cultural e ao entrelaçamento histórico das sociedades que o conceito invoca.
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Para a autora, o cosmopolitismo somente está em medida de apreender a efetividade de
modernidades distintas e antropologicamente gerativas dentro e fora do Ocidente se o
conceito se abrir para a evidência histórica de que os impulsos modernizadores ocorreram no
contexto de situações socioculturais e históricas distintas. Enquanto a maioria das sociedades
europeias ocidentais se integraram ao mundo moderno na condição de impérios
multinacionais, parte representativa de outras sociedades se integraram ao mundo moderno na
condição de colônia. Sem o imperialismo, o colonialismo e as assimetrias históricas mundiais
que os acompanham, o cosmopolitismo não permite compreender o estado atual do mundo.
Em vista disso, Bhambra sugere o que denomina de “cosmopolitismo provincializado”, que
enfatiza a primazia do local sobre o global desde uma perspectiva relacional e pós-colonial.
Para Costa, a antinomia Ocidente/Resto inscrita tanto no cosmopolitismo de Beck
como no de Habermas implica em questionar a pretensão de validade dos respectivos
programas teóricos. Costa não questiona a validade dos programas de Beck e Habermas em
sentido amplo, antes argumenta que, ao reproduzir a antinomia Ocidente/Resto, são capazes
de apreender apenas processos determinados da complexidade dos entrelaçamentos, da “rede
de redes” que estruturam o que denomina de “contextos transnacionais de ação” (Costa, 2006,
p. 122-130). Entretanto, deve-se frisar que, apesar do interesse que a crítica de Costa tem para
a tese aqui defendida, o fato de o teórico social pós-colonial não formular uma resignificação
própria do conceito de cosmopolitismo distancia seus estudos do domínio de objeto aqui
definido. No lugar de formular uma resignificação como essa, o autor introduz o conceito de
“contextos transnacionais de ação” como alternativa teórica metodologicamente vinculante,
conceito este fundado no conceito pós-estruturalista de différance de Jacques Derrida. O que
nos interessa no estudo de Costa, portanto, é sua crítica às teorias da modernização de
Habermas e Beck.
Ambas as asserções críticas introduzem o cosmopolitismo contemporâneo na
perspectiva pós-colonial e se dedicam à desconstrução do lugar dominante de enunciação da
modernidade, a saber, em sua versão mais recente, a episteme moderna ocidental. Mas
diferem na orientação do projeto de conhecimento que advém da crítica: enquanto Bhambra
resignifica o cosmopolitismo e confere ao conceito uma abertura hermenêutica fundamental
que permita que ele venha a ser lapidado mediante estudos aplicados posteriores, pretendo
com isso trazer o cosmopolitismo para os estudos pós-coloniais, Costa refuta o
cosmopolitismo como projeto e busca trazer, por outro lado, os estudos pós-coloniais para a
teoria social, enfatizando as contribuições desse emergente area study.
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Apesar dessa orientação distinta, as interpretações desenhadas por cada um dos
autores estão dirigidas para uma mesma lacuna conceitual da sociologia para endereçar a
globalização: ambas estão voltadas para o endereçamento metodológico de “espaços” de ação
comuns, uma espécie de “entre-espaços” nos quais trocas transnacionais acontecem nos
planos da cultura, da política, da ciência e da economia. Com a intenção que lhes é própria –
se dos estudos pós-coloniais para a teoria social (Costa), se do cosmopolitismo e, mais
amplamente, da teoria social para os estudos pós-coloniais (Bhambra) –, ambas as
interpretações iluminam um “entre-espaços nacionais” que carece de categorias e conceitos
apropriados. É para o diagnóstico desse “entre-espaços nacionais” que os conceitos
“contextos transnacionais de ação” (Costa) e “cosmopolitismo provincializado” (Bhambra)
estão dirigidos.

2.1 – Modernização, Ocidente e cosmopolitismo
Já foi dito que os estudos pós-coloniais aqui privilegiados circunscrevem o campo
específico da teoria da modernização. Para Costa (2006, p. 219-223) e Bhambra (2007, p. 5355) os clássicos da sociologia concebem a modernização fundamentalmente como um
processo de proporções mundiais que se inicia na Europa ocidental e se difunde linear e
progressivamente para o resto do mundo. Essa concepção de modernização, que permanece
até os dias atuais, baseia-se na premissa histórico-empírica de que a posição hegemônica da
Europa no campo tecnológico, econômico, político e militar significa que essa região é mais
evoluída que as demais, o que lhe conferiria uma prerrogativa político-normativa para o
tratamento dos problemas mundiais. Isso é problemático nos planos teórico, empírico e
político-normativo. Nos clássicos, argumentam os autores, a ausência de análises aplicadas
para justificar a intuição de universalidade da modernização é sintomática. De um modo geral,
neles, a modernização tem seu horizonte universal derivado da potência das transformações
que produz, tratando-se, nesse sentido, de um processo antropológica e sociologicamente
endógeno da sociedade que se desdobra e se impõe de dentro para fora da Europa ocidental.
Não há qualquer menção ao que efetiva a expansão mundial dessa região do mundo, a saber,
processos de colonização e imperialismo. Fato curioso de notar é que a ausência da
vinculação entre o alcance mundial da modernização e os impérios coloniais europeus se dá
justamente no período em que estes impérios estão em seu auge e que a sociologia é fundada
como disciplina acadêmica.
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Costa e Bhambra também identificam essa insuficiência geral das teorias clássicas nas
teorias recentes da modernização formuladas por Habermas e Beck, com suas respectivas
versões de cosmopolitismo. Vimos que o cosmopolitismo surge aqui como tentativa de
reatualizar (Habermas) ou de reinventar (Beck) a tradição da teoria da modernização à luz da
globalização recente (cf. Cap. I e II, respectivamente). A crítica pós-colonial se dirige
precisamente a essa reatualização/reinvenção, que localiza o cosmopolitismo no
esquematismo histórico-sociológico de uma modernização ocidental precedente às demais,
progressiva e linear. Assim, compreende-se que Costa e Bhambra argumentam que Habermas
reatualiza e Beck reinventa o autorreferencimento epistêmico das teorias clássicas da
modernização, apesar da diversidade cultural e do entrelaçamento histórico das sociedades
que o cosmopolitismo invoca. No que segue, tratarei sucessivamente das críticas que Costa e
Bhambra endereçam a Beck e Habermas.
Para Costa, a teoria da sociedade mundial de risco (Beck) logra identificar
transformações provocadas pela modernização continuada, sobretudo no que concerne à
globalização recente. Risco, reflexividade e cosmopolitização iluminam, decerto, estruturas
que se estendem à esfera mundial, mas por outro lado estão longe de conseguir apreender o
conjunto complexo dos entrelaçamentos que tornam efetiva a globalização. As redes
complexas de interação que caracterizam a globalização não podem ser reduzidas apenas a
três conceitos – risco, reflexividade e cosmopolitização. Além disso, acrescenta o autor, o fato
de a teoria da sociedade mundial de risco estar ancorada em um esquematismo históricológico que vai do nacionalismo ao cosmopolitismo limita o horizonte teórico e analítico, no
melhor dos casos, à trajetória de algumas sociedades europeias ocidentais (Costa, 2006, p. 7783, ver também Cap. II).
Costa também identifica esse aspecto problemático da representação da história
moderna na constelação pós-nacional. Como fundamentada por Habermas, argumenta o autor,
a política transnacional orientada pelos direitos humanos baseia-se numa representação
teleológica da modernização e da história da modernidade, uma vez que confere às regiões
que se industrializaram pioneiramente uma prerrogativa político-normativa sobre as demais.
Ignora-se aqui a simultaneidade entre a modernização da Europa e as transformações
políticas, culturais e morais em outras regiões. Para Costa, portanto, é empiricamente falso
representar a história da modernidade com base na antinomia entre a modernização do
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Ocidente e a modernização do Resto 11: “[...] Tem-se, na verdade, histórias de modernizações
entrelaçadas” (Costa, 2006, p. 39).
De seu lado, Bhambra também endereça críticas a Beck e Habermas. Em relação à
teoria da sociedade mundial de risco, a autora se volta particularmente para o cosmopolitismo
que reivindica. Ao reproduzir a antinomia Ocidente/Resto, a crítica do nacionalismo
metodológico formulada por Beck e seu desdobramento em um cosmopolitismo metodológico
reduzem a sociedade mundial à autocompreensão europeia. Como nos clássicos da sociologia,
argumenta a autora, a crítica do nacionalismo metodológico do sociólogo alemão permanece
cega às estruturas imperiais que conferiram proporção mundial à modernização europeia no
período da primeira modernidade. A mesma cegueira se mantém no cosmopolitismo
metodológico em relação à reatualização daquelas estruturas no contexto pós-colonial, antes
centradas na ocupação militar e na concentração da enunciação, hoje acrescidas da economia
política global (Bhambra, 2011, p. 317). Bhambra argumenta que quando Beck vai do
nacionalismo para o cosmopolitismo, mantém-se o autorreferencimento epistêmico das teorias
clássicas, do nacional para o ocidental. Se levarmos às últimas consequências esse argumento,
temos o seguinte quadro: da primeira para a segunda fase da modernidade, trata-se da
passagem de um “eurocentrismo metodológico”, que toma a forma de organização políticosocial de parte da Europa ocidental (Estado-nação) e sua forma nacional de integração social
como modelo mundial de análise, para um “ocidentalismo metodológico”, que toma a
organização político-social do Ocidente (democracia liberal e unificação europeia) e sua
forma cosmopolita de integração social como modelo mundial de análise.
Em relação a Habermas, Bhambra se dirige para a concepção de modernidade como
projeto inacabado:

Estas tendências e projetos seriam tendências e projetos da modernidade em
si mesma, onde modernidade poderia ser também compreendida, nas
palavras de Habermas (1996), como projeto inacabado – que ainda não teria
sido realizado, mas que poderia ser utilizado como referência normativa para
tratar de processos globais. Em termos gerais, o “projeto inacabado”,
todavia, consiste em dar fruição ao que já foi predicado na experiência
ocidental. Ideias de evolução e progresso são centrais para a preocupação
com o futuro e, para a maioria dos autores, como argumentei, a história do
Ocidente é vista como precursora do futuro do não-Ocidente (Bhambra,
2007, p. 56).

11

Deve-se acrescentar à crítica de Costa as insuficiências identificadas no Capítulo I, que abrangem, além da
constelação pós-nacional, duas fases anteriores do programa teórico de Habermas.
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Em vista do que precede, pode-se concluir que as críticas de Costa e Bhambra situam
as versões recentes da teoria da modernização de Habermas e Beck numa teleologia históricosociológico herdada da sociologia clássica. Por conseguinte, compreende-se que o
cosmopolitismo, seja na versão de Habermas seja na versão de Beck, vem do Ocidente para o
mundo. Enquanto prática social, o conceito então significaria “estar no Ocidente” (Bhambra,
2011, p. 315). Para Bhambra, circunscrever o cosmopolitismo às tradições de pensamento
ocidentais acarreta em três problemas:

Primeiro, há a recusa de reconhecer que houve práticas cosmopolitas e o
desenvolvimento de ideias cosmopolitas em outras partes do mundo, fora do
contato europeu, em relação ao contato europeu e não subordinadas ao
contato europeu [...] Segundo, não há engajamento em relação à tensão
problemática trazida à tona quando nós (se existe um nós) abordamos a
dominação europeia contemporânea sobre boa parte do mundo enquanto a
negação real da ideia e dos ideais que o cosmopolitismo, todavia, reivindica
[...] E ainda, enquanto abre-se espaço para considerar diferentemente as
histórias-padrão do cosmopolitismo, essas histórias também reproduzem
justamente aquilo a que eles [autores dos discursos dominantes sobre o
cosmopolitismo contemporâneo] se opõem e, em muitos casos, o que é
reproduzido até mesmo no trabalho de estudiosos que não querem fazer isso
conscientemente, é uma genealogia europeia. Não é que tais formas de
universalismo são peculiares à Europa, mas antes que a Europa parece ter
sérias dificuldades com o universalismo que abraça (Bhambra, 2011, p. 315).

Compreende-se pelo que precede que desconstruir a episteme moderna ocidental e sua
antinomia West/Rest implica em estabelecer uma relação crítica com tradições de pensamento
ocidentais. No plano téorico-empírico, ao reconhecer a posição constitutiva da experiência
colonial na formação do mundo moderno, os estudos pós-coloniais lançam mão da crítica
epistêmica para identificar discursos dominantes na teoria social que reproduzem, talvez
inadvertidamente, a assimetria histórica entre o Ocidente e o Resto. Esses discursos
dominantes reivindicam uma pretensão universal de validade ao definir o que é moderno e o
que não é moderno, sem todavia se darem conta da encarnação etnocêntrica de suas
formulações. Essa crítica também pode ser estendida aos discursos recentes sobre o
cosmopolitismo, tratando-se agora de uma definição “ocidentalocêntrica” do que é ou não é
cosmopolita (Bhambra, 2011, p. 314).
Se não se considerar a diversidade cultural e o entrelaçamento histórico das sociedades
que o cosmopolitismo invoca enquanto ancoragem antropológica gerativa, o potencial
analítico do conceito fica restrito a uma compreensão paroquial do que é a prática social
cosmopolita. “Enquanto estudiosos argumentam a favor do universalismo do que é
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pressuposto como categorias europeias, eles então raramente reconhecem os processos através
dos quais tal universalização é ativada, a saber, majoritariamente processos de colonização e
imperialismo” (idem, ibidem). Vincular de modo precedente e exclusivo o cosmopolitismo à
modernização ocidental, à democracia liberal ocidental e às tradições de pensamento
ocidentais, implica em um reducionismo teórico-analítico que, no plano político, justifica a
reatualização de mecanismos coloniais de dominação, eo ipso, de todo tipo de violência.
Restringir o cosmopolitismo a uma prática social localizada no Ocidente, nesse
sentido, implica em ofuscar, de antemão, práticas cosmopolitas existentes em outras regiões.
A diversidade cultural, o entrelaçamento das sociedades e a “reflexivização” que a
modernização intensifica não são exclusivas da vida social ocidental. No plano histórico,
note-se que a diversidade cultural é característica constitutiva da formação social das
sociedades pós-coloniais. O problema que a diferença representa para a socialização e a
integração social num contexto culturalmente diversificado foi objeto de neutralizações
institucionais diversas nas colônias europeias, como sugere, por exemplo, o fato de, nestas
últimas, ter-se definido uma posição determinada na estrutura social de acordo com a origem
étnico-cultural. Veremos na Parte II do presente estudo que a existência de práticas sociais
cosmopolitas fora do Ocidente é confirmada por estudos aplicados sobre o cosmopolitismo
atual.

2.2 – O “cosmopolitismo provincializado”: diagnóstico de época, fundação
metodológica experimental e projeto político
De acordo com o que vimos até aqui, compreende-se que o cosmopolitismo póscolonial parte da crítica da teoria da modernização, com especial atenção para as versões de
Beck e de Habermas. Diferentemente de Bhambra, como salientado anteriormente, Costa não
confere uma resignificação própria ao conceito de cosmopolitismo, e por este motivo sua
alternativa (contextos transnacionais de ação) excede o domínio de objeto aqui definido.
A partir da crítica da versão cosmopolita da teoria da modernização de Beck e com o
propósito de trazer o cosmopolitismo para os estudos pós-coloniais, Bhambra formula o
conceito

de

cosmopolitismo

provincializado.

No

plano

teórico,

a

qualificação

“provincializado” do cosmopolitismo significa um cosmopolitismo local, descentrado em
relação ao Ocidente. Uma “provincialização” como essa significa a composição do
diagnóstico tendo em vista “diálogos entre uma série de perspectivas locais sobre o
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cosmopolitismo, sem centro unificador”. No plano metodológico, isso quer dizer que para
operar como categoria sociológica e histórica, o cosmopolitismo “deve ser considerado
aberto, sem forma ou conteúdo pré-estabelecido”. Trata-se de saber em que medida, se e
como o local é transcendido na prática social e no pensamento, “em diferentes lugares e ao
longo do tempo para gerar novas descrições do cosmopolitismo” (Bhambra, 2011, p. 322).
A rigor, se levada a sério a estreita vinculação interna que o cosmopolitismo tem,
enquanto horizonte normativo, com a igualdade constitutiva do gênero humano e a
diversidade cultural, o conceito não pode ser objeto de um universalismo unificador: a
pretensão de justeza normativa do conceito não pode estar adscrita a uma cultura, uma vez
que em sua autocompreensão tende a cometer o equívoco de tomar a própria imagem de
mundo como mundial. A partir das críticas de Bhambra e Costa, pode-se dizer que o que falta
à versões de cosmopolitismo de Beck e de Habermas é uma abertura hermenêutica, que no
plano normativo e político admitiria a possibilidade de poder “aprender dos outros quando
reconhecemos que aquilo com que contribuem não é a confirmação do que já sabemos, são
antes novas compreensões relevantes para os mundos que habitamos. Essas novas
compreensões reconfiguram nossas percepções do mundo já existentes, assim como informam
as maneiras como vivemos no mundo” (idem, p. 323, grifo no original).
No plano metodológico, o cosmopolitismo provincializado de Bhambra se distingue
substantivamente do cosmopolitismo metodológico de Beck na medida em que não se trata de
compreender o mundo, mas de compreender como vivemos diferentemente no mundo. Por
conseguinte, a autora sustenta que compreender sociologicamente a globalização e o
cosmopolitismo que promove, implica em endereçar a condição pós-colonial enquanto
condição de existência global. Em uma perspectiva próxima a de Dipesh Chakrabarty (2000),
Bhambra sugere que a tentativa de compreender a globalização e o cosmopolitismo tendo a
condição pós-colonial como condição global, nos abre para uma interpretação da
modernidade ainda não explorada em toda a sua amplitude. Nesse sentido, o horizonte teórico
e normativo do cosmopolitismo provincializado vai além da desconstrução da episteme
moderna europeia e de sua mais recente antinomia Ocidente/Resto: aponta fundamentalmente
para a possibilidade de pensar os eventos modernidade e cosmopolitismo a partir da questão
da “agência” subalterna (subaltern agency). Há, portanto, uma etapa reconstrutiva que sucede
a etapa desconstrutiva. A conexão modernidade e sociedade ocidental é assim substituída pela
conexão modernidade e aqueles Outros-não-ocidentais, que existem “tanto no sul global
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quanto no norte global” (Bhambra, 2011, p. 323). Transforma-se, assim, a maneira como
analisamos a modernidade e a dinamização social que lhe é historicamente própria.
Compreende-se dessa maneira que a tarefa na qual se engaja o cosmopolitismo
provincializado é a de tomar a condição pós-colonial como condição global e ter esta última
como ponto de partida para elaborar um diagnóstico de época. Note-se que não se trata aqui
de uma inversão de ênfase, antes no Ocidente, agora no Resto. Mas de questionar teórica,
metodológica e normativamente a pretensão universal de validade de discursos dominantes
(ocidentais) da modernidade. Trata-se de desconectar o diagnóstico de época da episteme
hegemônica. Nessa perspectiva, o diagnóstico de época deve igualmente contar com uma
reconstrução propriamente histórica da modernidade, na qual o que é ou não é relevante é
definido tendo em vista o estado pós-colonial atual do mundo: a Europa também se encontra
em uma condição pós-colonial, mas ocupa no mundo, enquanto herdeira do imperialismo, a
posição dominante.
Nesta perspectiva, a insuficiência dos discursos dominantes da modernidade para
diagnosticar as transformações impulsionadas recentemente por uma modernização que
globaliza, passa a ser compreendida como consequência de um autorreferenciamento
epistêmico, que ofuscou analiticamente as condições de vida extra-ocidentais – enquanto
“Outros-não-europeus”, enquanto pré-modernos ou menos modernos. A contribuição
potencial da versão pós-colonial de cosmopolitismo é substantiva: a socialização da diferença
e sua expressão social vêm aqui associadas à perspectiva interpretativa de uma construção
reflexiva e dialética do pertencimento social e da identidade cultural, de uma construção
antropológica e sociologicamente porosa da comunidade, de um nós em relação à alteridade
dos outros. No plano normativo, dessa perspectiva se sobressai uma orientação para o
descentramento epistêmico.
Em vista disso, compreende-se que o cosmopolitismo provincializado comporta as três
dimensões identificadas pela tese descritiva aqui defendida: como diagnóstico de época, o
cosmopolitismo provincializado afirma a necessidade de uma primazia do local sobre o
global; como fundação teórica experimental estabelece uma abertura hermenêutica
fundamental, que não define previamente o conteúdo dos conceitos e categorias; e como
projeto político, busca derivar a primazia do local sobre o global e a abertura hermenêutica
em uma orientação para o descentramento epistêmico, o que significa dizer que, enquanto
prática social realmente existente, existem cosmopolitismos que devem dar conta de
endereçar, em cada contexto de ação, a emancipação frente às assimetrias históricas mundiais.
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Com isso, a porta de entrada da crítica pós-colonial – a saber, a desconstrução da episteme
moderna ocidental e de sua antinomia West/Rest – se conecta com um diagnóstico de época
que leva a sério o princípio crítico da imanência, para em seguida dar forma a um projeto de
conhecimento que aponta, no sentido político-normativo, para a possibilidade de emancipação
da “agência” subalterna (das sociedades não-ocidentais).
Em sentido amplo, o cosmopolitismo provincializado, portanto, sugere um projeto
crítico de sociologia. Essa vocação crítica também é encontrada na resignificação descolonial
do cosmopolitismo elaborada por Walter Mignolo. Apesar de certa proximidade com o
cosmopolitismo provincializado, como veremos, o cosmopolitismo descolonial está
fundamentado em uma reconstrução histórica da modernidade e confere mais ênfase à
orientação política.

3 – Cosmopolitismo e modernidade/colonialidade: Walter Mignolo, a opção
descolonial e o localismo cosmopolita

A partir dos anos 2000 aproximadamente, Walter Mignolo se engajou no que
denomina de desobediência epistêmica. Desconstruindo as antinomias Ocidente/Resto e
modernidade/colonialidade que identifica nos discursos dominantes da modernidade, o
semioticista de formação se volta para a teoria social, mais precisamente para a tradição da
teoria crítica, e elabora uma alternativa epistemológica que denomina de opção descolonial.
Esta última está fundada em um diálogo profícuo com filosofias e teorias não-ocidentais e é
com base nesse diálogo que o autor formula uma versão descolonial de cosmopolitismo,
nomeadamente, o localismo cosmopolita. Como o cosmopolitismo provincializado, a opção
descolonial igualmente resignifica o cosmopolitismo na tripla dimensão do diagnóstico de
época, da fundação metodológica e do projeto político. Aqui também encontramos a premissa
da primazia do local sobre o global. Isso significa que os potenciais de emancipação e os
caminhos possíveis para sua realização, por definição, também são locais, ainda que suas
orientações de sentido possam motivar a ação em outras situações históricas e, eventualmente,
alcançar o mundial. A principal diferença em relação ao cosmopolitismo provincializado
reside na ênfase conferida à orientação política. Daí a mudança no prefixo, de pós para
descolonial. O cosmopolitismo não vem aqui apenas como desdobramento de um diagnóstico
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de época e de uma fundação metodológica determinada: a opção descolonial estabelece uma
precedência do impulso político-normativo sobre essas duas dimensões.
Para Mignolo, como para Bhambra, o que vem primeiro é o lugar de enunciação e a
desconstrução de antinomias modernas, privilegiadamente sua versão mais recente,
Ocidente/Resto. Mas diferentemente de Bhambra ou de Costa, a precedência da orientação
político-normativa leva Mignolo a situar, já no início de seu diagnóstico, o lugar de
enunciação no contexto de imagens de mundo de direita e de esquerda. No âmbito da
primeira, e em sua acepção ideológica mais recente, o autor localiza o neoliberalismo e seu
globalismo centrado no mercado e destaca o conhecido estudo de Samuel Huntington Clash of
Civilizations como um dos desenhos globais característicos. No âmbito da segunda, o autor
situa o marxismo e análises da modernidade e da globalização, como a de Immanuel
Wallerstein (1976). Entretanto, reconhecendo que os discursos dominantes da modernidade
são europeus-ocidentais e são marcados por um autorreferenciamento epistêmico, Mignolo
afirma que a distinção entre neoliberalismo e marxismo deixa de ser substantiva.
Quando considerados de fora do Ocidente, argumenta o autor, os modelos de
modernização marxista e neoliberal se assemelham enquanto programa técnico (Mignolo,
2000, p. 723; 2011b, p. 16 e 40). Ambos pressupõem empírica, teórica e normativamente que
a modernização ocidental é precedente e pode ou deve orientar a orientação do Resto.
Evidentemente que diferem no plano da orientação político-normativa. O neoliberalismo
consiste aqui na reatualização direta daquilo que Mignolo denomina de matriz do poder
colonial, ao passo que o marxismo tem por critério programático a emancipação em relação a
toda e qualquer forma de dominação. O problema do marxismo consistiria em que, apesar de
sua orientação para a emancipação, ele acaba reatualizando não-intencionalmente a assimetria
moderna/colonial entre Europa-Ocidente e o Resto, ao definir um caminho presumidamente
mundial para a emancipação espelhado na trajetória histórica da modernidade europeiaocidental. Visto de fora, o marxismo, tal como o neoliberalismo, acaba por reproduzir uma
representação hierarquizada do mundo, com um centro e uma periferia, desenvolvido, em
desenvolvimento e sub-desenvolvido, primeiro, segundo e terceiro mundo, metrópole e
colônia; em suma, os potenciais de emancipação, aqui também, estão inscritos na
pressuposição de haver um centro que representa um modelo “mais avançado” de organização
da sociedade, que deve ser mundialmente seguido. A partir do marxismo ocidental, Mignolo
estende sua interpretação para todos os discursos de esquerda dominantes da modernidade. A
insuficiência desses discursos se deveria ao seu mecanicismo e decorrente teleologia da
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história quando se volta para contextos de ação extra-ocidentais. Para Mignolo, o
ressurgimento recente do cosmopolitismo nas ciências sociais tem mais proximidade com um
projeto de conhecimento de esquerda, mas rejeita a aplicação mundial da versão ocidental.
Do ponto de vista político, isso significa que desenhos globais como o neoliberalismo
diferem dos desenhos globais cosmopolitas, na medida em que aqueles estão orientados para a
administração do mundo, ao passo que estes estão orientados para a convivência na diferença
e, num sentido amplo, para revelar potenciais de emancipação imanentes, encarnados na
situação histórica efetiva. Se no neoliberalismo fala-se em “configurações globais”, com uma
inflexão administrativa global como alternativa para a solução de problemas que nos afetam a
todos, no cosmopolitismo fala-se em igualdade na diferença, com uma inflexão emancipatória
local e, eventualmente, trans-local e mundial.
Ao falar em configurações globais num sentido administrativo e em projeto
cosmopolita num sentido emancipador, Mignolo (2000; 2010; 2011a; 2011b) se refere
fundamentalmente a “desenhos globais” racionalmente fundados, historicamente contingentes
e politicamente orientados. Em linhas gerais, isso não difere substantivamente da perspectiva
pós-colonial de Bhambra. Onde Mingolo difere, como dito anteriormente, é na orientação
político-normativa anterior do diagnóstico e da fundação metodológica e no significado
atribuído ao prefixo pós, que aqui remete a um “depois” no sentido cronológico. Tidos em
conjunto, o significado do prefixo como “depois” do colonialismo e a precedência da
orientação político-normativa sobre a fundação metodológica e o diagnóstico de época,
refletem-se na terminologia desenvolvida: o pós-colonialismo fundamenta a necessidade de
uma descolonização no plano das ideias. No plano histórico, o diagnóstico deve então estar
em medida de lidar, por um lado, com a existência de diferentes regimes imperialistas e com o
acontecimento da ascensão de uma ex-colônia, os Estados Unidos, a uma posição imperial;
por outro lado, deve também estar em medida de lidar com a extrema diversidade das
realidades pós-coloniais.
Não se trata apenas, portanto, de uma desconstrução da episteme moderna ocidental e
sua antinomia West/Rest, mas de introduzir essa desconstrução no projeto de uma
reconstrução histórica cronológica, que explora teórica, metodológica e normativamente as
contradições da modernidade/colonialidade. Isso tem implicações significativas na
delimitação do domínio de objeto e, por consequência, na orientação do cosmopolitismo
como projeto político: trata-se aqui de desconstruir a antinomia West/Rest a partir de uma
reconstrução histórica de desenhos globais modernos anteriores e dominantes em períodos
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determinados que, direcionando a ordem política internacional, vinculam internamente
produção de conhecimento e ação política. Assim, o ponto de partida de Mignolo é o evento
que impulsionou a necessidade do primeiro desenho global moderno, a chegada dos espanhóis
em 1492 onde inicialmente denominaram de Índias Ocidentais, hoje as Américas, e a
subsequente formação do circuito comercial do Atlântico. Para o autor, a modernidade se
inicia precisamente nesses dois eventos, que marcam a invenção moderna da colonialidade.
Mignolo

identifica

três

desenhos

globais

sucessivos

na

trajetória

histórica

da

modernidade/colonialidade. A seguir, reconstruo cada um desses desenhos globais, pois são
eles que justificam a resignificação descolonial do conceito de cosmopolitismo levada a cabo
pelo autor.

3.1 – Constituição da modernidade/colonialidade: de 1492, com a chegada de
Cristovão Colombo às Índias Ocidentais, a 1648, ano da assinatura do Tratado de
Paz de Westphalia
Com a chegada da Casa de Castilha nas então chamadas Índias Ocidentais, não foi
somente a imagem que se fazia de mundo que foi ampliada mediante o contato entre
civilizações mutuamente estrangeiras. Os habitantes das novas Índias foram designados como
“bárbaros” e surgiu um problema jurídico, que os debates da Universidade de Salamanca ao
longo do ano de 1532 cuidaram de tratar (Mignolo, 2000, p. 725 sq.). Nestes debates, teve
protagonismo um dos mais prestigiados intelectuais da época, o teólogo e jurista Francisco de
Vitoria (1483-1546), autor da Relectio des Indes (Vitoria, 1975 [orig. 1532]). De acordo com
Mignolo, esses debates resultaram no primeiro desenho global da modernidade/colonialidade,
que tratou de endereçar dois problemas jurídico-políticos: a ampliação da humanidade até
então conhecida pelos europeus e o controle dessa nova humanidade (2011b, p. 30). Na
época, a teoria do direito estava fundada na estratificação entre direito divino, direito natural e
direito das gentes (ius getium, ou direito das nações, dos povos, hoje direito internacional).
Vitoria rejeitava o direito divino, pois como humanista se opunha ao fundamento de que o
Papa fosse o soberano supremo, acima do monarca. Assim, ele reconhecia que todo povo se
igualava juridicamente no direito natural e, por conseguinte, também no direito das gentes. A
imagem de mundo derivada dessa autocompreensão político-jurídica é a Orbis Christianus.
Apesar da igualdade fundamental de todos os seres humanos prevista na doutrina do
direito natural, argumenta Mignolo, o fato de Vitoria ancorar sua argumentação na antinomia
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entre um “nós cristãos” e um “eles bárbaros” ou “pagãos” opera como critério semântico de
distinção que já indica uma assimetria prévia. No sentido pragmático, isso significa
monopolizar a enunciação. Ao contrário da relação entre cristãos, “a comunicação e interação
entre cristãos e bárbaros possuem um só ponto de vista: os bárbaros não tem voz em qualquer
coisa que Vitoria dissesse, porque bárbaros estão desprovidos de soberania, mesmo se são
reconhecidos como igual pelo direito natural e pelo ius gentium” (Mingolo, 2011b, p. 32,
grifo no original). Com a ausência do bárbaro, a normatização não está orientada para regular
a interação entre iguais, mas para regular o direito de espanhóis de declarar guerra e de
expropriar a terra dos bárbaros à luz da própria ordem normativa. Aqui, pode-se identificar
um autorreferenciamento epistêmico, pois é na cultura jurídica espanhola que o estatuto da
relação com os ameríndios foi definido. Através do monopólio da enunciação, afirma-se
filosófica e juridicamente que espanhóis e bárbaros são iguais enquanto espécie, não enquanto
sujeitos.
Em sentido amplo, pode-se dizer que Vitoria, que é tido por alguns estudiosos como o
precursor do direito internacional moderno (Anghie, 2004, p. 13 sq.), assenta as bases
jurídico-normativas do mundo moderno/colonial, que foram reatualizadas nos séculos
seguintes. Ao conferir ao direito natural e ao direito das gentes (hoje o direito internacional) a
prerrogativa de governança da sociedade e assim monopolizar a enunciação, Vitoria pode ser
tido não apenas como o precursor do direito internacional, mas também como o precursor da
distinção moderna entre imperialismo e colonialismo. O primeiro está vinculado à
autocompreensão europeia a respeito da própria expansão, ao passo que o segundo tem o seu
lugar na experiência da colonização. Enquanto processo histórico de longa duração, essa
distinção é operacionalizada por aquilo que Mignolo (2000; 2011a; 2011b) denomina matriz
colonial do poder.
A matriz colonial do poder comporta “quatro dimensões interligadas de práticas e
argumentos (assim como leis, editais, instituições, pressuposições explícitas e implícitas)”
(Mignolo, 2011b, p. 27). O trecho é um pouco longo, mas vale a pena ser citado por inteiro:

1) A gestão e o controle de subjetividades surgiram primeiro com o
encontro entre espanhóis com nativos. A Igreja e as ordens monásticas
assumiram a gestão e o controle de subjetividades através da conversão
de índios ao cristianismo, ensinando-lhes espanhol e, também, mediante
o controle da população espanhola e portuguesa e seus descendentes na
formação das sociedades coloniais.
2) O controle da autoridade, compartilhada entre o Papado e a Monarquia,
foi estabelecida por meio de uma séria de leis e editais, tais como o
Tratado de Tordesilhas (1494), pelo qual o Papa doava as Américas aos
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monarcas espanhol e português; ou ainda como o Requierimento, pelo
qual espanhóis deram a si mesmos o direito de expropriar terras e
estabelecer vice-reinados do México ao Perú e o Rio El Plata. O direito
internacional veio como necessidade para regular as interações entre
europeus estrangeiros e índios nativos.
3) O controle da economia foi organizado, primeiro, em torno da
exploração de minas e a criação de encomiendas, pelas quais espanhóis
obtiveram terras e índios para trabalhar nelas. Mais tarde, plantações no
Caribe aceleraram o comércio escravista e a exploração do trabalho. No
final do século XVII, a economia engendrou um conjunto de discursos
que vieram, por sua vez, dar forma, no século XVIII, à economia
política.
4) O controle do conhecimento foi gerido por vários meios. Primeiro, a já
existente imprensa, que permitiu aos europeus publicar e circular relatos,
narrativas, tratados, debates sobre o Novo Mundo. Índios não tinham
essa possibilidade e, ademais, qualquer coisa que dissessem e pensassem
não era sequer escutado ou caso fosse, o era primeiro através dos
ibéricos, depois os viajantes franceses e britânicos, historiadores ou
filósofos nos séculos seguintes. E o mesmo aconteceu com milhões de
africanos escravizados e transportados para o Novo Mundo e com
africanos na África, que não tinham nada que opinar até o final do século
XVIII, quando ex-escravizados tiveram a oportunidade de escrever e
publicar. Segundo, o controle do conhecimento foi gerido através da
instalação de colégios, monastérios e universidades (Mignolo, 2011b, p.
28-29).

Para Mignolo, é a reatualização sucessiva e cumulativa dessa matriz que, desde o
século XVI, justifica falar de uma modernidade/colonialidade. Apesar de sua forma integrada,
a dimensão do controle e gestão do conhecimento é a que ocupa função principal na
reprodução da assimetria império/colônia, pois é ela que fez com que os europeus ocidentais
figurassem historicamente não apenas como dominadores violentos, mas também como
exemplo a ser seguido. Da época de Vitória até recentemente, a matriz colonial do poder
esteve ancorada em dois pilares de enunciação: a fundação racial e a fundação patriarcal do
conhecimento. Depois das descobertas da genética nos anos cinquenta e dos horrores que se
cometeu em nome de uma hierarquização racial do mundo conforme o “grau de humanidade”
– ou “caráter da espécie”, como prefere Kant (2006, p. 225 sq. [orig. 1798]) –, a fundação
racial perdeu sua validade racional. Para Mignolo, o patriarcalismo, todavia, permanece no
plano do conhecimento. No plano da cultura, por outro lado, ambos sobrevivem: a “fundação
histórica e colonial do direito internacional foi ao mesmo tempo a fundação dos direitos
[patriarcal] e do racismo [racial] como conhecemos hoje” (Mignolo, 2011b, p. 30).
Nos dias atuais, o monopólio epistêmico da enunciação não está mais fundamentado
na teologia cristã, mas na questão de saber qual é a interpretação “correta” dos direitos
humanos, da economia, do referenciamento teórico, dos modelos a serem seguidos. Para
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Mignolo a episteme moderna ocidental, que vai cronologicamente da dicotomia entre
“bárbaro vs. cristão”, “civilizado vs. primitivo”, “desenvolvido vs. subdesenvolvido”, até à
forma mais recente entre “West vs. Rest”, continua a moldar a ordem mundial: tais dicotomias
são “[...] um aspecto fundamental da retórica da modernidade e, logo, da lógica da
colonialidade. Uma coisa é dizer que é necessário evitar dicotomias e outra é não reconhecer
que dicotomias moldam a ontologia da modernidade” (Mignolo, 2011a, p. 330).
A

tese

da

reatualização

da

matriz

colonial

do

poder

ao

longo

da

modernidade/colonialidade é central no diagnóstico de Mignolo. Para o autor, a experiência
da colonização e do imperialismo forçou “espanhóis e portugueses primeiro, intelectuais
britânicos, franceses e alemães, comerciantes e oficiais do Estado em seguida, a inventar
discursos e tecnologias que transformaram as tecnologias de controle já existentes” (2011b, p.
27). Essa tese implica em afirmar que a colonialidade é constitutiva da modernidade, ou seja,
que ela não se inicia, no plano histórico, com o predomínio britânico e francês a partir do
século XVIII e, no plano lógico, com o Iluminismo.
Fundamentalmente, o que Mignolo está a dizer é que a matriz colonial do poder
introduziu novas condições de experiência social. Do lado dominado, ela deu forma à
diferença colonial. Do lado dominante europeu, ela deu forma à diferença imperial. A
diferença imperial diz respeito ao objeto de classificação, à capacidade de enunciação e
disputa tecnológica, econômica, militar e política entre distintas forças hegemônicas no
cenário mundial. É a diferença imperial que explica, por exemplo, o tipo de dominação que
ingleses e franceses exerceram sobre a China e o Japão, que apesar de não terem sido
colonizados, foram classificados como “raça amarela”, i.e como inferiores.
A diferença imperial, em outros termos, ilumina as flutuações entre epistemes em
disputa por hegemonia nas relações internacionais. O conceito então permite compreender,
segundo o autor, o autorreferenciamento epistêmico no decorrer do processo de expansão que
vai da Europa imperial à ideia recente de Ocidente. Ele caracteriza, em sentido amplo, a
interação entre culturas imperialistas. Com a diferença imperial, as imagens de mundo da
episteme moderna são conectadas com a experiência de governar as Índias, com a construção
do circuito comercial do Atlântico, a distinção ainda hoje persistente entre Europa do norte,
mais desenvolvida e mais próspera economicamente, e Europa do sul, menos desenvolvida e
menos próspera economicamente. No plano da produção de conhecimento, a diferença
imperial explica o eurocentrismo e também, por exemplo, o nacionalismo metodológico
(Beck, cf. Cap. II). O eurocentrismo não se deve a uma “tradição de pioneirismo” da cultura

215

europeia (Habermas, ver Cap. I), que mais uma vez teria encontrado saídas criativas para
problemas mundiais ao escrutinar a si mesma, mas consiste na expressão da experiência
concreta de ter dominado outras culturas. A modernidade europeia emerge, nessa perspectiva,
como corolário da colonialidade. A vantagem dessa perspectiva, argumenta Mignolo, reside
no fato de que o começo da modernidade a partir da materialidade da colonialidade “é mais
complexo e planetário” (2011b, p. 27).
Por sua vez, a diferença colonial endereça a condição cultural de experiência no
contexto da dominação imperial. O conceito endereça a condição híbrida da formação social
colonial, sua estrutura social racializada, recortada por religiões distintas, por costumes
alimentares diferentes, por aproximações antropológicas diversas, por violências, pela
subalternização mundial, por falar a mesma língua do dominador. A diferença colonial dá voz
à “irredutível diferença da exterioridade do mundo moderno/colonial” (Mignolo, 2001, p.
733). No plano da experiência, o conceito remete à pulverização das culturas no mundo
moderno/colonial, cujos sujeitos foram forçados a forjar um futuro comum que não se funda
num passado comum. No plano lógico, trata-se aqui da localização geocultural e históricopolítica da exterioridade construída no interior da episteme europeia.
Isso significa que a diferença colonial tem por mediação geral a colonialidade do
poder, enquanto desdobramento efetivo da matriz do poder colonial: é “o eixo que organizou
e organiza a diferença colonial, a periferia enquanto natureza” (Mignolo, 2011b, p. 24). Com
sua Relectio de Indis, Vitoria foi precursor da introdução da diferença colonial no direito
internacional, promovendo uma nova condição institucional de experiência social
subalternalizada. Em todo o seu potencial explicativo, o conceito permite identificar, sustenta
Mignolo, os limites dos desenhos globais da episteme moderna ocidental, entre os quais
também os projetos cosmopolitas mais recentes. Assim inscreve Mignolo a diferença colonial
na modernidade/colonialidade:

Três limites a ideais cosmopolitas (da Orbis Christianus ao globalismo)
merecem atenção. O primeiro é que a distinção entre dois sistemas culturais
não foi proposto por índios (ou bárbaros), mas por Vitoria unilateralmente.
Nesse caso particular, unilateralismo significa que a diferença colonial foi
inscrita na aparente equidade entre duas culturas ou nações imbuídas pelo
direito natural como ius gentium [direito das gentes]. A diferença colonial
era principalmente e acima de tudo epistemológica. Isto é, ao reconhecer
equidade por nascimento e pelo direito natural, espanhóis e bárbaros são
ontologicamente iguais. Todavia, bárbaros ainda não estão prontos para
governar a si mesmo, de acordo com os padrões estabelecidos pelo direito
humano. E é aqui que a distinção de Vitoria entre direito divino, natural e
humano diz para o que veio [...] A construção da diferença colonial vai de
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par com o estabelecimento da exterioridade: o lugar criado fora do
enquadramento [epistemológico] que é trazido para o enquadramento, de
modo a assegurar o controle do enquadramento (civilizado) e legislá-lo.
Exterioridade, em outras palavras, é o lugar de fora inventado no processo de
construção do lugar de dentro. Para tanto, deve-se controlar a enunciação
tanto institucionalmente como conceitualmente (Mignolo, 2011b, p. 33, grifo
no original).

O segundo limite dos ideais cosmopolitas modernos, identificado por Mignolo já na
Orbis Christianus de Vitoria, é o fato de que o estudo foi elaborado para regular a eventual
violação. E caso fosse violado, isso autorizaria legalmente os seus autores e executores a
punir o violador e a compensação pelo dano causado. E o terceiro é o que está pressuposto na
fundamentação jurídica: que a racionalização do direito em partes complementares e
autônomas – como no caso de Vitoria, que introduziu a distinção entre direito divino, direito
natural e direito das gentes – finalmente permite que a interpretação e aplicação do direito
sejam mediadas por interesses humanos, que no caso de Vitoria eram os interesses dos
homens de Castilha. A combinação entre monopólio da enunciação e da aplicação punitiva e a
inclusão da exterioridade no interior da episteme designam um locus específico ,“cujo
resguardo pelo direito divino e pelo direito natural presume que tal locus seja universal”
(Mignolo, 2011b, p.34). É através da inclusão da exterioridade, com sua diferenciação entre
nós e os outros e restrição do comportamento do outro-exterior aos interesses e episteme
interior, que é construída a legalidade do controle e gestão da autoridade.
Compreende-se assim que a diferença colonial é construída social e institucionalmente
através da colonialidade do poder, a qual emana da matriz colonial do poder. Na medida em
que o imperialismo ibérico se consolidou e que, em seguida, disputas por territórios
engendraram o acirramento da diferença imperial, compreende-se também que a diferença
colonial, enquanto condição de experiência social, vem conectada simbolicamente às disputas
por hegemonia que caracterizam a diferença imperial. Uma vez que britânicos, franceses e,
mais tardiamente, alemães assumiram posições hegemônicas, a diferença imperial também
contribui para a reatualização da diferença colonial. Essa vinculação interna entre diferença
colonial e diferença imperial é decisiva na reconstrução histórica do projeto cosmopolita
descolonial, pois sugere uma estrutura de consciência moderna/colonial: a dupla-consciência.
A dupla-consciência, que Mignolo retoma do intelectual negro norte-americano
William E. B. du Bois (1868-1963), caracteriza a dimensão simbólica de uma experiência
social marcada pela diferença colonial. É ela que indica, portanto, o aspecto híbrido da cultura
pós-colonial: “[...] O imaginário do mundo moderno/colonial surge da articulação complexa
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de forças, de vozes ouvidas ou silenciadas, de memórias condensadas ou fraturadas, de
histórias que foram e são contadas a partir da dupla consciência gerada pela diferença
colonial” (Mignolo, 2001, p. 28).

Para o autor, a dupla-consciência é constitutiva da

formação social das sociedades americanas: brancos-crioulos estão culturalmente situados
entre a cultura europeia da qual descendem, em boa medida idealizada, e o Novo Mundo;
negros-crioulos, entre uma civilização africana idealizada e o Novo Mundo, onde foram
escravizados durante mais de três séculos; e ameríndios, situados entre a tradição local e a
tradição do colonizador.
Historicamente, como até hoje em dia pode-se observar, cada um desses tipos étnicos
ocupa uma posição determinada na estrutura social, quanto mais próximo da classe
dominante, mais branco, quanto mais próximo da classe popular, mais negro e ameríndio. Não
se trata aqui de “caixinhas étnicas”, pois houve miscigenação cultural e étnica entre brancoscrioulos, negros-crioulos e ameríndios. O conceito de dupla-consciência visa iluminar a
subjetividade de uma modernidade vivida de modo subalterno como colonialidade. No
sentido empregado por Mignolo, o conceito possui uma articulação constitutiva, já que, por
um lado, aponta para uma herança derivada da etnia que, por outro, é socializada em um
“novo mundo” em formação e subalternizado frente ao mundo europeu.
No âmbito do período compreendido pela chegada dos europeus às Américas (1492) e
o final das Guerras Religiosas, com o seu Tratado de Paz de Westphalia (1648), a
reconstrução elaborada por Mignolo pode ser sintetizada a partir das seguintes categorias:
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Quadro 1 – Primeiro desenho global: aspectos gerais da formação da matriz colonial do poder, no período de 1492-1648
Fundamentação Distinções
normativoinstitucionais

Teologia cristã

-Direito
divino;
-Direito
natural
-Direito
gentes

Imagem de Eventos
mundo e demarcadores
autor
principal

Orbis
Christianus,
de
Francisco
das de Vitoria
(14831546)

1492- Chegada
de Cristóvão
Colombo
às
Antilhas

Esferas
políticoinstitucionais

-Papado;
-Reinado;
-Vice-reinados
coloniais;
-Escolas
e
1648 – Tratado Universidade
de Paz de
Westphalia

Distinções
Divisão
epistêmicas geopolítica
operativas do mundo

Relação
Atores
Europa
dominantes
cristã com as
Américas

Cristãos vs.
Pagãos,
bárbaros,
índios

-Missões
Espanha
religiosas,
Portugal
com foco na
conversão ao
cristianismo
-Constituição
do circuito
comercialcolonial do
Atlântico

-Europa
cristã;
-Império
TurcoOtomano
-Índias
Orientais;
-Índias
Ocidentais

e
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Essas categorias constituem, precisamente, o conteúdo histórico imediato e geral que,
quando articuladas, operacionalizaram a formação da matriz colonial do poder, com suas quatro
dimensões interligadas de práticas e argumentos. Com a formação da matriz colonial do poder,
essa fase inicial da modernidade/colonialidade construiu a diferença colonial, pois inscreveu a
ideia de exterioridade no interior da imagem de mundo cristã, de modo que fosse possível,
conforme vimos mais acima com a Relectio de Indis de Vitoria, regular juridicamente a
diferença étnico-cultural e, consequentemente, autorizar a tomada das terras das civilizações das
Índias Ocidentais. Para Mignolo, é neste momento que surge o embrião do direito internacional
moderno, com uma regulação das relações internacionais baseada na religião, no Reinado e na
colonização. É essa matriz que, conforme argumenta nosso autor, foi historicamente reatualizada
até os dias atuais e que, de acordo com sua resignificação descolonial de cosmopolitismo, deve
ser endereçada no diagnóstico de época.
Ao localizar o início da modernidade na chegada dos espanhóis e portugueses às
Américas e na constituição do circuito comercial-colonial do Atlântico, Mignolo não apenas
contesta autores como Habermas e Beck que identificam o início da modernidade no período
posterior do Tratado de Paz de Westphalia (1648) e no Iluminismo, mas também ilumina a
conexão entre o desenho mundial de Vitoria, o cosmopolitismo secular de Kant e a experiência
imperialista europeia moderna. Concretamente, isso significa afirmar que a modernidade tem
início na chegada dos espanhóis nas Américas porque o circuito comercial do Atlântico
constituiu a engenharia que logrou desenvolver o capitalismo moderno. Em sua materialidade
histórica, o capitalismo moderno consistiria então em uma atividade social de troca que vem da
necessidade do controle econômico colonial.
Em vista disso, um cosmopolitismo crítico, que parte do endereçamento da
modernidade/colonialidade, “emerge precisamente como necessidade de descobrir opções além
do reconhecimento benevolente (Taylor) e dos apelos humanitários por inclusão (Habermas)”
(Mignolo, 2011b, p. 724). No plano político-normativo, portanto, o cosmopolitismo descolonial
se aproxima do cosmopolitismo provincializado de Bhambra. A diferença reside, primeiro, na
metodologia, ao se orientar por uma reconstrução histórica, segundo, ao situar o elemento crítico
não apenas no diagnóstico de potenciais imanentes de emancipação, mas também ao conectar o
diagnóstico previamente orientado para a descolonizalização. Daí a diferença metodológica e no
conceito central elegido: o diagnóstico de época está aqui estreitamente vinculado à historicidade
da diferença colonial, i.e a “projetos localizados na exterioridade” (idem, ibidem).
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3.2 – Consolidação da matriz do poder colonial e acirramento da diferença imperial:
de 1648, com o Tratado de Paz de Wetphalia, à Segunda Grande Guerra (1939-1945)
O segundo desenho global já se vale de uma resignificação do cosmopolitismo. Aqui,
Mignolo se refere primordialmente a Kant (2006; 2008a). O desenho kantiano suplantou o
desenho teológico de Vitoria de tal modo que pesquisadores contemporâneos, como Habermas e
Beck, situam neste momento o início da modernidade. Para Mignolo, três eventos históricos
marcam o surgimento do segundo desenho global da modernidade/colonialidade: o final da
Guerra Religiosa, que culminou no Tratado de Paz de Westphalia (1648), a Revolução Francesa,
com sua Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e as guerras
independentistas nas Américas (1776-1902). Os dois primeiros eventos marcaram o início da
ascensão da Inglaterra, da França, da Holanda e posteriormente, no final do século XIX, também
da Alemanha como potências imperiais, ao lado das já estabelecidas Espanha e Portugal. A
consequência dessa ascensão é o declínio do poderio espanhol e português na esfera
internacional. Essa transição é substantiva, porque significa, por um lado, o acirramento da
diferença imperial, que dividiu a Europa entre norte e sul, por outro, a mudança de registro do
desenho global em vigor. Vitoria “inseriu a diferença colonial no direito internacional” e com a
Guerra Religiosa dos trintas anos, a “Orbis Christianus encontrou o seus limites; limites que
permanecerão quando o cosmopolitismo secular reformulou o projeto imperial e preparou o
palco para a missão civilizatória” (Mignolo, 2011b, p. 31).
Para Mignolo, a paz de Westphalia e a Revolução Francesa deram forma a dois aspectos
estruturais

imbricados

que

caracterizam

o

segundo

desenho

global

da

modernidade/colonialidade, a saber: a conexão então (re-)estabelecida entre “lei da natureza
(cosmos) e a sociedade ideal (polis). Uma das consequências do aspecto estrutural era a
derivação do ius cosmopoliticum [direito cosmopolita] da lei da natureza como um modelo de
organização social” (Mignolo, 2000, p. 731). O problema desses aspectos estruturais consiste em
derivar o direito cosmopolita de leis supostamente da natureza e fazer dela um modelo
societário. Conforme argumenta nosso autor, é a combinação entre a Paz de Westphalia e a
Revolução Francesa, por um lado, e a reinterpretação da conexão entre leis da natureza e ius
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cosmopolitcum, por outro, que fez com que, para intelectuais do século XIX, o período entre
1648 e 1789 fosse designado como “começo de algo”, como distinto do Renascimento.
O problema dessa datação, argumenta Mignolo, é que ela exclui a construção do circuito
comercial do Atlântico enquanto experiência transformadora, experiência esta que forneceu as
condições materiais para a expansão capitalista e a Revolução Francesa. A precedência
cronológica permitiria afirmar, nesse sentido, que o circuito comercial do Atlântico constituiu as
condições materiais para a produção do mundo moderno/colonial. A exterioridade construída
internamente e já institucionalizada (Vitoria) assume toda a sua importância aqui, pois foi nessa
transição que se consolidou a perspectiva até hoje dominante sobre a modernidade: uma
modernidade que não tem nada que ver com a colonialidade. A colonialidade seria algo,
portanto, “pré-moderno”:

A diferença imperial foi desenhada no século XVIII, mesmo se uma sociedade
cosmopolita estava sendo pensada. Foi simultâneo à (e parte do mesmo
movimento enquanto) rearticulação da diferença colonial em relação às
Américas e ao surgimento do Orientalismo, de modo a situar a Asia e a África
no imaginário do mundo moderno/colonial. Esse “começo” (isto é, o sul da
Europa como o lugar da diferença imperial e o Norte como o coração da
Europa) ainda é o começo para pensadores contemporâneos como Habermas e
Chales Taylor, entre outros. O “outro começo”, isto é, o do mundo
moderno/colonial, é mais complexo e planetário. Ele conecta o circuito
comercial anterior à hegemonia europeia [...] com o capitalismo mediterâneo
emergente do período [...] e com o deslocamento da expansão capitalista do
Mediterâneo para o Atlântico (Mignolo, 2000, p. 732).

A combinação entre controle das ideias via racialização da humanidade, controle dos
recursos naturais via tecnologia e regime de trabalho e controle do poder político via
centralização e violência, reflete a construção do mundo moderno através do "exercício da
colonialidade do poder", enquanto "coerção programada que a colonialidade do poder exerce"
(Mignolo, 2001, p. 28). Nessa perspectiva, foi na esteira da construção dos circuitos comerciais
coloniais entre África e Américas que a ideia de escravidão assumiu um aspecto étnico-racial, se
vinculou à negritude, vinculação esta fundamentada na autocompreensão racional europeia da
época e condizente, portanto, com as leis da natureza.
No contexto deste segundo desenho global, a tese histórica defendida por Mignolo e seu
cosmopolitismo descolonial sustenta que, com a conjunção entre a expansão capitalista para o
Atlântico, aqueles dois eventos históricos (Tratado de Westphalia e Revolução Francesa) e os
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dois aspectos estruturais (leis naturais e ius cosmopolitcum), o poder colonial passou da
Península Ibérica para o norte da Europa. Nessa passagem, a teologia cristã foi substituída pelo
racionalismo secular inspirado na revolução copernicana, na mecânica newtoniana e no
Iluminismo. A concepção de direito natural, uma lei da polis baseada nas leis do cosmos, e,
consequentemente, a concepção de direito das gentes (direito internacional), passou da fundação
na teologia cristã para o racionalismo secular sem abolir, contudo, a figura do Deus cristão nem
o autorreferenciamento étnico-cultural.
As distinções operativas de Vitoria entre cristãos e bárbaros foram reatualizadas à luz da
nova ciência, assumindo a forma de uma hierarquização do gênero humano mediada pelos
conceitos de nação, espécie e raça (Kant, 2006, p. 213-234). Sob a nova hegemonia, inicialmente
inglesa e francesa, não se fala mais em missões religiosas, mas em missões civilizatórias.
Segundo Mignolo, raça e patriarcalismo, os pilares racionais da modernidade/colonialidade,
deixam de legitimar culturalmente o colonialismo a partir da redenção dos infiéis e assumem um
novo significado, o de raças que formam nações, entre as quais algumas superiores (europeias
ocidentais) estão embebidas de uma vocação civilizadora em relação às demais (Mignolo, 2011b,
p. 36 sq.). Para Mignolo, essa passagem da cristandade à civilidade pode ser compreendida se,
mais uma vez, atentarmos para o “lado obscuro” da modernidade, a colonialidade.
Interpretar a modernidade em sua imbricação com a colonialidade, sustenta o autor,
significa tomar a resignificação do cosmopolitismo elaborada por Kant não apenas a partir da
Paz perpétua (Kant, 2008a) e da História universal desde um ponto de vista cosmopolita (Kant,
2008b), textos geralmente citados pelo cosmopolitismo contemporâneo, mas também com base
em sua Antropologia desde um ponto de vista pragmático (Kant, 2006) e suas palestras sobre
Geografia 12. Isso é central no argumento de Mignolo (2011b), porque contextualiza
historicamente o desenho global de Kant e, por conseguinte, revela os limites de seu
cosmopolitismo etnocêntrico. O eurocentrismo é o limite do desenho global kantiano, que
somente fica evidente quando lido a partir da Antropologia, pois contém, como argumentam
Robert Louden (2011), Stuart Elden (2011), David Harvey (2011) e Eduardo Mendieta (2011), a
fundamentação nos conceitos de espécie, raça e povo (nação) (Kant, 2006, p. 213-234).
Para Kant, o “caráter dos povos” vem vinculado ao desenvolvimento de um potencial
natural, isto é, o que define o “caráter de um povo” é a relação entre etnia-cultura e seu
desdobramento em uma organização determinada da sociedade. No caso específico do autor, isso
12

Ver a esse respeito: Elden, 2011.
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quer dizer a organização da sociedade na forma de um Estado nacional. Entretanto, essa
vinculação de base entre Estado nacional e etnia-cultura remete estritamente à história moderna
da Europa ocidental. Isso significa que tomá-la como critério para hierarquização da espécie
humana consiste, precisamente, num etnocentrismo. Essa vinculação de base é importante
porque reaparece em a Paz Perpétua (2008a, p.136-151), texto onde Kant confere uma
orientação propriamente político-normativa aos conceitos de povo e espécie definidos em sua
Antropologia.
Para Kant, o gênero humano se caracteriza por sua “indissociável sociabilidade”, isto é,
apesar dos conflitos, o ser humano está voltado, por natureza, a formar sociedade. A paz,
portanto, é o horizonte moral a ser perseguido por natureza, pois sem a solução pacífica dos
conflitos, a existência da sociedade é colocada em perigo. A forma do direito figura aqui como o
instrumento mais adequado para regular pacificamente os conflitos, na medida em que define
antecipadamente regras para o convívio. É dessa premissa moral que o cosmopolitismo de Kant
é desenhado. Em sua época, a fundamentação racional define a orientação para a
correspondência entre natureza e organização da sociedade.
Espécie, raça e povo devem ser compreendidos como “caráter” do gênero humano que,
enquanto condição natural, carrega as leis do cosmos. A tradução desse “caráter” que carrega as
“leis do cosmos” em regime político, em leis da polis propriamente dito, é a república.
Cosmopolitismo pressupõe aqui, então, a comunhão entre o caráter de um povo (leis do cosmos)
e uma organização determinada da sociedade, a república (leis da polis). Compreende-se assim
que somente com a comunhão entre leis do cosmos (caráter da espécie, da raça e do povo) e leis
da polis (república) o destino natural da humanidade, a paz perpétua, pode ser realizado. Contra
Kant, Mignolo (2011b, p. 17 sq.) argumenta que se o cosmopolitismo, com sua vocação para a
paz, é o destino natural da espécie humana e que o mesmo pressupõe um sistema de governo
específico – a república, uma forma europeia de organização da sociedade –, ele implica uma
relação de tutela e, por isso, assimétrica com o resto do mundo. Em outras palavras, Mignolo
sustenta que o que se salva no cosmopolitismo de Kant é sua orientação para paz, não sua
fundamentação na espécie, na nação, no povo e na república.
Foi esse segundo desenho global da modernidade/colonialidade, argumenta Mignolo, que
serviu de inspiração para a construção da Liga das Nações em 1919. De acordo com o
diagnóstico histórico do autor, esse segundo desenho veio a ser suplantado somente com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. As modificações do primeiro desenho
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global (Vitoria) identificadas por Mignolo (2000; 2011b) e aportadas pelo desenho global (Kant)
do segundo período podem ser reunidas no seguinte quadro:
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Quadro 2 – Segundo desenho global: aspectos gerais da consolidação da matriz colonial do poder e do acirramento da diferença
colonial, no período de 1648-1948
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De acordo com a reconstrução histórica de Mignolo, o segundo desenho global é
marcado pela reatualização da matriz colonial do poder. Essa reatualização foi necessária não
apenas por conta das descobertas de uma ciência moderna ainda incipiente, por conta grosso
modo da revolução copernicana e da mecânica newtoniana. Também foi necessária devido à
ascensão de novos impérios europeus, o que acirrou a diferença imperial e forçou uma revisão do
direito internacional vigente. Por isso, Mignolo caracteriza o desenho global do cosmopolitismo
secular como “cosmopolitismo imperial”, pois a resignificação do conceito operada por Kant
surge num contexto marcado, por um lado, por disputas imperialistas entre o norte e o sul da
Europa, por outro, por uma relação com o resto do mundo que, não mais fundamentada na
teologia cristã, passou a orientar-se por “missões civilizatórias”. O Estado assume agora as
missões com o resto do mundo, não mais a Igreja.
Para Mignolo, interpretar o cosmopolitismo secular de Kant a partir da Paz Perpétua, da
História universal, da Antropologia e da Geografia implica em dizer o seguinte:

Kant deve ser tido como uma ideia local de um mundo cosmopolita, a ideia
europeia. Já que tal cosmopolitismo imperial é hoje indefensável, é necessário
conferir o devido tamanho ao legado de Kant, pois já existem tantas outras
histórias locais nas quais projetos cosmopolitas emergem [...] Reduzir o legado
kantiano significa que conceitos euro-americanos de cosmopolitismo têm o
direito de existir, mas não têm o direito de esperar ser universal (Mignolo,
2011b, p. 44).

O que ainda favorece a conotação imperial do cosmopolitismo de Kant é o terceiro
acontecimento histórico enunciado no começo do tópico: em 1776 tiveram princípio as guerras
independentistas nas Américas, iniciadas pelo Haiti e finalizadas por Cuba em 1902. A
resignificação secular da ideia de cosmopolitismo, com sua hierarquização étnico-racial da
humanidade e suas missões civilizatórias, surge num contexto histórico no qual justamente os
impérios menos “evoluídos” da Europa, Espanha e Portugal, começam a perder seu domínio
colonial. A independência dos Estados Unidos (1783) representou a única perda significativa dos
ingleses até o século XX, assim como a independência do Haiti (1776) para a França. Ainda que
isto não esteja indicado nos estudos de Kant, parece razoável supor, tendo em vista os estudos de
Mignolo, que não se trata apenas de uma coincidência o fato de que a hierarquização étnicoracial da humanidade viesse a corresponder às posições imperiais do momento histórico. Kant
não assistiu às guerras de independência em sua totalidade, pois faleceu em 1804. Mas isso
parece não enfraquecer os indícios de um cosmopolitismo imperial, como caracteriza Mignolo.
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Além dessa relação com o desenho global de Kant, as guerras de independência têm
outra importância na reconstrução histórica de Mignolo. Com elas, afirma o autor, foi construída
a ideia de Ocidente. Foi durante a guerra de independência estadunidense e os preparativos para
as guerras latino-americanas que surgiu a ideia de Hemisfério Ocidental, compartilhada por
Thomas Jefferson e Simon Bolívar (Mignolo, 2001). Segundo o autor, a ideia de Hemisfério
Ocidental surge pela primeira vez na cartografia no século XVIII e remete aos escritos de Simon
Bolívar, Thomas Jefferson e José Martí (p. 34). A necessidade de demarcar-se em relação à
Europa vem da experiência da diferença colonial num contexto específico: as Américas eram, e
ainda permanecem, um lugar ambíguo na geocultura mundial, pois diferentemente da África e da
Ásia, está vinculada culturalmente à Europa ocidental, vínculo este latente nas figuras sociais do
“crioulo-branco-ibérico” e do “crioulo-branco-anglo-saxão 13” (p. 31). De uma só vez, as
Américas são próximas e distantes da Europa ocidental. Esse estado de ambiguidade caracteriza
uma consciência histórica específica da modernidade/colonialidade, uma dupla-consciência.
É de conhecimento público que, nas Américas, havia diferenças no referenciamento à
Europa, pois as colônias eram distribuídas entre Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Isso
implica em referenciamentos distintos da dupla-consciência do crioulo-branco nas Américas:
“[...] Embora Bolívar pensasse a sua nação a partir do pertencimento ao resto da América
(hispânica), Jefferson pensava algo mais indeterminado, embora o que tivesse em mente fosse a
memória da territorialidade colonial saxã, uma territorialidade que não foi configurada pela ideia
de ‘Índias Ocidentais’”, uma vez que esta última era a designação ibérica (Mignolo, 2001, p. 35).
Bolívar e Jefferson então lutavam com colonizadores distintos. Apesar de não se ter registro de
correspondências entre eles, continua o autor, os projetos políticos que cada um representava se
aproximavam no que tange ao estatuto, pois o projeto de uma anglo-hispano-américa livre estava
ancorada na emergência de uma consciência crioula-branca.
De acordo com Mignolo, tanto Jefferson quanto Bolívar eram republicanos e viam na
democracia o regime político a ser construído. Isso significa que a concepção moderna de
democracia está historicamente vinculada à colonialidade, pois é nas colônias americanas que ela
inicialmente passou a orientar a ação política. Na consciência crioula-branca independentista,
sustenta o autor, o imaginário de uma América livre era democrático. Contudo, o diagnóstico do
autor indica que esse imaginário de América não era compartilhado por crioulos-negros e
ameríndios. A justificativa disso se encontra na formação social: crioulo-brancos, fossem eles de
13

Por “crioulo-branco”, Mignolo se refere a descendentes de europeus nascidos e criados na colônia.

228
origem anglo-saxã ou ibérica, se relacionavam com a Europa como emigrados, ao passo que
crioulo-negros e ameríndios viam os europeus como escravizadores e colonizadores.
Compreende-se assim que a diferença colonial é o que percorre os distintos imaginários de
América e dá forma a consciências duplas diferenciadas.
Na dupla-consciência dos brancos americanos, o Hemisfério Ocidental, portanto, estava
dividido em duas Américas, uma hispânica outra anglo-saxã, uma América dos imigrantes outra
dos brancos nascidos no Novo Mundo. Conforme argumenta nosso autor, a ideia de hemisfério
norte sucedeu ao Hemisfério Ocidental e consistiu no embrião da ideia de Ocidente. A
demarcação aqui é clara: o hemisfério norte nasceu avesso ao negro africano, na época associado
à escravidão, tampouco incluía os ameríndios. Nesse sentido, a consciência vinculada ao
Hemisfério Ocidental – a consciência de brancos nascidos no novo mundo e de imigrantes
europeus – se formou, por um lado, mediante interesses geopolíticos antagônicos à Europa, uma
consciência propriamente política, por outro, se formou como consciência racial, que imprimiu
uma diferenciação em relação a ameríndios e afro-americanos (Mignolo, 2001, p. 34).
Ao mesmo tempo em que, no plano político, ganha forma um distanciamento em relação
à Europa, brancos americanos também reconhecem, no plano cultural, sua proximidade com a
Europa. Essa ambiguidade da dupla-consciência crioula-branca permite explicar como
aspirações independentistas (consciências política) vieram a reproduzir culturalmente a diferença
colonial (consciência racial). No Hemisfério Ocidental já independente, a "diferença colonial foi
transformada e reproduzida durante o período nacional”. Essa “transformação-reprodução”
Mignolo denomina de “colonialismo interno" (Mignolo, 2001, p. 34). O colonialismo interno
consiste precisamente na forma de distinção colonial interna praticada pelas elites brancas
americanas, que planejaram a independência e a construção nacional. Buscou-se a distinção em
relação à Europa no plano político – eo ipso, no plano econômico –, ao mesmo tempo em que se
manteve, no plano das ideias, a identidade europeia. Com a independência, a consciência
crioula-branca dos americanos não negou sua "europeidade", negou apenas a Europa enquanto
poder político. A negação da Europa por Bolívar e Jefferson não era cultural, era política,
enquanto “europeus à margem” (p. 36). Não obstante, num momento pós-independência, a ideia
de Hemisfério Ocidental foi acompanhada pelo surgimento de um colonialismo interno que
diferenciava brancos coloniais de ameríndios e afrodescendentes. É esse colonialismo
internalizado que, no século XX, estaria na origem da reaproximação da América do Norte com
a Europa ocidental (p. 37).
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Os três eventos históricos interpretados por Mignolo – Paz de Westphalia (1648),
Revolução Francesa e sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e as guerras
independentistas americanas (1776-1902) – e os dois aspectos estruturais – leis da natureza
(cosmos) e sociedade ideal (polis) – caracterizam o segundo desenho global da
modernidade/colonialidade da seguinte maneira: “[...] Naquele tempo, capital, controle do
trabalho e branquitude [whiteness] se tornaram o novo paradigma sob o qual a diferença colonial
foi redefinida” (Mignolo, 2011b, p. 741).
Considerando o que vimos até aqui, compreende-se que a versão descolonial de
cosmopolitismo está ancorada numa reconstrução histórica da modernidade orientada pela
vinculação interna entre produção de conhecimento na Europa (desenhos globais) e a experiência
do colonialismo. Com essa orientação, a formação social da modernidade acaba por eleger
conexões teórica e analiticamente vinculantes que são pouco familiares para os discursos
dominantes da modernidade: conecta-se o circuito colonial comercial do Atlântico e o
surgimento do capitalismo moderno; as guerras independentistas americanas e a democracia
moderna; o racionalismo secular e o imperialismo. Essas três conexões são pensadas cronológica
e cumulativamente como experiência histórico-social. Desta maneira, inscrevem a constituição
da consciência histórica moderna no acontecer do estabelecimento e reatualização da matriz do
poder colonial e, por conseguinte, num contexto em que o mundial é apreendido de modo
relacional. Não se trata, portanto, de uma perspectiva teórico-analítica que deduz o todo pela
parte, mas caracteriza o todo pela relação entre as partes. Assim, o autorreferenciamento
epistêmico, que marca os discursos dominantes da modernidade, tem sua pretensão universal de
validade questionada duplamente: enquanto expressão da experiência da diferença imperial e
enquanto horizonte sobre mundo limitado que exclui a experiência da diferença colonial.
Por um lado, a experiência da diferença imperial estaria na origem do
autorreferenciamento epistêmico, no sentido de que passa a legitimar uma retroalimentação da
antinomia entre o interno e o externo mediada pelo poder de dominação. Consequentemente, o
autorreferenciamento epistêmico dos discursos dominantes da modernidade podem ser
compreendidos no contexto de uma diferenciação interna (imperial), de acordo com a disputa
pelo poder de dominação. Por outro lado, a experiência da diferença colonial permite conectar
grupos continuamente subalternizados pela reatualização dos mecanismos de poder da episteme
externa dominante (do colonizador), grupos estes que, desde o início, estão funcional e
existencialmente integrados conforme um critério de distinção étnico-cultural. Nesse sentido,
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pode-se dizer que, para Mignolo, a consciência moderna/colonial é, por um lado,
epistemicamente autorreferenciada e dominante (matriz colonial do poder e diferença imperial),
por outro, é dupla e subalternizada (dupla consciência e diferença colonial).
Entre 1648 e 1948, a matriz colonial do poder se reatualizou e foi na esteira dessa
reatualização que emergiram o capitalismo moderno, o liberalismo, o comunismo e a democracia
moderna. Esses modos de organização da sociedade, argumenta Mignolo, aparecem na literatura
europeia sobre a modernidade descolados da colonialidade. E são eles precisamente que
compõem o terceiro e último modelo global da modernidade/colonialidade.

Na segunda metade do século XX, e mais ainda depois da Guerra fria, o
capitalismo veio atravessando a antiga diferença colonial com o Oriente,
realocando-a como diferença imperial com a China – entrando assim em
territórios onde o cristianismo, o liberalismo e a branquitude [whiteness] são
categorias alienígenas. [...] O que significa que quando o capitalismo atravessa
a diferença colonial, ele traz as civilizações para um conflito de ordem
diferente. De qualquer maneira, relevante para o meu argumento é o fato de que
enquanto o capitalismo se expande, e a gana por acumulação diária foge de
controle [...] conflitos raciais e religiosos emergem como novos impedimentos
para a possibilidade de sociedades cosmopolitas (Mignolo, 2011b, p. 741).

3.3 – A Guerra Fria como última reatualização da matriz colonial do poder
De acordo com o cientista político Anthony Anghie, a Liga das Nações (1919-1946) e o
seu Sistema de Mandato foram um passo no sentido de uma ordem mundial baseada no
cosmopolitismo secular de Kant. Raça, patriarcalismo, controle da enunciação e a relação da
Europa imperialista com o resto do mundo mediada por “missões civilizatórias” permaneceram
operantes na ordem mundial da Liga das Nações, ainda que com um vocabulário reatualizado.

Isto é, ambos, a escolástica (Vitoria) e o humanismo (Grotius), e ambos, o
formalismo e o pragmatismo, legitimaram o imperialismo com um vocabulário
distinto [...] E ainda, o que eu concluí com o meu exame dessas escolas de
jurisprudência – que represento aqui por Vitoria, o século XIX e a Liga das
Nações – é que cada uma delas reproduz a estrutura básica da “dinâmica da
diferença” [colonial], a “missão civilizatória” (Anghie, 2004, p. 315-316).

A reatualização dessa estrutura básica ao longo da modernidade/colonialidade, que
distingue epistemicamente o nós dos outros, significa que, mediante uma fundamentação
renovada, o segundo desenho global se manteve até a Segunda Grande Guerra. Sua singularidade
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histórica reside na divisão e hierarquização da humanidade conforme o caráter da espécie, a
nação, a raça e a forma de organização da sociedade. A Europa permanece a referência
comparativa de tudo o que existe fora dela, no plano da subjetividade, da organização
econômica, da organização política e das ideias (matriz colonial do poder).
Depois dos horrores cometidos em nome da nação e da raça e, também, depois das
descobertas da genética nos anos cinquenta, critérios como espécie, nação e raça tornaram-se
quase um “tabu político”. O “quase” quer dizer que não é do dia para a noite que se passa a um
novo modo de integração social, que se apagam formas de distinção social construídas ao longo
de quatro séculos e meio. Na Europa, três eventos sugerem essa permanência do passado
imperial. Primeiro, vale lembrar que, pouco mais de treze anos depois do Holocausto, em mais
uma edição da Exposição Universal, que teve lugar em 1958 na cidade de Bruxelas, Bélgica, e
da qual tomaram parte quarenta e quatro países, uma vila congolesa tradicional reconstituída era
a atração mais visitada, com moradias e pessoas em trajes “típicos”. Depois de um trabalho
conjunto de historiadores franceses especializados na colonização europeia (Bancel et all.,
2002), esse tipo de exposição foi denominado de Zoo Humains (zoológicos humanos). Segundo,
é também forçoso notar a recente ascensão da extrema direita nas eleições europeias de 2014 14 e
permanência de organizações políticas de extrema direita no continente, apesar da experiência do
Holocausto (Diehl & Hebel, 2014). E terceiro, frisa-se que os países membros da União
Europeia são signatários de uma política continental de manutenção de “campos de permanência
temporária” para imigrantes que residem ilegalmente em suas fronteiras (Di Flora, 2011),
política esta que teve início no ano de 1938 na França (Clochard et all., 2004).
Apesar dessa permanência do passado imperialista, entretanto, do Tratado de Paz de
Westphalia (1648) à Segunda Grande Guerra (1939-1945) ocorreram transformações
significativas na relação entre os povos, decorrentes basicamente das guerras independentistas e
de descobertas científicas. Mas nem por isso a posição hegemônica dos antigos impérios foi
alterada. Dessas transformações adveio a necessidade de uma reatualização do desenho global. O
terceiro desenho global opera uma passagem dos Direitos do Homem e do Cidadão para os
direitos humanos, passagem esta que tem nos horrores do nacional-socialismo o seu impulso
simbólico. Para Mignolo, esse impulso nos horrores do nacional-socialismo significa que o novo
desenho global é corolário da remissão ao século XVI, com a expulsão dos judeus da Península
Ibérica, e aos séculos XVIII e XIX, marcado por um imaginário que enfatiza o caráter da nação.
14

Ver em Outras referências bibliográficas o artigo da revista alemã Der Spiegel (2014).
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Apesar da experiência daqueles horrores, portanto, Mignolo (2000, p. 737 sq.) afirma que, no
terceiro desenho, o caráter da espécie permanece todavia presente, ainda que com menos força,
sem constituir uma política oficial nacional ou internacional. Embora o caráter da espécie não
sirva mais para hierarquizar a humanidade, outros critérios foram elaborados, os quais
reatualizaram, sob uma fundamentação racional renovada, a hierarquização. No terceiro desenho
global não se fala mais em caráter da espécie nem bárbaros vs. cristãos. Durante a Guerra Fria,
passou a falar-se em primeiro, segundo e terceiro mundo; em liberais e comunistas; democratas e
terroristas; e mais recentemente, desde os oitenta, em países desenvolvidos, em desenvolvimento
e subdesenvolvidos.
De acordo com a reconstrução histórica de Mignolo, o terceiro desenho global da
modernidade/colonialidade substitui a teologia cristã e o racionalismo secular pela economia
política. Sua forma ideológica dominante é o neoliberalismo. Friedrich Hayek, Milton Friedman
e Zbigniew Brzeziński são os idealizadores de um globalismo neoliberal que, fundamentado
cientificamente na economia política, reatualiza a matriz colonial do poder. Para Mignolo, esses
estudiosos assumiram a dianteira de Kant e Vitoria (Mignolo, 2000, p. 737 sq. e 2011b, p. 36
sq.). O terceiro desenho global identificado por Mignolo pode ser sintetizado da seguinte
maneira:
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Quadro 3 – Terceiro desenho global: neoliberalismo e última reatualização da matriz colonial do poder, no período entre 1948-2000.
Fundamentação

Distinções
normativoinstitucionais

Cientificismo,
-Direito
mais
positivo
especificamente a
economia política -Direitos
humanos

Imagem de Eventos
mundo e demarcadores
autores
principais

Globalismo
econômico.
Friedrich
Hayek
(18991992),
-Economia de Milton
Friedman
livre-mercado
(neoliberalism (19122006),
o)
Henry
Kissinger
(1923-) e
Zbigniew
Brzeziński
(1928-)

Esferas
políticoinstitucionais

1948
– -Estado
Declaração
nacional;
Universal dos
Direitos
-Blocos
de
Humanos
economias
nacionais;
1973
–
Comissão
-Organismos
Trilateral, entre de regulação
EUA, Europa internacional;
ocidental
e
Japão
-Programas de
formação
1986-1991 – científica
e
Perestroika e intercâmbio
fim da Guerra
Fria
1989 – Queda
do muro de
Berlim

Distinções
Divisão
epistêmicas geopolítica
operativas do mundo

-Liberaiscapitalistas
vs.
Comunistas
Democratas
vs.
Terroristas

Relação
Atores
Europa
dominantes
cristã com as
Américas

-Primeiro
-Missões
mundo
/ modernizador
Segundo
as, com foco
mundo
/ em recursos
Terceiro
naturais na
mundo;
adesão
ao
capitalismo
de mercado;
Desenvolvi
dos / Em -Regulação
desenolvim das
trocas
ento / Sub- econômicas
desenolvido globais por
s;
organismos
financeiros;
-Ocidente /
Oriente
-Pacotes de
regulação
-West / Rest econômica
mediante
crédito
internacional

-Estados
Unidos
da
América;
-União
Européia;
-Organização
das Nações
Unidas;
-Fundo
Monetário
Internacional;
Banco
Mundial;
-Organização
Mundial do
Comércio.
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Na passagem da Liga das Nações (1919-1946) e da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1789) para as Nações Unidas (1945-) e a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948), há uma mudança discursiva na diferenciação interna do mundo
que, para Mignolo, é importante: de uma humanidade diferenciada em nações, civilizados,
estrangeiros e primitivos, passou-se a falar, durante a Guerra a Fria, de regiões culturais,
como Ocidente (liberal capitalista) e Oriente (comunista), e em países desenvolvidos de um
primeiro mundo ocidental, países em desenvolvimento de um segundo mundo oriental, e
países de um terceiro mundo subdesenvolvido. Do segundo para o terceiro desenho global, a
relação da agora Europa-Ocidente com o resto do mundo passou de missões civilizatórias para
missões de desenvolvimento. Se antigamente eram bárbaros, pagãos, infiéis, estrangeiros,
primitivos que colocavam em perigo o sistema e os interesses inscritos na matriz colonial do
poder, agora são os comunistas.
Os direitos humanos também ocupam aqui um lugar específico. De acordo com o
diagnóstico de Mignolo, a vinculação do discurso sobre os direitos humanos com a
democracia liberal ocidental funcionou, e até hoje funciona, como fator de promoção do
Ocidente e justificação para intervenções de vários tipos no resto do mundo. Deste modo, o
Ocidente reatualiza o controle da enunciação através dos direitos humanos, sustenta o autor,
buscando excluir alternativas políticas, como a China, e até mesmo interpretações “suspeitas”,
não-alinhadas às intempéries conjunturais da Realpolitik (Mignolo, 2000, p. 738). Nesse
contexto, os direitos humanos formam um instrumental decisivo na política internacional para
promover a democracia liberal, i.e o modo de vida e a imagem de mundo ocidental. Como
mostra o brilhante estudo de Susan Koshy (1999), durante a Guerra Fria os direitos humanos
foram mobilizados pelo Ocidente como instrumento de legitimação de uma política
internacional imperialista, reatualizando o colonialismo.
A questão aqui não é saber se os direitos humanos estão em medida de ancorar
normativamente as relações internacionais, de modo a possibilitar a resolução pacífica de
conflitos. O problema é a reivindicação epistêmica do Ocidente, que ao concentrar a primazia
da interpretação, tende a instrumentalizá-los no sentido da reatualização de assimetrias
históricas do mundo moderno/colonial. Para Mignolo, os direitos humanos só podem operar
como ancoragem normativa para a construção de uma ordem mundial cosmopolita, se
estiverem abertos a distintas estratégias de implementação no plano local. Isso implica em
dizer que, para poder advogar em favor de uma ordem mundial cosmopolita, a interpretação
dos direitos humanos deve se combinar com práticas e valores cosmopolitas diversos e
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regulações políticas diversas. Essa abertura epistêmica da interpretação dos direitos humanos
consiste, precisamente, no sentido político conjuntural do cosmopolitismo descolonial. Para
Mignolo, essa abertura é necessária não apenas na esfera de ação global, no sentido de
possibilitar a resolução pacífica dos conflitos entre países, mas também enquanto
possibilidade de solução pacífica dos conflitos em uma esfera local cada vez mais
cosmopolita (2000, p. 740).
Considerando o que foi dito até aqui, compreende-se que a versão descolonial de
cosmopolitismo parte de uma reconstrução histórica orientada por interesses do presente.
Assim elaborado o seu diagnóstico de época, Mignolo sustenta que vivemos hoje um estado
de

simultaneidade

dos

três

desenhos

globais

construídos

ao

longo

da

modernidade/colonialidade. Sua marca distintiva, que permanece até os dias atuais, é a luta
por hegemonia e sobrevivência da Europa e, mais recentemente, do Ocidente. Para o autor, a
simultaneidade e o aspecto cumulativo dos três desenhos globais significa que os fatores de
diferenciação e subalternização, construídos ao longo da modernidade/colonialidade, operam
hoje conjuntamente – religião, etnia, nacionalidade e posição econômica.
Por outro lado, a condição moderna/colonial contemporânea também comporta, assim
como comportou cada um dos momentos anteriores, um potencial de emancipação frente às
assimetrias mundiais sucessivamente reatualizadas. Mignolo caracteriza o potencial
emancipatório mediante uma inflexão descolonial do cosmopolitismo contemporâneo. Esse
potencial orienta o diagnóstico de época para um projeto político-intelectual descolonial. O
diagnóstico de práticas cosmopolitas potencialmente descoloniais está orientado para a
descentralização da episteme moderna ocidental. Para tanto, elabora uma estratégia
metodológica correspondente, denominada de border thinking.

3.4 – Cosmopolitismo como diagnóstico de época, como fundação metodológica
experimental e projeto político: localismo cosmopolita, border thinking e a opção
descolonial
Neste momento, veremos que a versão descolonial de cosmopolitismo abrange as três
dimensões identificadas pela tese descritiva aqui defendida, a qual distingue entre
cosmopolitismo como diagnóstico de época, como fundação teórica e metodológica e como
projeto político. Essa versão difere do cosmopolitismo provincializado de Bhambra na medida
em que tem seu ponto de partida na orientação para o descentramento epistêmico, orientação
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esta dotada de um interesse político-normativo prévio e explícito. O diagnóstico de época e a
fundação teórica e metodológica experimental estão condicionados à orientação políticonormativa.
O que interessa ao cosmopolitismo descolonial não é a sucessão histórica em si
mesma, mas seu potencial de contextualizar aspectos do tempo presente. Trata-se, no sentido
preciso do termo, de uma reconstrução histórica voltada para um diagnóstico de época. Por
isso Mignolo se atém ao período moderno/colonial, porque os dilemas e contornos da época
contemporânea têm sociologicamente pouco a ver, por exemplo, com as condições de vida
pré-colombianas e feudais. Como diagnóstico de época, o cosmopolitismo descolonial e a
reconstrução histórica sobre a qual se apoia, têm por objetivo central romper com o
autorreferenciamento epistêmico da modernidade europeia. Para tanto, busca desconstruir
antinomias históricas que se sucederam ao longo da modernidade/colonialidade, indo de
cristão/bárbaros para civilizados/primitivos e, por fim, para Ocidente/Resto. O conjunto
dessas antinomias, argumenta Mignolo, é empiricamente falso. Elas ocupam uma função mais
político-ideológica, enquanto operacionalização do controle do conhecimento e da
enunciação, do que epistemológica.
Nosso autor argumenta que, para ser levado a sério, o cosmopolitismo deve inscrever
o seu horizonte político-normativo em um projeto mundial de conhecimento, projeto este que,
epistemicamente descentrado, esteja em medida de identificar potenciais de emancipação
também em relação à dominação histórica da Europa-Ocidente sobre o Resto. A reconstrução
histórica cronológica está, nesse sentido, orientada previamente para a identificação de
potenciais de emancipação inscritos nesse contexto. Descentralizar a narrativa europeia
moderna contemporânea através de uma reconstrução histórica significa elaborar, nos termos
do autor, um diagnóstico de época ancorado metodologicamente no border thinking
(pensamento de fronteira) e orientado política e normativamente por aquilo que denomina de
opção descolonial. O conceito que congrega esses três planos – a descentralização epistêmica
no plano teórico, border thinking no plano metodológico e opção descolonial no plano
político-normativo – é a opção descolonial e o localismo cosmopolita.
No cosmopolitismo descolonial, esses três devem ser interpretados de modo
imbricado. A orientação político-normativa para a opção descolonial é o ponto de partida e
busca dar voz ao lado silenciado pelo autorreferenciamento epistêmico da Europa-Ocidente.
O lado subalternizado, que então vem a ganhar enunciação, passa a operar como mecanismo
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heurístico de investigação, de maneira a reconstruir um desenho global que não fixado na
autocompreensão da enunciação dominante.

A opção descolonial é o conector, a espinha dorsal do cosmopolitismo
descolonial, as ligações entre a comunhão de experiências coloniais de
pessoas com histórias locais distintas [...] Em suma, o cosmopolitismo
descolonial é o cosmopolitismo que emerge da opção descolonial e atravessa
[...] identidades na vida e na política: todos os seres humanos confrontando –
em diferentes escalas – as consequências do racismo moderno/colonial e do
patriarcado têm algo em comum, além da religião, da etnia, do gênero, da
sexualidade, da nacionalidade, do idioma [...] Mas, além das identidades, a
comunhão que identifica pessoas e comunidades por serem “não tão
humanos assim”, opera como uma ameaça através das identidades,
conectando (ao invés de unificar) vários projetos e trajetórias em um
processo global de cosmopolitismo descolonial; no sentido do horizonte de
uma pluriversalidade [pluriversality] tida como projeto universal (Mignolo,
2011a, p. 342-343).

No lugar de fixar normativamente a universalidade pretendida por um projeto
cosmopolita em determinada tradição de pensamento (no liberalismo, no comunismo, no
maoismo, por exemplo), a opção descolonial extrai sua normatividade da diversidade
imanente das situações históricas. Na medida em que se volta para uma pretensão de justeza
normativa, nesse sentido, a versão descolonial de cosmopolitismo está ancorada em duas
prerrogativas: a diversidade enquanto prerrogativa da condição humana e a emancipação
frente à dominação como prerrogativa política. Isso significa que a universalidade avançada
pelo cosmopolitismo descolonial não é unificadora, mas sim conectora da diversidade
imanente. Essa aproximação entre universalidade e diversidade consiste, precisamente, no que
Mignolo quer dizer com o termo “pluriversalidade”.
Enquanto

base

de

aproximação

da

universalidade

e

da

diversidade,

a

“pluriversalidade” questiona a validade dos discursos dominantes da modernidade, com seu
“eurocentrismo universal”, não mediante a oposição de um nativismo fundamentalista; antes,
contesta sua validade com base em um localismo cosmopolita. O localismo cosmopolita
significa que “o eurocentrismo é, em última análise, o localismo ocidental (ou talvez
‘nativismo’ seja um bom nome para o eurocentrismo) com um desenho global que se tornou
sinônimo de universalismo. Portanto, o cosmopolitismo de Kant e seu legado propõem a
universalização do localismo/nativismo ocidental” (Mignolo, 2011a, p. 344).
O localismo cosmopolita é o que fornece a ancoragem normativa potencialmente
universal para a opção descolonial, seu projeto de conhecimento e projeto político. No plano
metodológico, o localismo cosmopolita é operacionalizado, na elaboração do diagnóstico de
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época, pelo border thinking. Border thinking significa orientar a formulação de conceitos e
categorias pelas significações e materialidades de divisões assimétricas da humanidade, o que
significa dizer que, na época atual, é preciso reconstruir as experiências do Resto para
compreender as razões que impediram a realização de potenciais de emancipação frente à
dominação da Europa-Ocidente. Tais razões incluem considerar, de modo políticonormativamente vinculante, alternativas para a convivência pacífica da humanidade fora do
Ocidente: “[...] o localismo não-ocidental é plural, uma vez que há múltiplas memórias e
feridas coloniais infringidas pelo racismo, modos de vida, idiomas, crenças, experiências
conectadas ao Ocidente que não são, ao mesmo tempo, subsumíveis a ele” (Mignolo, 2011a:
344). Pode-se dizer, nesse sentido, que no plano metodológico, o cosmopolitismo descolonial,
com seu plano metodológico no border thinking, está dirigido para as memórias, as
experiências,

as

identidades,

as

imagens

de

mundo

situadas

na

fronteira

do

autorreferenciamento epistêmico ocidental. Algo próximo, portanto, daquilo que foi
anteriormente designado de “entre-espaços culturais”.
Orientado no plano político-normativo pela opção descolonial e no plano
metodológico pelo border thinking, o localismo cosmopolita enseja diagnosticar o
desdobramento instrumental do autorreferenciamento da episteme ocidental em mecanismos
de dominação. Isso implica em dizer, portanto, que o potencial de emancipação contido nos
desenhos globais elaborados pela episteme moderna europeia-ocidental não se realizou devido
ao seu autoreferenciamento, o qual subalterniza e estigmatiza aquilo que é diverso de sua
própria autorrepresentação no mundo e exclui, prévia e consequentemente, outras
experiências históricas. Nessa perspectiva, o horizonte político-normativo do cosmopolitismo
kantiano – qual seja, a convivência pacífica da humanidade – passa, primeiro, por uma
descolonização no plano das ideias.
Em vista do que precede, o cosmopolitismo descolonial pode ser interpretado à luz da
tese descritiva aqui defendida da seguinte maneira: o localismo cosmopolita (cosmopolitismo
como diagnóstico de época) e sua tradução metodológica, o border thinking (cosmopolitismo
como fundação metodológica experimental), sustentam que a realização do potencial de
emancipação que representam as diversas formas de convivência pacífica praticadas pelos
seres humanos deve estar orientada pela opção descolonial, no sentido da descolonização no
plano das ideias (cosmopolitismo como projeto de conhecimento e político). O plano das
ideias é tido como esfera-chave do exercício da dominação do Ocidente sobre Resto. Seu
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descentramento epistêmico, portanto, seria condicionante da possibilidade de convívio
pacífico da humanidade em sua diversidade.

4 – Cosmopolitismo e alternativas pós/descoloniais

A diferença entre o cosmopolitismo provincializado (Bhambra) e o cosmopolitismo
descolonial (Mignolo) é substantiva. Embora ambos se dirijam ao problema da unilateralidade
epistêmica dos discursos dominantes da modernidade, o procedimento e o objetivo almejado
são distintos. No plano do procedimento, enquanto o cosmopolitismo pós-colonial se volta
inicialmente para o diagnóstico de época e a desconstrução de antinomias, questionando a
validade teórico-empírica destas últimas, para em seguida indagar sobre o horizonte políticonormativo, o cosmopolitismo descolonial parte de uma orientação político-normativa e
condiciona a esta última o diagnóstico de época e a desconstrução de antinomias. Apesar
dessa diferença, eles se aproximam no âmbito do projeto político, pois ambos concluem que a
possibilidade de solução pacífica dos conflitos invocada pelo cosmopolitismo passa,
necessariamente, pelo descentramento ou “provincialização” da episteme ocidental.
Compreende-se assim que ambas as versões de cosmopolitismo possuem grosso modo a
mesma estruturação – diagnóstico de época, fundação teórica e metodológica experimental e
projeto político –, mas ordenam diferentemente cada uma dessas dimensões.
A vantagem do cosmopolitismo pós-colonial (Bhambra) reside em que, ao não
antecipar a orientação política-normativa, mantém-se uma abertura ampla do diagnóstico de
época. Isto é, pode-se dizer que a versão pós-colonial inclui a possibilidade de uma orientação
descolonial da ação, ao passo que a versão descolonial não inclui a versão pós-colonial. No
plano do diagnóstico de época, isso significa que o cosmopolitismo descolonial fixa o
diagnóstico contemporâneo da Europa-Ocidente em uma posição imperial, sendo incapaz, por
conseguinte, de compreender a condição de uma Europa que é parte de um mundo póscolonial. Algo indicativo de uma Europa não mais apenas imperial, mas também pós-colonial,
é a imigração em massa, que teve início aproximadamente nos anos 1990. Muitos imigrados
vêm de ex-colônias e introduzem no quotidiano das sociedades herdeiras de um passado
imperialista, dilemas de integração social típicos da experiência colonial, até então pouco
significativos ou simplesmente desconhecidos. Nas palavras de Mignolo, é como se, com a
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intensificação da globalização, a diferença colonial, antes vivida apenas nos territórios de
ultramar, se introduzisse pouco a pouco ali onde só existia a diferença imperial. Ilustrativo da
introdução da diferença colonial nas sociedades europeias de passado imperialista é o debate
sobre o controle da imigração e dos direitos dos imigrados.
Apesar disso, é preciso reconhecer que os estudos de Mignolo também contribuem
com a ampliação do horizonte histórico-analítico sobre a modernidade, i.e com a
compreensão dos dilemas que enfrentamos atualmente na esfera mundial. Tidas em conjunto,
ambas as versões de cosmopolitismo interessam sobremaneira ao propósito elegido pela tese
teórica

aqui

defendida,

qual

seja,

o

de

abrir

a

modernização

para

a

mundialização/globalização. Quando desconstroem o autorreferenciamento epistêmico dos
discursos dominantes da modernidade, as versões pós/descoloniais de cosmopolitismo
buscam apreender localmente as expressões do moderno e avançam no diagnóstico daquilo
que designei de “entre-espaços culturais”. Isso representa uma contribuição considerável nos
planos metodológico e político-normativo. Para a tese teórica que orienta o presente estudo, as
versões pós/descolonial interessam na medida em que, seja com o atributo “provincializado”
seja com o border thinking, nos abrem para a possibilidade de endereçar metodológica e
político-normativamente a diversidade cultural e o entrelaçamento histórico das sociedades,
invocados pelo cosmopolitismo.
Podemos delinear três aspectos da versão pós/descolonial de cosmopolitismo que
interessam à tese teórica no âmbito da experiência da mundialização. Primeiro, o
cosmopolitismo pós/descolonial sugere que há uma primazia do local sobre o global, no
sentido de que fenômenos e significações que circulam mundialmente se tornam efetivos no
contexto de resignificações culturalmente localizadas. Isto é, eles se introduzem como
entrelaçamento no âmbito efetivo (práxis) da situação social. Segundo, que a primazia do
local sobre o global requer endereçar a mundialização/globalização no contexto da dupla
dimensão sincrônica e diacrônica da experiência, pois a situação social não é senão uma
situação histórica e culturalmente localizada. E terceiro, que essa dupla dimensão sincrônica e
diacrônica da situação social desvela assimetrias históricas mundiais que são relevantes nos
planos teórico, metodológico e político-normativo. Esses três aspectos da experiência serão
confirmados, como veremos na Parte II do presente estudo, por estudos aplicados sobre o
cosmopolitismo atual. Mediante um diálogo próximo com a hermenêutica filosófica de HansGeorg Gadamer (1999), esses três aspectos permitirão interpretar, sob uma perspectiva
renovada, tanto o cosmopolitismo metodológico vislumbrado por Beck quanto o horizonte de
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uma ordem mundial cosmopolita desenhado por Habermas: trata-se aqui de um
cosmopolitismo que não reproduz a artificialidade empírica de um mundo dividido entre
Ocidente e Resto, Norte e Sul.

5 – Considerações finais

De modo geral, a versão pós/descolonial de cosmopolitismo é particularmente bemsucedida em iluminar a diversidade das situações socioculturais que compõem o mundo e o
entrelaçamento entre elas. Embora não seja este o objetivo dos autores, pode-se dizer que os
estudos de Bhambra e Mignolo interessam significativamente ao propósito aqui definido de
abrir a modernização para a mundialização/globalização. No plano do diagnóstico, salienta-se
a primazia do local sobre o global, estipulada tanto no cosmopolitismo provincializado
(Bhambra) como no localismo cosmopolita (Mignolo). No plano político-normativo, frisa-se
o descentramento epistêmico como orientação derivada da primazia do local sobre o global.
Isso significa dizer que, enquanto prática social, não existem senão cosmopolitismos, no
plural, que iluminam, em cada contexto de ação, fontes imanentes de emancipação em relação
a assimetrias históricas mundiais (Pollock et al., 2000). Neste segundo plano, o
cosmopolitismo pós/descolonial interessa, portanto, na medida em que, a partir de seu
diagnóstico, sugere o descentramento epistêmico como orientação para a construção de uma
ordem mundial que, nos termos aqui definidos, pode ser designada de cosmopolita. Com esses
dois planos, a porta de entrada da crítica pós-colonial – a saber, a desconstrução da episteme
moderna ocidental e de sua antinomia West/Rest – se conecta com um diagnóstico de época
que leva a sério o princípio crítico da imanência, para em seguida dar forma a um projeto de
conhecimento que aponta para a possibilidade de emancipação da “agência” subalterna
(subaltern agency) das sociedades não-ocidentais.
Entretanto, apesar do proveito que a versão pós/descolonial de cosmopolitismo pode
ter para a tese teórica aqui defendida, frisa-se um distanciamento em relação à fundamentação
hermenêutica adotada. A versão pós/descolonial de cosmopolitismo está fundamentada na
indistinção entre mundo e intramundo, ou ainda, entre realidade e discurso. Ao abolir a
premissa de um mundo que existe para além e apesar de nós, sendo ele consequentemente
presumido comum, o cosmopolitismo pós/descolonial incorre em uma insuficiência
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substantiva para a crítica. Com a fusão entre realidade e discurso, a versão pós/descolonial de
cosmopolitismo inscreve a pretensão de validade em uma crítica contextualizadora da razão,
que tende a fixar o projeto crítico de conhecimento num relativismo discursivo. A
insuficiência que esse relativismo representa reside em uma autolimitação da crítica: tende a
opor à episteme do Ocidente uma episteme do Resto. Assim, os autores pós-coloniais aqui
privilegiados não conseguem responder à questão de saber como é possível a empreita que
eles mesmos realizam: a saber, como é possível que façam uso de teorias formuladas no
Ocidente e por ocidentais – grosso modo, inspiradas ou situadas no pós-estruturalismo – para
identificar limites de outras teorias também formuladas no Ocidente e por ocidentais.
De acordo com a perspectiva crítico-hermenêutica aqui definida, trata-se menos da
particularidade irredutível da situação histórica e dos sentidos que a ela podemos atribuir
discursivamente, do que enfatizar a finitude intrínseca da compreensão do mundo de que
somos capazes. Essa finitude se deve a três aspectos que condicionam nossa compreensão do
mundo. Primeiro, nossa compreensão do mundo é finita porque estamos sempre já encarnados
em determinada situação hermenêutica, a qual impõe um limite ao nosso horizonte sobre o
mundo, horizonte este que herdamos da tradição através da linguagem (Gadamer, 1999, p.
416-458). Segundo, nossa compreensão do mundo é finita porque acessamos o mundo via a
linguagem, e essa linguagem impõe uma forma progressiva ao discurso – estrutura
pronominal, por exemplo. A forma progressiva do discurso nos impede de acessar a totalidade
do conhecimento de que dispomos sobre o mundo. E terceiro, nossa compreensão do mundo é
finita porque nossa experiência do mundo se dá no uso contextual da linguagem, isto é, se dá
no contexto temporalmente limitado do presente e espacialmente limitado do nosso corpo.
Não podemos passar por todas as experiências disponíveis no mundo porque nossa
experiência é fenomenologicamente situada (p. 636-661).
A vantagem dessa perspectiva reside em que, ao não fundir realidade e discurso, lograse, em princípio, levar em consideração a diversidade das imputações possíveis de sentido ao
mundo (discurso) e manter um elemento comum a todos os discursos, que consiste
precisamente no fenômeno situado no mundo que buscamos compreender na medida em que
sobre ele dizemos alguma coisa (Gadamer, 1999, p. 406). Por exemplo, Habermas, Beck,
Bhambra e Mignolo têm em comum o fato de que interpretam um mesmo fenômeno, a
modernização. A modernização consiste no fenômeno que pertence a um mundo suposto
comum. Os discursos que cada um deles formula a respeito desse fenômeno (mundo suposto
comum) iluminam aspectos distintos (finitude de nossa compreensão do mundo) igualmente
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verdadeiros sobre ele. Essa perspectiva permite, em princípio, assegurar a validade de críticas
distintas em sua respectiva referência ao fenômeno estudado, sem recair num relativismo
discursivo. Assim, a modernização pode ser caracterizada tanto por uma racionalização
crescente (Habermas e Beck), quanto pela reatualização de mecanismos coloniais de
dominação (Bhambra e Mignolo). Em vista disso, a perspectiva crítico-hermenêutica aqui
adotada permite então responder a questão de saber como é possível que autores pós-coloniais
façam uso de teorias formuladas no Ocidente e por ocidentais para identificar limites de
outras teorias também formuladas no Ocidente e por ocidentais: as teorias, sejam elas de onde
forem e por quem foram escritas, desvelam aspectos distintos do mundo suposto comum e,
por conta disso, dizem verdades distintas sobre ele que, eventualmente, podem ser
complementares.
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PARTE II
POR UMA TEORIA SOCIAL COSMOPOLITA
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A tese teórica defendida no presente estudo sustenta que a concepção de modernização
como racionalização social é insuficiente para compreender uma modernização que
mundializa e globaliza. Isso se deve, assim argumentei, à pressuposição metateórica de
dedução do todo da modernização pelo efeito universal de racionalização que a mesma
introduz na imbricação interna da parte (mundo da vida e sistema). Foi então dito que, para
endereçar as transformações promovidas pela mundialização/globalização, seria necessário
partir da pressuposição metateórica do entrelaçamento histórico das partes. Nos dois
primeiros capítulos, fundamentamos essa tese com base em duas teses reconstrutivas, ambas
situadas na relação entre modernização como racionalização e cosmopolitismo. A
insuficiência da modernização concebida apenas como racionalização para endereçar a
mundialização/globalização se deve ao fato de que não permite iluminar justamente aquilo
que o cosmopolitismo invoca, a saber, a diversidade cultural e seu entrelaçamento histórico.
Ao pensar o todo da modernização apenas como racionalização sistêmica do mundo
da vida (Habermas) e como racionalização no sentido da indução institucional de uma
situação social de ameaça (Beck), toma-se a manifestação histórica e culturalmente particular
da modernização em determinado lugar (no Ocidente) como universal. A consequência
histórico-sociológica disso reside em uma teleologia da modernização mundial, a qual se
iniciaria no Ocidente e se difundiria linear e progressivamente para o Resto. A insuficiência
geral dessa teleologia histórica da sociedade moderna consiste em uma concepção de
transformação social que é cultural e historicamente autofágica. A rigor, pode-se falar aqui de
uma aporia no uso sociológico do conceito de modernização: por um lado, a transformação
social promovida pela modernização seria cultural e historicamente autofágica quando
olhamos para as sociedades mais evoluídas do Ocidente (Habermas) ou pioneiras da
modernização (Beck); por outro, a transformação social promovida pela modernização seria
cultural e historicamente entrelaçada quando se difunde para as sociedades do Resto. Isso
conduz a um congelamento das assimetrias históricas no interior da sociedade mundial, o que
é teórica, metodológica e normativamente problemático.
No plano teórico, a pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte leva ao
equívoco de universalizar condições de vida histórica e culturalmente particulares. No plano
metodológico, essa pressuposição inscreve o diagnóstico de época na antinomia
Ocidente/Resto, fazendo de uma fronteira geopolítica e, consequentemente, conjuntural, uma

248

fronteira sociológica. E no plano normativo, toma-se o horizonte normativo histórica e
culturalmente particular de determinada região do mundo (Ocidente) como mundial. Como
salientado, tais insuficiências são parcialmente verdadeiras no caso da teoria da sociedade
mundial de risco, tendo em vista seu conceito de cosmopolitismo tridimensional – como
diagnóstico de época, como fundação metodológica experimental e como projeto político.
Entretanto, como vimos, Beck não logrou traduzir a orientação metodológica do
cosmopolitismo para uma trans-historicidade vinculada à territorialidade em um diagnóstico
de época efetivamente mundial. Nos planos histórico e lógico (Chernilo, 2006), a
resignificação do conceito de cosmopolitismo formulada por Beck é eurocêntrica.
Por motivo de clareza argumentativa, antes de tratar especificamente do que nos
ocupará nesta segunda parte, eu gostaria de retomar algumas diferenciações conceituais
colocadas na Introdução. Dissemos que, na tentativa de lidar com a complexidade a que
remete a globalização, diferenciações conceituais são bem-vindas. Por isso, adotou-se a
diferenciação entre globalização e mundialização elaborada por Renato Ortiz (2003, Cap. I).
Por globalização, compreende-se as formas de integração funcional do mercado e do Estado
para além do espaço nacional. Por mundialização, refere-se à diversidade de visões de mundo
que co-existem, à particularidade local ou nacional de expressões culturais que se entrelaçam
na história. Enquanto entrelaçamento, fala-se potencialmente de aspectos culturais
mundialmente comuns, compartilhados. A partir disso, introduzimos uma diferenciação
adicional com o conceito de cosmopolitismo. Enquanto processo, isto é, enquanto
cosmopolitização da vida social, o conceito se refere à diversidade cultural como dimensão
sincrônica da experiência e ao entrelaçamento histórico como dimensão diacrônica. O
conceito de cosmopolitismo possui então uma estreita vinculação com aquilo que
denominamos de mundialização. Entretanto, o que é enfatizado aqui é um efeito possível da
mundialização: o cosmopolitismo se refere a vínculos sociais que se estabelecem na esteira da
circulação mundial de significações e fenômenos que estimulam potencialmente tipos de
solidarização intercultural.
Em vista do que precede, sugere-se que, para levar a cabo a abertura da teoria da
modernização para a mundialização/globalização, é necessário dialogar com um conjunto
mais amplo de estudos. Nesta segunda parte, pretende-se desenhar os contornos gerais de um
programa de pesquisa que esteja em medida de fundamentar tal abertura. Como programa,
considera-se um conjunto de estudos que tratam dos efeitos que a mundialização/globalização
exerce sobre a vida social. A dimensão da cultura (mundialização) será privilegiada, por
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remeter a aspectos sociologicamente antecedentes ao mercado e à política (globalização). Ao
longo do percurso, hipóteses razoáveis serão formuladas, as quais deverão ser conformemente
avaliadas em pesquisas posteriores.
Posto isso, eu gostaria inicialmente de reapreciar as insuficiências anteriormente
identificadas nas teorias de Habermas e Beck a partir da confrontação das pressuposições
empíricas que o diagnóstico de época dos autores comporta, com estudos aplicados sobre o
cosmopolitismo atual. Nesse momento, as insuficiências das respectivas teorias no plano
teórico e no plano do diagnóstico são vistas em seu desdobramento no plano políticonormativo do cosmopolitismo, resultando naquilo que denomino de “equívoco da univocidade
ocidental” de práticas cosmopolitas (1). Em seguida, buscarei mostrar como as assimetrias
históricas mundiais são centrais para o diagnóstico do cosmopolitismo atual, eo ipso, de uma
modernização que também mundializa e globaliza. Para exemplificar isso, a ênfase será dada
à reprodução de tais assimetrias no contexto dos noticiários internacionais e da midiatização
da questão ambiental (2).
O diálogo com os estudos aplicados nos permitirá, em seguida, tratar de aspectos
fundamentais da experiência da mundialização, que interessam ao plano teórico. Aqui,
buscarei mostrar como o conceito de experiência hermenêutica formulado por Hans-Georg
Gadamer é particularmente elucidativo para compreender essa forma de experiência (3).
Conceber a experiência da mundialização como experiência hermenêutica, assim
argumentarei,

permite

abrir

caminho

para

fundamentar

a

modernização

como

mundialização/globalização. Essa abertura se deve ao fato de que a experiência da
mundialização invoca um tipo intercultural de entendimento como pré-condição hermenêutica
do nosso estar no mundo. Isso nos conduzirá ao problema da verdade no contexto da relação
entre cultura e episteme e à representação da evolução social (4).
Percorrido esse caminho, estaremos em medida de delinear os contornos de uma
estrutura dupla da modernização: como racionalização sistêmica do mundo da vida
(Habermas), por um lado, e como mundialização do mundo da vida e globalização sistêmica,
por outro. No âmbito da primeira, temos a pressuposição metateórica de dedução do todo da
modernização pelo efeito universal de racionalização que a mesma introduz na imbricação
interna da parte, que é mundo da vida e sistema. No âmbito da segunda, temos a
pressuposição metateórica da relação entre as partes. Aqui, a dedução do todo da
modernização decorreria do entrelaçamento histórico dos mundos da vida (cultura e sociedade
civil) e dos sistemas (mercado e Estado) (5).
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1 – Cosmopolitismo como diagnóstico de época: cultura, política e ambiente

Em sua história da ideia de cosmopolitismo, Peter Coulmas (1995) sintetiza com
especial clareza porque o cosmopolitismo se tornou uma ideia chave para compreender nosso
tempo. O trecho é um pouco longo, mas vale a pena ser citado por inteiro:

De um ponto de vista positivo, o fato de que desde as viagens ao espaço, a
humanidade pudesse observar a si mesma e seu planeta como uma unidade
nos ensina a mesma coisa: a televisão mostra todas as noites em todos os
lares, como se fosse algo natural, o mapa meteorológico comunicado pelos
satélites. Assim, entramos na era planetária, na qual, aliás, ainda não nos
sentimos completamente à vontade. Isso tem consequências capitais para a
evolução política [...] Os objetivos que atingimos até agora são os seguintes:
o acesso universal do indivíduo por meio dos correios e dos serviços
de mensagens, do telefone e do fax, que levam informações, imagens,
pacotes, e até mesmo dinheiro até os lugares mais afastados [...] finalmente
conseguimos instaurar, com a União postal internacional, uma instituição
duradoura que engloba toda a humanidade. O telefone permite a
comunicação oral direta [...] E a facilidade da comunicação foi ainda
melhorada pela invenção de aparelhos que levamos consigo mesmo (o
celular).
o transporte universal das pessoas e das mercadorias para todos os
lugares do mundo. A mobilidade planetária não para de crescer; não mais
apenas os homens de negócios, os políticos, os intelectuais e os atletas
percorrem os continentes e os oceanos, mas também os turistas, para quem a
estadia nas regiões mais exóticas do mundo se tornou algo completamente
comum [...]
a participação universal nos eventos do mundo por intermédio das
mídias eletrônicas e da imprensa [...] é certo que na era da televisão os
homens atingem um grau de informação nunca visto antes, que permite a
círculos cada mais largos de participar – democraticamente – na vida pública
com conhecimento de causa (Coulmas, 1995, p. 290-292).

Note-se que o autor se atém aqui a enunciar implicações do desenvolvimento
tecnológico para as formas de socialização. Nos termos aqui definidos, os desenvolvimentos
tecnológicos dos quais fala Coulmas incidem, em igual medida, também sobre a reprodução
cultural e a integração social. Em que consiste, precisamente, tal incidência?
Sociologicamente, esses desenvolvimentos sugerem um cosmopolitismo que se faz valer nas
condições efetivas de vida, que tem como pano de fundo experiências historicamente
singulares de intensificação dos entrelaçamentos (mundialização/globalização) e conforma,
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potencialmente, tipos de solidarização intercultural. O desenvolvimento tecnológico
finalmente forneceu uma infraestrutura capaz de transnacionalizar a produção de bens e
serviços, encurtar o tempo despendido no transporte e na transmissão de dados. A importância
sociológica que representam tais transformações se manifesta nas possibilidades de consumo,
no planejamento da biografia, na constituição sociocultural da identidade, no engajamento
político, na concepção de cidadania, na representação do ambiente e da humanidade. Tais
transformações são importantes, em suma, porque modificam as condições sob as quais se dá
a experiência: as novas condições efetivas de vida diversificam as situações e as significações
com as quais temos de lidar e, consequentemente, amplia potencialmente nosso horizonte
sobre o mundo. Isso é de primeira relevância para a compreensão de mundo e a consciência
histórica.
Em certo sentido, pode-se dizer que a mundialização e o cosmopolitismo potencial que
acompanham a inovação tecnológica, são autoevidentes. O que é menos evidente, todavia, são
as implicações aí inerentes no plano metodológico e, por conseguinte, no plano do diagnóstico
de época, sobretudo quando este último possui uma orientação crítica. O problema do
diagnóstico de época sobre o qual repousa a resignificação do cosmopolitismo formulada por
Habermas e por Beck advém das pressuposições empíricas. Já foi dito que ambos partem de
uma representação problemática da sociedade mundial baseada na antinomia entre Ocidente e
Resto (cf. Cap. I e II). Caracterizamos esse aspecto problemático no contexto da vinculação
dessa antinomia com o cosmopolitismo: associa-se uma preponderância de práticas
cosmopolitas às sociedades democráticas ocidentais. Neste momento, eu gostaria de
reapreciar esse aspecto problemático à luz de estudos aplicados.
No que segue, começarei por retomar em linhas gerais o diagnóstico de época de cada
um dos autores, as respectivas pressuposições empíricas de uma Europa-Ocidente
cosmopolita – como vimos, os próprios autores oscilam nessa referência geo-cultural e
geopolítica – contraposta a um Resto (1.a). Em seguida, buscarei mostrar o aspecto
problemático de tais pressuposições a partir de um conjunto de surveys voltados para a análise
do cosmopolitismo atual na Europa que invalida a pressuposição de uma Europa ou Ocidente,
senão exclusivamente, pelo menos mais cosmopolita que outras regiões do mundo. Essa
contraposição será então sucedida da referência a duas etnografias que identificam práticas
cosmopolitas na Nicarágua e na Índia (1.b). Em um terceiro momento, salientarei as
implicações que essa “contra-prova” empírica tem para o diagnóstico cultural e político sobre
o qual o cosmopolitismo de Habermas e Beck estão apoiados, com sua antinomia
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Ocidente/Resto (1.c). Isso abrirá caminho para tratar do cosmopolitismo como ponto de
partida para a fundamentação de uma modernização que também mundializa.

(1.a) O diagnóstico de época formulado por Habermas está distribuído entre a democracia na
Europa e a ordem mundial e possui um interesse normativo explícito. Por um lado, Habermas
identifica um déficit democrático nas instituições políticas europeias. A tese do déficit
democrático foi inicialmente defendida em sua teoria discursiva da democracia e foi
posteriormente ampliado para a constelação pós-nacional. Para o autor de Direito e
Democracia, a crise atual de legitimação da democracia é decorrente da efetivação
insuficiente dos direitos fundamentais, especificamente no que tange à realização da
igualdade, dos direitos humanos e da soberania popular (2010, p. 116-139 e 2003b, p. 147170). Enquanto os membros da comunidade política, que se caracterizam na democracia como
simultaneamente objeto e sujeito do direito, não tiverem condições materiais de vida que
permitam iguais oportunidades de participação política, a igualdade invocada pelo direito
democrático não poderá se realizar. A desigual distribuição de riquezas, que é uma
componente estrutural do capitalismo, tende a impedir a realização efetiva de direitos
democráticos fundamentais na medida em que confere à esfera privada, aos que detêm mais
dinheiro, uma participação privilegiada nas decisões tomadas no sistema político. Haveria
então uma tensão estrutural entre capitalismo e democracia. A realização da soberania popular
se vê aqui desfigurada pela distribuição desigual das riquezas socialmente geradas. Assim, a
realização da soberania popular depende da efetivação da igualdade formal invocada pelo
direito democrático. Tendo em vista que essa mesma igualdade é invocada pelos direitos
humanos, Habermas argumenta, em sentido amplo, que a realização desses direitos está
internamente vinculada à soberania popular. Haveria assim uma relação de dependência entre
direitos humanos e soberania popular (democracia).
Para uma sociedade constituída democraticamente, a não realização da igualdade
reivindicada pelo direito democrático em condições materiais iguais de participação política
levanta o seguinte problema: “apenas o poder se deixa democratizar, o dinheiro não”
(Habermas, 2001a, p. 100). O medium do poder (Estado, políticos) se vê, por assim dizer,
constrangido pelo medium do dinheiro (mercado, capitalistas), reduzindo as possibilidades de
o medium do entendimento (sociedade civil, ativistas) igualmente influir sobre os processos
decisórios. Trata-se, em sentido estrito, de uma derivação propriamente normativa da tese da
colonização sistêmica do mundo da vida defendida em Teoria da ação comunicativa (1987, v.
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2, p. 202-218). Sob o quadro geral da modernização concebida como racionalização sistêmica
do mundo da vida, isso significa que os medium sistêmicos do poder e do dinheiro tendem a
simplificar e substituir o medium do mundo da vida que é o entendimento mútuo. Por
conseguinte, fala-se de uma racionalização da esfera pública no sentido utilitarista.
Em A inclusão do outro (2007, p. 129-134, 144-152 e 183-192) e A constelação pósnacional (2001a, Cap. 4), Habermas deriva a tese do déficit democrático nacional das
instituições europeias para a constelação pós-nacional. A crise de legitimação decorrente da
desigualdade estrutural do capitalismo, que tende a impedir a efetivação dos direitos
democráticos fundamentais, se vê aqui acrescida do diagnóstico de que os procedimentos
institucionalizados para a tomada de decisão não conseguem fazer valer a diversidade de
interesses presentes nas sociedades civis socioculturalmente pluralistas, porque globalizadas,
do continente europeu.
No plano administrativo e fiscal da política, o neoliberalismo surge aqui como
principal fator de corrosão dos meios para a legitimação democrática, pois ao pressionar pela
substituição dos serviços públicos por serviços privados, o modelo neoliberal tende a retirar
do Estado nacional mecanismos de regulação, i.e meios para a retificação da desigualdade
estrutural do capitalismo. No plano cultural e econômico da política, identificam-se limites
funcionais da forma nacional da democracia para lidar com os dilemas da constelação pósnacional, nomeadamente no que tange aos problemas advindos da pluralização moral dos
mundos da vida para a formação da vontade (2007, p. 129-137) e à desterritorialização dos
mercados (2001a, p. 65-74). A tensão estrutural entre capitalismo e democracia é levada aqui
para a constelação pós-nacional. Essa tese crítica está inscrita nos dilemas europeus da
democracia. O autor então advoga em favor da construção de uma democracia (europeia)
cosmopolita, orientada para uma maior integração entre os Estados nacionais e ancorada no
plano político-cultural em um patriotismo constitucional (2007, p. 137-140).
A partir do diagnóstico dos problemas de legitimação da democracia na Europa,
Habermas se volta para a ordem mundial. Diferentemente de quando trata do continente
europeu, a ênfase aqui é dada ao grau insuficiente de normatização das relações
internacionais. Desterritorialização do mercado e da sociedade civil permanecem o ponto de
partida do diagnóstico, mas não são mais endereçados no contexto da democracia. Por isso,
pode-se dizer que, na esfera mundial, o déficit democrático se torna um déficit normativo.
Trata-se da insegurança jurídica que representa o grau insuficiente de normatização, por
exemplo, para a legitimação de intervenções humanitárias, para a regulação dos fluxos
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financeiros globais. Disso decorre uma ordem mundial pouco eficiente no plano político,
econômico e jurídico. Em vista disso, Habermas vislumbra a possibilidade de construção de
uma ordem mundial cosmopolita orientada para o respeito aos direitos humanos (2007, p.
217-226) e para o fortalecimento de instituições internacionais e da influência da sociedade
civil mobilizada em escala global (idem, p. 148-152).
Tanto o diagnóstico de época quanto o horizonte normativo traçados por Habermas
estão ancorados em uma representação antinômica do mundo, dividida entre Ocidente e o
Resto. Segundo o autor, a construção de uma democracia cosmopolita no nível europeu é
possível porque seus cidadãos teriam aprendido coletivamente com a experiência de uma
modernidade que, diferentemente de outros lugares, foi particularmente marcada por
“divisões, diferenças e tensões”, cujo resultado, no plano moral, foi um “universalismo
igualitário” (2001a, p. 130-131). Nisto reside a primeira pressuposição empírica do
diagnóstico de época formulado por Habermas. Na esfera mundial, esse aprendizado permite
afirmar que as saídas encontradas por essa parte do mundo – agora também referida como
Ocidente – para problemas mundiais possam direcionar a construção de uma ordem mundial
cosmopolita. O ponto de partida para tanto é a interpretação ocidental dos direitos humanos.
De modo esquemático, pode-se dizer que Habermas vê um Ocidente mais evoluído no plano
sociocultural que o Resto, no sentido de que, ao aprender com os próprios erros nacionalistas
do passado e com a evolução que lhe é própria na esfera cognitivo-tecnológica, o Ocidente se
tornou mais propenso a desenvolver uma solidariedade de tipo cosmopolita. De acordo com o
que vimos no Capítulo I, pressupõe-se aqui uma correspondência funcional de neutralização
entre evolução na esfera cognitivo-tecnológica e na esfera sociocultural (Habermas, 1983, p.
28-30 e 234-239). Nisto reside a segunda pressuposição empírica de Habermas: de que, com
os seus aprendizados históricos, as sociedades ocidentais estariam mais propensas que
qualquer outra sociedade a desenvolver uma solidariedade de tipo cosmopolita.
Compreende-se assim que a versão habermasiana de cosmopolitismo trata dos
problemas de legitimação da democracia (direito democrático) e da ordem mundial (direito
internacional) com uma pretensão normativa de validade justificada em uma pretensão de
verdade. Ainda que não formule isso explicitamente, pode-se dizer que, para Habermas, o fato
de a democracia extrair sua fonte de legitimação da soberania popular e, portanto, da
argumentação pública, torna esse sistema político (normatividade) mais adequado a um
mundo de vida que é constituído e reproduzido pelo agir comunicativo (verdade). Isso
autorizaria conferir à região do mundo de tradição democrática (Ocidente) uma posição
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normativamente corretiva sobre as demais (Resto). Por isso o autor parece considerar
normativamente não-problemático ancorar a possibilidade de construção de uma ordem
mundial cosmopolita em uma defesa apologética da interpretação ocidental dos direitos
humanos (2001a, p. 153). Em vista disso, pode-se dizer que Habermas transpõe para a
sociedade mundial aspirações normativas da parte universalizável do todo: universaliza a
expressão específica nas sociedades democráticas ocidentais de uma modernização que, por
um lado, racionaliza o mundo da vida, mas que, por outro, também vem acompanhada de
potenciais (cosmopolitas ou comunicativos) de emancipação.
Posto isso, voltemo-nos agora para o diagnóstico de época sobre o qual repousa a
outra interpretação do cosmopolitismo aqui privilegiada, a da teoria da sociedade mundial de
risco. Diferentemente de Habermas, Beck vincula ao cosmopolitismo não somente uma
acepção normativa, mas também uma acepção metodológica e teórica. Isso se justifica,
segundo o autor, pelo fato de que a realidade se tornou cosmopolita, independentemente de se
o ator tem consciência disso ou não. Como vimos no Capítulo II, o diagnóstico de época
formulado por Beck sustenta que a modernização continuada finalmente deixou de produzir
somente riquezas (bens, renda, bem-estar social) e passou igualmente a produzir riscos e
destruições (poluição, desemprego, militarização, terrorismo). Ao lidar com tais efeitos, a
sociedade que se moderniza assumiria uma dinâmica individual e institucional autoconfrontada, reflexiva. Tendo em vista que esses riscos e destruições são globais e atingem
gerações futuras (radiação, por exemplo), eles promovem uma cosmopolitização reflexiva
forçada da vida social. A vida se cosmopolitiza na medida em que um futuro antecipado como
catástrofe se introduz no presente como força de integração política e social transnacional
(Beck, 2008, p. 34-37). É um futuro arriscado industrialmente induzido, cientificamente
antecipado, politicamente gerido, socialmente percebido e mundialmente compartilhado na
ação presente que força uma cosmopolitização reflexiva da sociedade e da história.
Diferentemente de Habermas, portanto, a modernização que racionaliza socialmente se
desdobra nomeadamente em uma modernização que cosmopolitiza.
Risco, reflexividade e cosmopolitização consistem nos conceitos centrais do
diagnóstico de época: o risco permite o acesso à realidade, a reflexividade explica a
dinamização dessa realidade e a cosmopolitização ilumina aspectos político-normativos que
comportam potenciais imanentes de emancipação para o conjunto da sociedade mundial. Isso
significa que a produção de riscos e as catástrofes potenciais que os acompanham, está
estreitamente vinculada ao grau de desenvolvimento das forças produtivas. Quanto mais
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desenvolvidas as forças produtivas, mais riscos e catástrofes determinada sociedade tende a
produzir e mais cosmopolitizadas tendem a se tornar as formas de socialização. Por isso,
diante dos riscos e catástrofes globais induzidos pela modernização, também Beck associa às
“sociedades altamente desenvolvidas do Ocidente” o cosmopolitismo e, consequentemente,
um papel político-normativo preponderante sobre o Resto (2003c). O autor chega até mesmo
a definir sobre quais assuntos a Europa deve ouvir o Resto do mundo (2000, p. 89). Os
“pobres imigrantes” residentes no Ocidente não são “cosmopolitas”, eles são “transnacionais”
(2002, p. 33). Nisto reside a pressuposição empírica do diagnóstico de época de Beck. Em
proximidade com Habermas, a experiência histórica europeia autorizaria também aqui
conferir a essa região do mundo uma posição normativamente privilegiada, porque teria
logrado passar de formas nacionalistas para formas cosmopolitas de integração sociocultural.
Isto é, o efeito universal que o todo exerce sobre a parte também se faz presente aqui: Beck
universaliza a manifestação específica nas sociedades ocidentais de uma modernização que,
ao produzir riscos e destruições, intensifica a racionalização social e cosmopolitiza
reflexivamente.
O diagnóstico do cosmopolitismo atual e as respectivas teorias elaboradas por
Habermas e por Beck inovam sobremaneira em diversos aspectos, os quais foram tratados
detalhadamente nos Capítulos I e II respectivamente. Neste momento, interessa considerar
que esse diagnóstico de época não é ratificado por estudos aplicados. Os autores se equivocam
duplamente: primeiro, ao pressupor um Ocidente potencialmente cosmopolita (Habermas) ou
cosmopolita (Beck); segundo, ao tomar a manifestação histórica e cultural do cosmopolitismo
como prática social nas sociedades ocidentais, como a única forma de manifestação do
fenômeno. Tidos em conjunto, a pressuposição e o excepcionalismo ocidental resultam
naquilo a que aludi anteriormente como “equívoco da univocidade ocidental”, como se
práticas sociais e identidades cosmopolitas fossem marcas históricas exclusivas de um
Ocidente mais ou menos homogêneo no plano cultural e mais “evoluído” ou “avançado”.
Vamos, pois, aos estudos empíricos.

(1.b) De modo a mostrar em que medida a univocidade ocidental do cosmopolitismo é
equivocada, privilegiarei a seguir estudos aplicados distribuídos entre o diagnóstico do
cosmopolitismo no continente europeu e fora dele. Trata-se aqui de questionar as
pressuposições empíricas sobre as quais repousa o cosmopolitismo de Habermas e Beck.
Apesar da particularidade temática, metodológica e conceitual, esses estudos operam, no
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plano da cultura e da política, com uma dicotomia comum entre abertura e protecionismo.
Essa dicotomia está mediada por aspectos objetivos e subjetivos compreendidos entre o local
e o global. Todavia, embora tais estudos permitam descrever a diversificação cultural que
acompanha uma modernização que mundializa, por outro lado não permitem compreender
como é possível o processo de dissolução das identidades nacionais aí presumido. Isso é de
primeira importância teórica, como argumentarei posteriormente.
A seguir, começarei por estudos europeus baseados em surveys, de modo a mostrar em
que medida a pressuposição de Habermas e Beck de uma Europa cosmopolita não está
empiricamente justificada. Em seguida, volto-me para etnografias realizadas fora desse
continente, que identificam práticas cosmopolitas na Nicarágua e na Índia. Isso nos levará,
num momento seguinte, a indagar sobre o que a mundialização/globalização intensifica e
sobre como a realidade se torna cosmopolita.
Em sua análise do cosmopolitismo na Suécia, o estudo de Anna Olofson e Suzanna
Öhman (2007) faz uso de surveys aplicados pelo governo desse país nos anos de 1995 e 2003.
Esses surveys têm por objetivo avaliar atitudes e orientações da sociedade sueca em relação a
outras culturas. As autoras chegam a uma diferenciação de grupos sociais, conforme o
binômio protecionismo/abertura: “local protecionistas, globais abertos, globais protecionistas
e locais abertos” (2007, p. 886). Cada grupo apresenta um perfil social determinado, que é
correspondente a atitudes e orientações mais ou menos protecionistas ou abertas no plano da
cultura e da política. A tendência verificada é a seguinte: quanto maior a renda e a
escolaridade, se mulher e se habitante de um grande centro urbano, verifica-se uma maior
abertura para o global, o que seria indicativo de uma disposição cosmopolita. No período
mencionado, os dados encontrados levam as autoras a concluir que, na Suécia, “o número de
protecionistas locais e globais aumentou, em detrimento do número de abertos locais e
globais” (p. 889). Entre 1995 e 2003, a variação é a seguinte: em 1995, protecionistas
somavam um total de 43 por cento da população, ao passo que em 2003 somavam 59 por
cento; os abertos diminuíram de 57 por cento em 1995 para 40 por cento em 2003 (p. 887).
Ora, isso significa que, no período mencionado, a população sueca parece ter se tornado
“menos” cosmopolita. Pelo menos nesse país, os resultados questionam a pressuposição de
uma Europa-Ocidente cosmopolita (Beck) ou potencialmente cosmopolita (Habermas).
De seu lado, o estudo empírico realizado por Bronislaw Szerszynski e John Urry
(2002) na Inglaterra é também instrutivo, ao vincular a efetividade da ideia de “global” a
atitudes e identidades locais que podem ser tidas como cosmopolitas ou não cosmopolitas.
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Para dar conta da diversidade a qual remete o cosmopolitismo, Szerszynski e Urry (2002, p.
472) buscam evitar generalizações. No lugar de falar de uma “cultura do cosmopolitismo”, os
autores falam de “subculturas” e de “culturas cosmopolitas”. A investigação dos autores
contou com uma seleção de participantes de perfis socioeconômicos diversos, reunidos em
nove grupos focais e distribuídos em três grandes eixos: um primeiro dedicado a atividades de
lazer e tipos de consumo; um segundo voltado, comparativamente, para domínios
profissionais; e um terceiro dirigido para noções de cidadania e sua conexão com subculturas
existentes. No âmbito da relação entre cidadania e obrigações, os autores tiveram poucas
evidências quanto à existência do que seria uma “cidadania global”. Mas enfatizam que as
pessoas estão inscritas em uma “variedade de obrigações que vai além do estreito escopo do
interesse próprio, tendo algumas obrigações de caráter pós-nacional” (idem, ibidem). Mas tal
inscrição não é vinculante no plano normativo, pois não impede que, apesar dela, as pessoas
associem sua identidade com o país nem que sejam a favor de políticas rígidas de imigração.
Se considerarmos esse estudo sobre o cosmopolitismo na Inglaterra, portanto, a pressuposição
de uma Europa-Ocidente cosmopolita ou potencialmente cosmopolita parece precipitada.
Por outro lado, Szerszynski e Urry encontram evidências daquilo que chamam de
“cosmopolitismo geral”, que interessam a segunda dimensão do equívoco da “univocidade
ocidental”, o “excepcionalismo”. As pessoas entrevistadas se mostraram conscientes dos
“fluxos globais de dinheiro, mercadorias e poluição; da extensão das relações que as
conectam a outras pessoas, lugares e ambientes; da diluição das fronteiras da nação, da cultura
e da religião; e de uma gama diversa de possíveis experiências locais, nacionais e globais”. O
conjunto dos entrevistados, sustentam os autores, se mostrou consciente de um
“cosmopolitismo mundano”, ou ainda, para falar como Beck (2006, p. 83-89), de um
“cosmopolitismo banal”. Reproduzo a seguir a fala de um entrevistado com idade avançada
que sintetiza especialmente o que isso significa: “Eu acho que estamos vivendo em um mundo
que está encolhendo, acho que não se pode fazer mais nada sem se perguntar se isso tem ou
não tem um efeito ambiental sobre todo mundo” (Szerszynski & Urry, 2002, p. 472-473).
Três aspectos da condição de vida são relevantes para explicar o surgimento dessa
“consciência cosmopolita mundana”: o turismo, o consumo e a televisão. Se concordarmos
com os autores, isso quer então dizer que essa consciência cosmopolita mundana não é
exclusividade da sociedade inglesa, nem do Ocidente, pois turismo, consumo e televisão, em
princípio, não são exclusivos a essa região do mundo. O “cosmopolitismo mundano”,
portanto, questiona o “excepcionalismo ocidental”.
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Por fim, destaca-se o estudo de Florian Pichler (2009), que nos traz os resultados do
survey aplicado entre 1999 e 2000 em 31 países da União Europeia, no quadro do programa
European Values Study. O questionário incluiu perguntas voltadas para medir a disposição
cosmopolita dos habitantes do continente, de modo a analisar suas atitudes diante da diferença
étnico-cultural. A pesquisa comporta quatro tipos de reposta a cada pergunta, as quais
definem gradações distribuídas entre um posicionamento a favor de/preocupado com ou
contrário a/não preocupado com isso ou aquilo. Entre os preocupados em certa medida com o
ser humano como um todo, temos 36,8 por cento, e entre os não muito preocupados, 22,8 por
cento. No tocante à política de imigração, 7,4 por cento são a favor da imigração livre, 37,4
por cento se tiver trabalho disponível, 41,5 por cento querem limites rígidos para estrangeiros
e 9,2 por cento querem proibi-la. Quando passamos para a questão da integração do imigrante,
35,4 por cento acredita que a sociedade se beneficiaria se o estrangeiro mantivesse seus
costumes e tradição de origem, ao passo que 48,7 por cento acredita ser melhor desfazer-se
dela e adotar os costumes e tradição do país acolhedor. No que tange a fazer alguma coisa
para melhorar as condições de vida do imigrante, 63 por cento diz que estaria disposto a fazer
alguma coisa, ao passo que 33,2 não estaria. Por fim, o questionário elenca um conjunto de
grupos socioculturais e quer saber se o respondente se sentiria incomodado em ter algum
deles como vizinho: 18 por cento se incomodaria com um vizinho muçulmano, 14,2 por cento
com um trabalhador imigrante, 11 por cento com judeu e 39 por cento com um vizinho
cigano. Deve-se frisar que há uma grande variação conforme cada país. Nos termos de
Pichler, esses dados nos mostram que uma globalização que se manifesta como
cosmopolitização desde dentro “caracteriza as orientações dos europeus apenas em um escopo
limitado. Ao invés disso, eles frequentemente desenvolvem orientações exclusivas e locais em
resposta a nova realidade social do transnacionalismo” (Pichler, 2009, p. 719). Aqui também,
portanto, confirma-se a invalidação empírica da “univocidade ocidental” do cosmopolitismo,
tanto no sentido da pressuposição de uma Europa cosmopolita ou potencialmente
cosmopolita, quanto no sentido do “excepcionalismo ocidental”, ao afirmar-se que não se
pode falar de práticas cosmopolitas europeias e que tais práticas, quando existem, se efetivam
no contexto local e histórico da cultura, assumindo, consequentemente, matizes diferenciados
conforme a situação histórico-cultural.
O conjunto desses estudos empíricos nos ensina que a constituição social da
identidade e das atitudes é permeada por matizações de significados diversos. Uma mesma
pessoa pode vincular fortemente o seu pertencimento identitário à localidade e compreender a
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si mesma como aberta a outras tradições (Olofsson & Öhman, 2007, p. 881). Ainda, o
horizonte da disposição cosmopolita também varia conforme o que o outro é, se negro
africano, se judeu, cigano, entre outros (Pichler, 2009, p. 717-719). Referir o pertencimento
cultural ao país, no lugar de ao mundo como um todo, por exemplo, não impede de
reconhecer em Nelson Mandela uma figura ética icônica (Szerszynski & Urry, 2002 p. 474).
Isso quer dizer que a relação entre identidade e atitude não é linear. Essa não linearidade
também é ratificada pelo estudo empírico sobre o cosmopolitismo na Austrália elaborado por
Timothy Philips e Philip Smith (2008, p. 398). Portanto, o conjunto desses estudos empíricos
sugere que, no plano individual e social, o cosmopolitismo remete a uma diversidade
intrínseca e entrelaçada da constituição social da identidade e das atitudes. É essa diversidade
cultural historicamente entrelaçada que as teorias e o diagnóstico de época de Habermas e
Beck não logram endereçar satisfatoriamente.
Há, nesse sentido, uma vinculação interna entre cosmopolitismo e localismo. Os
estudos empíricos até aqui citados se orientam por critérios como nacionalidade, idade, sexo,
classe social, nível educacional, tipo de ocupação profissional e religiosidade. Esses critérios,
todavia, se referem apenas a uma dimensão sincrônica do cosmopolitismo realmente
existente. A primazia do local revela toda a sua força se combinada essa dimensão sincrônica
com uma dimensão diacrônica, histórica. Ao identificar práticas cosmopolitas fora do
Ocidente, as etnografias de Kevin Glynn e Julie Cupples (2010) sobre a produção de uma
(trans)localidade cultural no espaço midiático indígena na Costa do Mosquito na Nicarágua e
de Vinay Gidwani e Kalyanakrishnan Sivaramakrishnan (2003) sobre o cosmopolitismo
existente em regiões rurais da Índia, sugerem que o cosmopolitismo deve ser pensado na
dupla dimensão da sincronia e da diacronia. Além de igualmente confirmar um localismo
intrínseco à constituição identitaária e das atitudes cosmopolitas, essas etnografias também
invalidam a pressuposição empírica da “univocidade ocidental” de Habermas e Beck.
Enquanto práxis, o cosmopolitismo existe de diversas maneiras em diversos lugares, apesar da
característica comum da abertura. Isso significa que não é possível prescrever
normativamente ou pressupor teoricamente que determinada comunidade de cultura seja mais
cosmopolita do que outra, ou ainda que tais práticas sejam exclusivas a determinada
experiência histórico-cultural.
Glynn e Cupples (2010) revelam como práticas e um ideal cosmopolita que emergiu
ao longo de séculos de trocas interculturais e indigenização de significações, costumes e
objetos estrangeiros, foi recentemente revigorado na Costa do Mosquito em um espaço
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midiático indígena emergente. Ao responder criticamente às “dimensões opressivas e de
retirada de poder” de uma globalização econômica voltada para a exploração de recursos
ambientais que acabam minando os meios locais de subsistência, os indígenas passaram a
mobilizar suas tradições e identidades no sentido de uma adaptação criativa voltada para a
resistência (Glynn & Cupples, 2010, p. 120-129). O aspecto criativo dessa adaptação reside
em fazer valer sua tradição cosmopolita para produzir trans-localidades culturais, no sentido
de construir um tipo de cidadania cultural indígena e afro-caribenha. A contar com essa
etnografia, portanto, se por cosmopolitismo nos referimos a práticas sociais culturalmente
abertas, à determinada tradição de miscigenação e de hibridismo, parece que os povos
indígenas da Costa do Mosquito foram cosmopolitas muito antes dos europeus.
De seu lado, Gidwani e Sivaramakrishnan (2003) nos mostram, por meio de uma
“etnografia de pessoas em movimento” (p. 342), como o cosmopolitismo existente em regiões
rurais da Índia não é nem prerrogativa da modernidade nem ocidental, se por cosmopolitismo
compreendemos tratar-se de uma pessoa que rompe com ordenamentos convencionais da
reprodução cultural, da integração social, das formas de socialização e da política, gerando
novas formas de trabalho, de prazer, de moradia e de mobilização política. Assim como
executivos e capitalistas globais, trabalhadores rurais que são levados a migrar para os
grandes centros urbanos ou até mesmo imigrar não são eles também forçados a desenvolver
práticas cosmopolitas? Evidentemente que a condição social e histórica implica em práticas
cosmopolitas de motivação distinta. Os migrantes rurais indianos, sustentam os autores, “são,
pelo menos inicialmente por necessidade, ‘plebeus cosmopolitas’ que trabalham para
‘patrícios cosmopolitas’, como os trabalhadores da indústria de alta tecnologia de Chennai
[...] que são cosmopolitas mais por escolha do que por necessidade” (idem, p. 341).
Gidwani e Sivaramakrishnan argumentam, portanto, que práticas cosmopolitas
existem em espaços sociais historicamente marcados por migrações, do rural para o urbano.
Consequentemente, em consonância com os estudos empíricos supra-referidos sobre o
cosmopolitismo europeu, sustentam igualmente que o cosmopolitismo surge no contexto de
espaços sociais locais, no acontecer histórico de relações sociais efetivas e numa conjuntura
determinada. Isso fundamenta a crítica dos autores à autocompreensão europeia de
modernidade, que se alinha ao equívoco da “univocidade ocidental” do cosmopolitismo.

[...] [etnografias] da migração podem romper com a noção de uma
“modernidade singular” – os ideais europeus e instituições aos quais foi
atribuído o status de universais trans-culturais no âmbito da teoria social
clássica e disciplinas acadêmicas – ao revelar fortes variações regionais entre
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práticas sociais que são auto-identificadas como “modernas” (Gidwani &
Sivaramakrishnan, 2003, p. 342).

Em suma, Gidwani e Sivaramakrishnan argumentam que a modernidade e o
cosmopolitismo que a mesma reivindica, podem ser encontrados ali onde há circulação de
pessoas entre amplas distâncias espaciais. Em vista disso, a crítica da “univocidade ocidental”
nos permite agora dar um passo adiante: se concordamos que as dimensões sincrônica e
diacrônica são centrais para compreender o fenômeno do cosmopolitismo, então a primazia do
contexto local de interação sobre significações e fenômenos que circulam mundialmente quer
dizer que se trata, a rigor, da primazia da situação hermenêutica (Gadamer, 1999, p. 451 sq.).
Nascemos no ambiente de determinada tradição, falamos determinada língua, fazemos contato
com determinadas interpretações de acontecimentos no mundo e circulamos, ao longo da
vida,

por

determinados

lugares.

Consequentemente,

por

mais

cosmopolita

que

compreendamos a nós mesmos ou a outrem, nosso horizonte sobre o mundo é finito porque a
compreensão de que somos capazes se dá no acontecer da nossa experiência do mundo. No
âmbito da vinculação interna entre cosmopolitismo e localismo, isso significa que nossa
encarnação em determinada situação hermenêutica implica na possibilidade de ser
cosmopolita de diferentes maneiras, com incorporações, rejeições e indiferenças frente a
significações culturais e fenômenos mundiais que, no plano da experiência, não deixam de
estar situados localmente. Sociologicamente, o mundial existe sempre já no horizonte
particular de determinada situação hermenêutica, existe desde o local. O mundial não existe
desde o mundial, porque ninguém é capaz de compreender o mundo desde um horizonte que
não seja o próprio.
Os estudos realizados na Nicarágua e na Índia sugerem que, se por cosmopolitismo
entendemos a experiência de processos de transculturação, no sentido de pessoas que vivem
em um contexto de reprodução cultural, de integração social e de socialização caracterizado
pelo encontro com a diferença cultural, então o fenômeno não é prerrogativa das sociedades
democráticas ocidentais. Entretanto, embora os estudos empíricos aqui privilegiados
invalidem a “univocidade ocidental” do cosmopolitismo, é necessário frisar que eles
confirmam, por outro lado, o diagnóstico de Beck segundo o qual a cosmopolitização se
efetiva localmente (cf. Cap. II). O autor acerta ao apontar para uma estreita vinculação entre
cosmopolitismo e localismo.
Como vimos no Capítulo III, essa estreita vinculação também é identificada pela
versão pós/descolonial de cosmopolitismo. Onde o cosmopolitismo pós/descolonial avança é

263

no fato de que, na multiplicidade de modernidades e tradições, a abertura para o outro cultural
pode apenas não estar designada pela palavra cosmopolitismo, assim como pode não estar
vinculada à democracia ou à ideologia política em geral, mas à religião, a costumes, a
tradições locais diversas (Pollock et all, 2000; Gidwani & Sivaramakrishnan, 2003; Bhambra,
2011; Mignolo, 2011b).

(1.c) Em vista disso, pode-se concluir que a pressuposição de Habermas e Beck segundo a
qual as formas socioculturais de vida da Europa-Ocidente são cosmopolitas ou potencialmente
cosmopolitas não está empiricamente fundada. Não se justifica, consequentemente, conferir a
essa região um protagonismo especial na construção de uma ordem mundial cosmopolita.
Nem como estado atual das coisas, nem como tendência e tampouco como horizonte
normativo a “univocidade ocidental” do cosmopolitismo se sustenta empiricamente. Nesse
sentido, eu gostaria agora de dar mais um passo: a crítica da “univocidade ocidental” invalida
teórica, metodológica e normativamente a antinomia Ocidente/Resto.
Representar a sociedade mundial a partir da antinomia Ocidente/Resto leva a três
equívocos sucessivos. No plano teórico, tende-se a conceber uma modernização que se inicia
no Ocidente e se difunde teleológica e linearmente pelo mundo. É a insuficiência da
pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte que se faz valer aqui, ao ser incapaz
de iluminar os entrelaçamentos históricos efetivos entre as partes. No plano metodológico,
tende-se a fazer valer uma antinomia nomeadamente geopolítica e, portanto, historicamente
conjuntural, como referência analítica. Tidos esses dois planos em conjunto, o que é uma
fronteira geopolítica assume a posição metódica de uma fronteira sociológica. Aqui, a
autocompreensão de mundo do Ocidente deixa, por exemplo, de ser pensada em sua dialética
com o Oriente – para usar a célebre formulação de Edward Saïd (2007). Não há dialética
histórica, não há entrelaçamento, haveria apenas uma relação de incidência unilateral do
Ocidente sobre o Resto.
Esses equívocos nos planos teórico e metodológico ainda possuem outra implicação,
de primeira importância para uma modernização concebida como mundialização. Cega em
relação ao entrelaçamento histórico, a orientação metateórica de dedução do todo pela parte
passa ao largo dos processos que efetivaram o horizonte mundial da modernização: os
processos históricos mundiais de dominação. Assim, a posição hegemônica do Ocidente deixa
de ser analisada a partir de processos históricos efetivos, ela se deveria apenas a processos de
transformação social culturalmente autofágicos, de um Ocidente que deve sua posição
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hegemônica a maior aprendizagem de que foi capaz mediante a experiência de erros e acertos
– para usar a terminologia de Habermas. Os planos teórico e metodológico de uma
modernização concebida apenas como racionalização social conduzem ao equívoco de
diagnóstico de fazer corresponder evolução política e econômica – no sentido amplo da
legitimação do poder, da tecnologia militar, da técnica produtiva – e evolução na esfera da
cultura.
E terceiro, os equívocos nos planos teórico e metodológico conduzem a um equívoco
no plano normativo. Ao não permitir identificar os processos mundiais de dominação, a
antinomia Ocidente/Resto tende a tomar aspirações e possibilidades efetivas de emancipação
da parte dominante como mundial. Isto é, os equívocos teórico e metodológico oriundos de
uma modernização concebida apenas como racionalização social – pressuposição metateórica
de dedução do todo pela parte – levam a um diagnóstico de época que está na origem do
equívoco normativo. Isso fica especialmente evidente quando consideramos, por exemplo, as
aspirações emancipatórias invocadas tradicionalmente pela esquerda europeia ocidental e a
latino-americana: enquanto para a primeira, trata-se de emancipar-se de uma dominação
histórica de classe, para a segunda, trata-se, além disso, de emancipar-se da dominação
histórica do norte. Conferir às aspirações emancipatórias do Ocidente um horizonte mundial,
portanto, é normativamente inadequado porque, no contexto de condições pós-coloniais de
vida, tende a fazer emergir o fantasma do colonialismo.
Esses equívocos decorrentes da antinomia Ocidente/Resto – cometidos tanto por
Habermas quanto por Beck – possuem uma característica sucessiva porque partem de mesmo
pano de fundo de uma modernização concebida apenas como racionalização social. Há um
continuum aqui entre pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte e antinomia
Ocidente/Resto: toma-se a forma de manifestação específica de uma modernização que
mundializa/globaliza na parte dominante do mundo (Ocidente) como referência universal.
Assim, a posição hegemônica do Ocidente se torna um critério analítico que divide
artificialmente o mundo de modo antinômico. Consequentemente, os autores não enxergam
que uma modernização que mundializa tende a gerar configurações do cosmopolitismo
conectadas com tradições locais distintas em toda parte onde se faz presente. E tampouco
enxergam que a autocompreensão ocidental pressupõe o referenciamento no outro cultural,
nesse aglomerado difuso que seria o Resto.
O equívoco propriamente teórico de assim proceder reside em operar uma
correspondência direta entre posição de poder, verdade e devir social. Toma-se uma condição
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conjuntural da política como condição racional do conhecimento. O equívoco metateórico, de
seu lado, reside em que se perde de vista que o todo não se expressa apenas na parte, mas
também no entrelaçamento das partes. Partindo da teoria da ação comunicativa, isso
significaria buscar saber não apenas quais são as pré-condições comunicativas do
entendimento que estruturam o mundo da vida, mas também quais são as pré-condições
hermenêuticas do entendimento que entrelaçam os mundos da vida. No primeiro caso, falarse-ia, com Habermas, de entendimento mútuo, no segundo, assim sugiro, de entendimento
intercultural.
Antes de me deter especificamente sobre o potencial propriamente teórico do tipo
intercultural de entendimento, eu gostaria de tratar de dimensões efetivas que engendram, no
plano da cultura, o entrelaçamento histórico entre as partes. Nesse contexto, três níveis são
sociologicamente centrais: o midialógico, o do consumo e o interpessoal. Esses três níveis
pressupõem o desenvolvimento recente das infraestruturas do transporte, da informação e da
comunicação. Isso nos permitiria introduzir maior diferenciação conceitual, no sentido de
saber em que consiste precisamente uma modernização que, ao mundializar, força
potencialmente uma cosmopolitização do quotidiano.
No estágio atual de minhas reflexões, todavia, limitar-me-ei a abordar mais
propriamente o nível midialógico, pois é particularmente emblemático na caracterização da
experiência de uma modernização que mundializa. Os níveis do consumo e o interpessoal
exigem estudos mais aprofundados, que serão realizados posteriormente. No nível
midialógico, enfatiza-se as implicações para a consciência da introdução, no quotidiano, de
imagens de guerras, de atrocidades praticadas por governos e grupos étnicos, de fome, de
catástrofes ambientais que até então passavam despercebidas para aqueles que não estavam
presentes no local do acontecimento. Ao difundir esses acontecimentos via imagens e
narrativas, as mídias incrementam a experiência com aspectos virtuais, podendo
potencialmente vivê-la qualquer indivíduo que tenha acesso a uma televisão ou à internet.
Nesse sentido, as mídias tendem a promover um cosmopolitismo na esfera ética e moral, que
vincula lugares geograficamente distantes via a imaginação, a narrativa e as emoções. Pode-se
falar aqui de experiências de segunda mão, porque previamente interpretadas pelos
profissionais da mídia. A seguir, volto-me para estudos aplicados sobre cosmopolitismo,
mídia e questão ambiental, pois iluminam aspectos do entrelaçamento histórico da cultura ao
enfatizar que o global e/ou cosmopolita adquire expressão efetiva no contexto de práticas
sociais, culturais e políticas locais e no interior de assimetrias mundiais.
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2 – Cosmopolitismo, mídia e questão ambiental: entre a diacronia das
assimetrias mundiais e a sincronia de uma consciência planetária

De início, o nível midialógico da mundialização é sociologicamente relevante porque
sugere que o “global” e o “cosmopolita” são mediados por pessoas, instituições e tecnologias.
Por tais mediações é que acontece a cosmopolitização potencial da reprodução cultural, da
integração social e da socialização. Introduzindo na esfera pública imagens e histórias de
mundos distantes, o universo midialógico, especialmente o dos noticiários mundiais,
compartilha repertórios de memórias. Essa infraestrutura institucional e tecnológica
manuseada por pessoas é o que está na origem, em primeira mão, da cosmopolitização
potencial da vida social. Ela abre hermeneuticamente a situação social presente para coisas no
mundo culturalmente distantes. As mídias, portanto, conformam uma dimensão amplificada
da experiência, que, por assim dizer, redobra a interpessoal: ela dilata a experiência com uma
dimensão virtual, antes restrita aos jornais e livros e àqueles que sabiam ler e escrever.
Estamos aqui, nesse sentido, no plano sincrônico da experiência.
O fato de o “global” e o “cosmopolita” serem mediados por pessoas, instituições e
tecnologias é relevante porque permite compreender como um mesmo acontecimento – como
o atentado de 11 de setembro de 2001, por exemplo – pode ser interpretado de maneira
distinta conforme o canal de televisão e a cultura do público. Isso nos é ensinado por Alexa
Robertson (2010, p. 85-100). Com uma ampla análise de noticiários em canais de televisão da
Europa do Norte, Robertson mostra como a representação de eventos no mundo contida no
noticiário televisivo (tsunami na Indonésia, guerra do Iraque, 11 de setembro) promove uma
cosmopolitização da vida social, por assim dizer, “sem sair de casa”. Essa abertura para outros
mundos estimulada pelas mídias não se dá de modo passivo. O noticiário estimula no
espectador negociações entre aquilo que é familiar e aquilo que não é familiar. É nessa
negociação interna que o “global” e o “cosmopolita” é compreendido pelo espectador.
Ainda que se mantenha, nos termos aqui definidos, a uma análise sincrônica da
cosmopolitização, Robertson logra mostrar como o direcionamento da narrativa da notícia
está imbricado com assimetrias de poder na esfera internacional, que “alimentam a
imaginação” em determinado sentido cultural e politicamente contextualizado (2010, p. 19-
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24). Mesmo no âmbito da construção narrativa do noticiário global, a situação hermenêutica
de partida do jornalista e do canal de televisão é decisiva. A escolha da técnica narrativa, do
direcionamento para um público determinado e a sede do canal de televisão conferem à
notícia um horizonte cultural e politicamente particular. O “global” e o “cosmopolita”, nesse
sentido, são objeto de uma construção narrativa inscrita em determinado contexto de interesse
político e horizonte sobre o mundo hermeneuticamente situado. Seja no lado do jornalista que
constrói a narrativa, seja no lado do espectador, portanto, confirma-se aqui também a
vinculação interna anteriormente referida entre cosmopolitismo e localismo na construção do
imaginário.
Cosmopolitismo e localismo então revelam que a notícia e a cosmopolitização que
promove, se dão no contexto de assimetrias mundiais. Se isso é assim, deveríamos poder dizer
que a primazia do local na compreensão e efetivação do “global” e do “cosmopolita” sugere
que tais assimetrias sejam reproduzidas nos noticiários. Lina Delcik (2013) confirma esse
duplo aspecto das assimetrias no âmbito das instituições da mídia, sejam elas públicas ou
privadas. Diferenças relativas ao acesso à tecnologia, à mobilidade e à formação são aqui
relevantes. Em seu estudo empírico, a autora analisa a emergente compreensão global de
comunidade política e de cidadania a partir da definição do que é “global” no noticiário da
BBC World News. Seu diagnóstico nos mostra como relações globais de poder historicamente
assimétricas são reproduzidas na escolha de como noticiar determinado evento em
determinado país.
Ao analisar o noticiário mundial da BBC World News durante seis meses (de janeiro a
junho de 2010) a partir de três critérios – distribuição geográfica de histórias principais, áreas
do mundo referidas e pontos de vista representados –, Delcik (2013, p. 130-131) mostra que a
definição do “global” é marcada por uma geopolítica centrada no Estado-nação. No canal
britânico, a distribuição geográfica das histórias principais se concentra no Ocidente (20% das
histórias acontecem na Europa, 20% na América do Norte e 15% na Grã-Bretanha), assim
como as áreas do mundo referidas na cobertura midiática (20% a Europa, 15% a América do
Norte e 18% a Grã-Bretanha). O resto das histórias principais e as outras áreas do mundo são
distribuídos entre internacional, África, Oriente Médio, Ásia do Sul, Ásia do Pacífico e
América Latina. O terceiro e último critério mostra uma clara concentração dos pontos de
vista representados no Estado nacional (poder executivo, legislativo e judiciário). Enquanto a
quantidade de vezes em que o ponto de vista do Estado é representado varia entre 1200 e
1400, a do segundo mais representado, do cidadão comum e de grupos de interesse, não passa

268

de 400. A autora é incisiva em suas conclusões sobre o noticiário internacional da BBC World
News: “[...] A categorização do conhecimento, a denominação de grupos e a credibilidade das
fontes remete a uma compreensão da notícia que adere a uma ordem social ditada pelas
instituições de poder dominantes”. Em vista disso, sustenta a autora, perguntar “sobre qual
moral global está nos vinculando uns aos outros e quem de nós é parte da cidadania global
não é apenas uma questão de imperialismo, é também uma questão fundamental a respeito das
estruturas de poder que definem o nosso mundo e o espaço político nele inscrito” (idem, p.
133).
De acordo com o que foi dito até aqui, isso sugere que a reprodução de assimetrias
históricas mundiais é inerente a uma modernização que mundializa. Quando um belga se
depara com a favela da Rocinha no Rio de Janeiro, por exemplo, ele não deixa de pensar que
essa condição de vida é mais sofrida que a sua, que é injusto, que é, no limite, de alguma
maneira “inferior”. Disso pode decorrer o impulso de formular recomendações de todo tipo.
Isso pode ser compreendido como expressão da efetividade da própria história pessoal de vida
e coletiva sobre o nosso estar no mundo, a aspectos diacrônicos que estão encarnados na
experiência, a uma tradição herdada intersubjetiva e linguisticamente que age, por assim
dizer, pelas nossas costas. Isso não quer dizer que as convicções herdadas que orientam nosso
horizonte sobre o mundo não possam ser revisadas à luz de novas experiências. Significa
apenas que nossa compreensão do mundo é limitada, é finita, e que justamente por isso, ela
pode ser ampliada via a experiência do novo, a experiência do diálogo (Gadamer, 1999, p.
452-458). A dimensão diacrônica da experiência, nesse sentido, parece invocar a efetividade
de assimetrias históricas mundiais. No plano da consciência, essa experiência ilumina
diferenciações entre o que é culturalmente próprio e o que é do outro. Podemos falar, nesse
sentido, de um tipo intercultural de entendimento que acontece no plano diacrônico da
experiência, sem o qual diferenciações como essas não poderiam ser invocadas. Numa
perspectiva fundamental, isso implica em falar de um meta-juízo de valor, que pode vir a
tornar-se constringente para a socialização como juízo transcultural de valor. Há uma
assimetria fundamental aqui, que encontra sua expressão típica no valor previamente atribuído
a determinada cultura.
Por outro lado, a circulação mundial de fenômenos como o Tsunami na Indonésia, o
11 de setembro, o terremoto no Haiti, via as mídias também invocam aspectos sincrônicos da
experiência de um mundo comum. Trata-se aqui daquilo que, ao lado de Beck (2009a, p.12) e
Robertson (2010, p. 83-84), podemos chamar de “globalização das emoções”. A questão
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ambiental e, mais especificamente, o fenômeno das mudanças climáticas globais, são
particularmente significativos aqui. No âmbito sociológico das mudanças climáticas globais,
as mídias parecem cumprir um papel especial na cosmopolitização da vida social, se
considerarmos o fato de que, por um lado, a escala temporal e espacial aí contida extrapola a
escala temporal de uma vida humana e a escala espacial do nosso corpo; por outro, muitas
substâncias aí atuantes não são imediatamente sensíveis aos sentidos sensoriais humanos. Sem
as mídias, mais precisamente, sem a midiatização do discurso científico (Beck, 2001, p. 4348, 55-62 e 80-84), dificilmente as mudanças ambientais globais motivariam a ação e
estimulariam o surgimento de uma nova consciência planetária. No plano da consciência,
podemos chamar essa consciência de cosmopolita porque repousa sobre a experiência de
compartilhamentos entre o que é culturalmente próprio e o que é do outro. Podemos falar,
nesse sentido, de um tipo intercultural de entendimento que acontece no plano sincrônico da
experiência. Numa perspectiva fundamental, isso implica em falar de uma meta-empatia, que
pode vir a estimular a solidarização como empatia intercultural. Aqui, há uma simetria
fundamental do entendimento pressuposta, cujo horizonte hermenêutico transcende a
intercompreensão propriamente comunicativa.
As mudanças ambientais, portanto, são percebidas como globais e se tornam um fator
potencial de cosmopolitização na medida em que ocorre a midiatização do discurso científico.
Acidentes nucleares, poluição, uso de agrotóxico na lavoura, por exemplo, têm o poder
simbólico de introduzir no quotidiano a experiência “virtual”, porque não vivida
pessoalmente,

de

um

mundo

interdependente.

Isso

força

potencialmente

uma

cosmopolitização que vincula, no plano da ação, a acepção mundial da questão ambiental a
problemas locais (como a geração de energia, a gestão hídrica e das cidades, a emissão de
gases de efeito estufa, o estilo de vida, o que se deve ou não consumir, assim por diante).
Considerando a diversidade de fenômenos aí atuantes, pode-se dizer, todavia, que a
conscientização em relação a um ambiente entrelaçado não se deve apenas a uma
modernização que finalmente produz riscos e destruições, como presume Beck. Algo
aparentemente trivial como a veiculação rotineira de fotografias e filmagens da terra desde o
espaço pela imprensa cumpre um papel significativo na promoção de uma consciência
planetária que tende a relativizar a relevância política de diferenças histórico-culturais. Uma
fotografia do planeta não remete necessariamente a riscos e catástrofes, e mesmo assim sugere
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um ambiente comum. Imagens 15 como essa indicam um tipo geral ou “banal” de
cosmopolitismo: elas fazem com que “as pessoas estejam conscientes [...] de relações
estendidas que as conectam a outras pessoas, lugares e ambientes” (Szerszynski & Urry,
2002, p. 472). Evidentemente que a vinculação interna entre ver o planeta “desde fora” e uma
identidade e atitudes cosmopolitas não é direta. Planeta, identidade e atitudes são mediados,
de acordo com o que vimos, por significações e fenômenos diversos e no contexto de
tradições determinadas.
Em um sentido prático imediato, estou a dizer que as mudanças climáticas globais
colocam problemas distintos para quem vive em Ohio e em São Paulo, apesar de a poluição
gerada incidir cumulativamente em ambos os lugares. Os habitantes de cada uma dessas
localidades dispõem de tecnologias distintas, de uma representação da natureza própria, se
encontram em condições sociais de vida diversas e a comunidade política da qual fazem parte
ocupa uma posição de poder distinta na ordem mundial. Isso quer dizer que, apesar do aspecto
comum presumido no plano sincrônico da consciência, as mudanças climáticas globais
motivam a ação de modo distinto conforme a situação sociocultural e histórica local
(diacronia).
Em vista do que foi dito, portanto, o diagnóstico da cosmopolitização promovida por
uma modernização que mundializa não pode abster-se de endereçar simultaneamente, até
mesmo no plano da nova “consciência ambiental”, a dimensão sincrônica e a dimensão
diacrônica da experiência. Nisso consiste uma contribuição importante que a sociologia pode
dar, por exemplo, ao estudo da questão ambiental. Em sua “mundialidade”, compreendemos
as mudanças climáticas no contexto prático de problemas locais, que sabemos incidir
planetariamente. Andrew Dobson (2005, p. 265) salienta um aspecto interessante aqui. Para o
autor, o ambiente se torna o medium e a mudança climática o fenômeno que, em conjunto,
forçam uma cosmopolitização da identidade e das atitudes, levando a formas de vínculo
socioculturais impregnados por sentidos de responsabilidade e obrigação além da comunidade
política nacional. Nos termos aqui sugeridos, estamos na dimensão sincrônica da experiência.
Mas essa cosmopolitização da qual irrompem sentidos de responsabilidade e de obrigação
15

Em sentido amplo, Szerszynski eUrry se referem aqui a “imagens globais”, que estariam na origem de uma
“consciência cosmopolita mundana”. Eles citam alguns exemplos: “[...] imagens da terra, incluindo a mimética
terra azul; imagens de longo tempo e frequentemente aéreas de ambientes ‘globais’ genéricos; imagens de uma
vida selvagem que repertoria o estado geral do ambiente; imagens da família humana compartilhando um
produto global; imagens de lugares relativamente exóticos que sugerem possibilidades infinitas de mobilidade;
imagens de players globais que expressam responsabilidade global; imagens de pessoas agindo em nome da
comunidade global; imagens de ações corporativas; e imagens de reportagem global que mostram a presença ao
vivo de uma figura emblemática capaz de falar, comentar e interpretar o mundo” (2002, p. 466-467).
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transnacionais não está alheia às assimetrias históricas no interior da sociedade mundial – isto
é, à dimensão diacrônica da experiência. As assimetrias históricas mundiais significam aqui
que uns têm mais responsabilidade do que outros. No tocante ao aquecimento global, por
exemplo, ao lado dominante dessa assimetria de poder, ou seja, às sociedades mais
industrializadas, corresponde a maior emissão de gazes de efeito estufa, i.e uma
responsabilidade maior do que a das sociedades menos industrializadas.
A partir do estudo da mídia e da questão ambiental, portanto, compreende-se que o
cosmopolitismo se efetiva no contexto da dupla dimensão sincrônica (simetria, empatia
intercultural) e diacrônica (assimetria, juízo transcultural de valor, relações de poder) da
experiência. Isso parece ser válido para qualquer fator de cosmopolitização, para o tipo de
narrativa dominante na imprensa, para o turismo internacional de massas, para a definição do
que é ou não é um risco e até mesmo, como afirma Sérgio Costa (2006, p. 34), para a
definição da agenda transnacional da sociedade civil organizada. Num sentido imediato, algo
indicativo de uma cosmopolitização “assimétrica” é o fato de, por exemplo, o uso quotidiano
do francês, do alemão, do espanhol e do português incorporar mais palavras do inglês do que
o contrário. Houve um tempo em que o francês ocupava essa posição dominante. Com isso,
sugere-se que determinadas comunidades de cultura organizadas politicamente influenciam
mais outras comunidades que o inverso, conferindo àquelas um poder maior de fazer valer
cultural e politicamente a própria interpretação de algo no mundo e, não obstante, de
compreensão do mundo. Não é de espantar, portanto, que a disputa de poder na esfera global
tenha como um dos seus principais campos de batalha o “controle do imaginário” via a
imprensa, como argumenta Robertson (2010, p. xiv).
O diagnóstico cultural e político do cosmopolitismo, portanto, requer um estudo da
mundialização promovida pela modernização que reflita tanto simetrias quanto assimetrias
mundiais. O que o conjunto dos estudos empíricos aqui referidos mostram, é que o
cosmopolitismo cultural e político de Habermas e Beck possuem insuficiências de diagnóstico
quando tratam seja das sociedades democráticas ocidentais seja da sociedade mundial. Ao se
orientarem pela dedução do todo pela parte (racionalização social) e deixar de lado o
entrelaçamento entre as partes (mundialização/gobalização), o diagnóstico sobre o qual
repousa o cosmopolitismo não permite endereçar as assimetrias históricas mundiais. Não
partir do diagnóstico cultural e político das assimetrias históricas mundiais que caracterizam
expressões distintas do cosmopolitismo está na origem do que podemos chamar de uma
“arbitrariedade hermenêutica”, que vai do Ocidente para o Resto. Por conseguinte, isso
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também quer dizer que um cosmopolitismo como projeto político não pode repousar apenas
na necessidade de um diálogo mais aberto, mediado idealmente pela força do melhor
argumento, sem levar em conta as assimetrias efetivas.

3 – Experiência da mundialização como experiência hermenêutica

Considerando o que vimos até aqui, a mundialização remete a uma dupla dimensão
sincrônica e diacrônica da experiência. Neste tópico, buscarei dar um passo a mais e
identificar aspectos situacionais mais precisos da experiência da mundialização. O ponto de
partida pode ser o seguinte: a situação mundializada de interação se caracteriza como
intensificação do entrelaçamento entre culturas que foram condensadas em territórios
distantes e que, por conseguinte, são caracterizadas por condições históricas distintas.
Com isso queremos dizer que, no plano da experiência, a mundialização diversifica
potencialmente as significações, as interpretações do mundo, os objetos, as paisagens com os
quais temos contato e os lugares pelos quais circulamos. Como foi sugerido anteriormente,
pode-se então dizer que a experiência da mundialização remete uma dilatação da situação
social. Essa experiência não pode ser adequadamente concebida apenas a partir da
intercompreensão linguística porque transcende o uso comunicativo da linguagem. Num
sentido fundamental, ela parece remeter àquilo que Gadamer chama de experiência
hermenêutica: a dilatação da situação social invoca uma diversificação das experiências de
verdade. Para desenvolver essa hipótese, inicialmente teremos que tratar do problema central
ao qual se dedica a hermenêutica, que é fenômeno da compreensão (3.a). Aqui, aproveitarei
para introduzir alguns conceitos da hermenêutica gadameriana sem os quais os
desenvolvimentos posteriores ficariam comprometidos. Posto isso, estaremos em medida de
explorar propriamente a aproximação aqui sugerida entre a concepção hermenêutica de
experiência e a experiência da mundialização (3.b). Isso nos levará a uma hipótese, que
deverá ser explorada em estudos posteriores. Apesar da acepção hipotética, isso não impedirá,
num passo seguinte, de tirar algumas implicações. Conceber a experiência da mundialização
como experiência hermenêutica, assim será sugerido, pode iluminar aspectos fundamentais da
experiência do entrelaçamento histórico das culturas que interessam a um conceito
sociológico de situação no contexto da mundialização (3.c).
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(3.a) Para Gadamer, somos capazes de compreender alguma coisa no mundo e de nos
entendermos mutuamente porque, ao nascermos, herdamos uma linguagem que nos mune de
pré-concepções sobre o mundo (1999, p. 400 sq.). O medium da compreensão é, nesse
sentido, a linguagem, uma vez que proporciona um mundo pré-estruturado linguisticamente
ao nosso estar no mundo. Isso quer dizer que nossa condição de experiência se caracteriza
hermeneuticamente pela antecipação do mundo linguisticamente estruturada. Por exemplo,
frente a um texto a respeito do qual conhecemos apenas o título e o nome do autor, fazemos
pré-concepções quanto ao sentido do assunto de que trata. Assim como antecipamos algo do
texto, antecipamos algo do mundo. É essa antecipação que permite que, no caminhar da
leitura, compreendamos progressivamente o que o autor do texto diz. Esse compreender
progressivamente o que é dito no texto implica em um entendimento mútuo entre leitor e
autor. Entender-nos mutuamente sobre algo no mundo, portanto, é constitutivo da
compreensão de que somos capazes. Pode-se então dizer, consequentemente, que a forma do
diálogo comporta uma estrutura elementar da compreensão.
Por um lado, essa pré-condição do acontecer da compreensão limita nossa visão do
mundo como um preconceito, porque a antecipação do sentido não é a compreensão em si do
que está no mundo. Isso remete àquilo a que já nos referimos anteriormente: transmitido pela
linguagem, o preconceito nos inscreve em uma situação hermenêutica, contribuindo com o
caráter finito da compreensão do mundo de que somos capazes. Por outro lado, é justamente
isso que nos permite interpretar alguma coisa no mundo e compreendê-la: a “compreensão do
que está posto [...] consiste precisamente na elaboração desse projeto prévio [pré-concepções],
que, obviamente, tem que ir sendo constantemente revisado com base no que se dá conforme
se avança na penetração do sentido” (Gadamer, 1999, p. 402).
Isso quer dizer que, para Gadamer, o preconceito 16 não é apenas negativo, ele não
apenas restringe nosso horizonte sobre o mundo, pois nossa abertura linguística ao mundo é
possível na medida em que desse mundo podemos sempre já fazer pré-concepções. O
preconceito assegura que a compreensão e o entendimento mútuo (diálogo) sejam possíveis,
uma vez que, graças a ele, podemos pressupor que o interlocutor compartilha conosco um
mesmo mundo. Em suma, é o preconceito que também permite, num sentido prévio, que nos
abramos para o que deve ser compreendido. O horizonte que tínhamos como apreensão
preliminar (aspecto negativo) pode então ser ampliado na medida em que revisamos essa
16

Para evitar mal-entendidos, o conceito gadameriano de preconceito se refere a pré-concepções, não a
preconceito no sentido comum de uso, como é o caso, por exemplo, no racismo, no machismo, na xenofobia.
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apreensão. Para nosso autor, esse processo de revisão dos nossos preconceitos é o genuíno
desempenho da linguagem e do momento da compreensão, o qual carcateriza, nesse sentido,
uma aprendizagem. Pode-se dizer que Gadamer elabora um conceito negativo e positivo de
preconceito (1999, p. 439 sq.).
O caráter preconceituoso da compreensão se caracteriza pelo fato de que, em um
diálogo (pessoal, carta, texto), estamos envolvidos na dupla dimensão da autocompreensão,
no sentido de revisão do preconceito a respeito de algo no mundo e do que vemos ou ouvimos
a respeito dela. O fenômeno da compreensão é reflexivo (autocompreensão) e dialógico
(entendimento mútuo). Trata-se, em sentido preciso, de uma autocompreensão com referência
no outro. O entendimento mútuo então se apresenta como possibilidade de ampliação do
nosso horizonte sobre o mundo. Isso significa que a ampliação do nosso horizonte
(compreensão) pressupõe uma fusão dos horizontes dos interlocutores. Quando nos
deparamos com uma interpretação distinta da própria a respeito de algo no mundo, somos
capazes de compreensão na medida em que nosso horizonte fusiona com o horizonte do outro.
A linguagem assume aqui toda a sua importância como medium entre compreensão e
horizonte: “[...] a fusão de horizontes que se deu na compreensão é o genuíno desempenho da
linguagem” (Gadamer, 1999, p. 555, grifo no original).
Posto isso, a vinculação interna entre os conceitos de preconceito, situação
hermenêutica e horizonte nos remete ao problema da consciência histórica.

A consciência da história efeitual é em primeiro lugar consciência da
situação hermenêutica. No entanto, o tornar-se consciente de uma situação é
uma tarefa que em cada caso reveste uma dificuldade própria. O conceito de
situação se caracteriza pelo fato de não nos encontrarmos diante dela e,
portanto, não podemos ter um saber objetivo diante dela. Nós estamos nela,
já nos encontramos sempre numa situação, cuja iluminação é a nossa tarefa,
e isso nunca pode se cumprir por completo [...] essa impossibilidade não é
defeito da reflexão, mas encontra-se na essência mesma do ser histórico que
somos. Ser histórico quer dizer não se esgotar nunca no saber-se [...] Todo
presente finito tem seus limites. Nós determinamos o conceito de situação
justamente pelo fato de que representa uma posição que limita as
possibilidades de ver. Ao conceito da situação pertence essencialmente,
então, o conceito de horizonte. Horizonte é o âmbito de visão que abarca e
encera tudo o que é visível a partir de determinado ponto. Aplicando-se à
consciência pensante falamos então de estreiteza do horizonte, da
possibilidade de ampliar o horizonte, da abertura de novos horizontes etc.
(Gadamer, 1999, p. 451-452, grifo no original).

Os efeitos que a tradição histórica tem sobre a consciência presente dão forma a uma
fusão de horizontes: do horizonte daqueles que falaram antes de nós a linguagem que usamos,

275

de um texto, com o nosso horizonte (história efeitual). Essa fusão não se restringe à relação
reflexiva que estabelecemos com a tradição que nos é própria, mas se volta igualmente a
outras tradições que integram o todo do nosso presente, da situação hermenêutica na qual
estamos inscritos. Tendo em vista que a compreensão pressupõe uma revisão dos nossos
preconceitos, há uma tensão intrínseca a essa fusão, tensão que se dá na mediação do que é
familiar com o que não é. Essa tensão entre o presente (horizonte do leitor, por exemplo), o
passado (horizonte do autor do texto) e o outro (horizonte de um autor inscrito em outra
tradição) pode ser pensada sob a forma geral de um diálogo que resulta em uma interpretação.
Enquanto diálogo que está a acontecer, a compreensão do horizonte do passado e do horizonte
do outro deve ser entendida de modo hermeneuticamente amplo.
Para nosso autor, portanto, a tradição na qual estamos encarnados age sobre a
consciência histórica presente como história efeitual (1999, p. 449 sq.). Herdamos
determinado horizonte sobre o mundo pelo simples fato de que herdamos uma linguagem, a
qual nos envolve em determinadas expectativas de conduta, de valoração cultural, de regras
gramaticais, assim por diante. A compreensão, então, é um fenômeno historicamente efeitual.
Aquele que busca compreender está inscrito em compreensões prévias (preconceitos)
herdadas da tradição. A história efeitual diz respeito, assim, às implicações de sentido que o
passado tem sobre a consciência histórica presente, àquilo que, do passado, nos interessa no
presente na medida em que fala através de nós. Isso significa que a história efeitual define
determinada situação hermenêutica a partir da qual acessamos o mundo. A consciência
histórica se caracteriza, portanto, como “entrelaçamento histórico-efeitual” da compreensão
que temos da tradição com a compreensão que temos do nosso presente (p. 450). Isso confere
uma diversidade imanente para a situação hermenêutica, posto que a experiência presente
varia de indivíduo para indivíduo, de tradição para tradição, de comunidade de cultura para
comunidade de cultura. Por conta disso, o que nos interessa na própria tradição e em outra
tradição também pode variar. A história efeitual aponta, nesse sentido, para uma diversidade
intrínseca vinculada ao acontecer da compreensão.
Por conseguinte, de acordo com Gadamer, não é possível um posicionamento
axiologicamente neutro, pois a situação hermenêutica do falante está vinculada internamente
aos preconceitos imanentes da tradição na qual o mesmo está inscrito. No lugar de uma
perspectiva de neutralidade, a consciência reflexiva apenas pode questionar os efeitos que a
tradição exerce sobre a maneira de compreender isso ou aquilo e a nós mesmos no mundo. Na
medida em que buscamos compreender, logramos apenas tornar conscientes preconceitos
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determinados vinculados diretamente ao que é objeto de estranhamento. Isto é, não
conseguimos tornar a totalidade dos nossos preconceitos conscientes, tendo em vista que estes
últimos constituem a pré-estrutura da compreensão. Os preconceitos, nesse sentido, não
podem ser colocados no mesmo nível que o juízo reflexivo. Um posicionamento
axiologicamente neutro não é possível porque não conseguimos tornar todos os nossos
preconceitos evidentes. Isso quer dizer que o efeito que a história tem sobre a consciência
presente e sobre o fenômeno da compreensão está intimamente ligado ao horizonte que temos
sobre o mundo, i.e à situação hermenêutica na qual estamos inscritos.
No item seguinte, veremos que a estreiteza imanente do nosso horizonte sobre o
mundo que o conceito de preconceito invoca, está fundamentada em três aspectos
condicionantes da compreensão – a saber, nossa inscrição prévia em determinada situação
hermenêutica, a forma progressiva do discurso imposta pela linguagem e o uso contextual da
linguagem. No momento, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: dizer que não é
possível um posicionamento axiologicamente neutro tem implicações para a questão da
verdade. Como seria de se esperar, os limites da compreensão de que somos capazes se
expressam no alcance possível da pretensão de verdade.
Se o diálogo é a esfera de mediação central da compreensão, então também é a da
verdade (Gadamer, 1999, p. 551-556). Aqui, há certa proximidade com a forma comunicativa
do discurso racional elaborada por Habermas, que vimos no Capítulo I. A diferença reside no
fato de que a verdade não está condicionada a critérios formais de aceitabilidade racional, que
operam como pré-condições comunicativas do entendimento (situação ideal de fala). Para
Gadamer, em nossa concretude histórica do ser na linguagem, não conseguimos transpor o
caráter preconceituoso que caracteriza a experiência hermenêutica. “Mesmo que consigamos,
na qualidade de instruídos na história, obter verdadeira clareza sobre o condicionamento
histórico de todo pensamento humano sobre o mundo, e, por conseguinte, também sobre
nosso próprio caráter condicionado, tampouco assim conseguiremos assumir uma posição
incondicionada” (Gadamer, 1999, p. 650).
Isso não remete necessariamente a um relativismo, tendo em vista a diversidade de
línguas existentes. Antes, significa apenas que não podemos transcender o diálogo e o
entendimento mútuo como dimensão concreta de definição da verdade. A verdade é aqui
expressão da voz coletiva premente do diálogo. Isto é, a verdade é diálogo, são as
características próprias deste último que conformam a compreensão do que ela é. Na
compreensão do que é verdade pressupõe-se a fusão de horizontes, no sentido diacrônico e
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sincrônico, entre o caráter efeitual da tradição e a consciência histórica presente – e, como
veremos, entre horizontes culturais distintos. Num sentido fundamental, o que Gadamer está a
dizer é que o método – condições de aceitabilidade racional, por exemplo – não assegura um
horizonte transcendental de verdade. O método caracteriza uma experiência de verdade entre
outras das quais o ser humano é capaz. O que Gadamer tem em mente aqui é o fato de que o
ser humano experiencia a verdade de diversas maneiras – na arte, na religião, na filosofia, na
ciência.
O método, argumenta o autor (Gadamer, 1999, p. 669 e 682 sq.), não assegura um
horizonte transcendental de verdade porque todo diálogo é incompleto. Dois aspectos do
diálogo são aqui importantes. Primeiro, não conseguimos nos colocar plenamente na
perspectiva de quem nos fala, apesar de compreender o sentido inscrito em sua fala. Segundo,
o diálogo não possui um ponto final. Os ecos na consciência gerados por um “diálogo
significativo”, um diálogo que nos força a reformular nossa antiga interpretação a respeito de
alguma coisa (preconceito) e que, assim, nos eleva a uma experiência da verdade, não ficam
restritos ao momento e lugar onde a interação ocorreu. O diálogo, portanto, não está sob o
controle pleno dos dialogantes, pois não sabemos o que o outro dirá, o rumo que a conversa
tomará, nem o que nos fará pensar depois de terminada a conversação. Não controlamos
prévia e plenamente o conteúdo de um diálogo que sabemos que teremos com alguém. “Como
um palavra puxa a outra, encontra seu curso e seu desenlace, tudo isso pode ter talvez alguma
espécie de direção, mas nela os dialogantes são menos os que dirigem do que os que são
dirigidos” (Gadamer, 1999, p. 559). Na medida em que transmite sentidos, a linguagem se
caracteriza por ir além de si mesma. É esse ir além que explica o fato de que, em épocas
distintas ou na mão de intérpretes inscritos em tradições distintas, um mesmo texto pode
fazer-se relevante de diferentes maneiras. Há, nesse sentido, uma indeterminalibilidade
imanente no acontecer da compreensão e daquilo que experienciamos como verdade. Essa
indeterminabilidade, sustenta nosso autor, não pode ser controlada pelo método.
O alcance da concepção hermenêutica de verdade como experiência mediatizada pela
linguagem é amplo: ela permite conectar a prática efetiva do diálogo à historicidade das
coisas no mundo e à historicidade da verdade (Gadamer, 1999, p. 527-528 e 701; 2002, p. 4957). Não há uma lógica universal que esteja em medida de autorizar falar-se de uma verdade
a-histórica, nem um método capaz de garanti-la univocamente. A verdade é a autêntica
experiência hermenêutica, no sentido amplo do acontecer da compreensão. Em um sentido
fundamental, isso significa que somos parte intrínseca daquilo que buscamos compreender.
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Isso explica, por exemplo, como é possível darmos explicações teóricas distintas para um
mesmo problema. Damos explicações teóricas distintas para um mesmo problema porque
nosso horizonte sobre o mundo vem a ser composto por experiências distintas de verdade.
Não se trata aqui, é preciso dizê-lo mais uma vez, de relativizar a verdade reivindicada
por todo tipo de conhecimento sobre o mundo. Para Gadamer, é necessário afrouxar a
vinculação interna de caráter exclusivo, operada pela ciência moderna, entre a reivindicação
de verdade e o procedimento adotado na busca de conhecimento (método). Esse afrouxamento
é necessário a partir do momento em que consideramos a possibilidade de conhecimento
racional, tendo em vista a inscrição do intérprete em determinada situação hermenêutica:
trata-se de considerar não apenas a verdade que o método possibilita ao desvelar a
historicidade de algo no mundo, mas de considerar em igual medida a própria historicidade do
método e da experiência de verdade para a qual abre o intérprete. A possibilidade de
conhecimento racional não deve perseguir a tarefa ingrata de colocar a descoberto, via o
método, a essência das coisas, a verdade a-histórica que a definiria. Se o intérprete é parte
daquilo que investiga, verdade e método não caracterizam senão uma experiência
hermenêutica histórica e culturalmente contingentes: de modo similar a toda forma de
compreensão, a experiência que verdade e método proporcionam só é possível porque, ela
também, é dotada de uma pré-concepção de mundo (preconceito). O que diferencia o
conhecimento racional de outras formas de conhecimento não é uma verdade maior desvelada
por um método pretendido como axiologicamente neutro. A diferença entre a pretensão de
verdade que intérprete e ator reivindicam reside na exigência de que aquele tem de esclarecer
sua “posição prévia”, sua “visão prévia” e sua “concepção prévia a partir das coisas, elas
mesmas” (Gadamer, 1999, p. 406).
Enquanto experiência hermenêutica, a verdade, então, não é do domínio do dado, ela é
experienciada. O método seria tão somente o meio linguístico que permite experienciá-la.
Tendo em vista o que dissemos acerca dos limites da compreensão de que somos capazes
(preconceito, situação hermenêutica e horizonte), isso significa que a verdade é múltipla e
finita. Para Gadamer (1999, p. 652-653 e 700 sq.), a experiência da verdade é um fenômeno
hermenêutico, no sentido de estranhamento ao qual sucede uma revisão de nossos
preconceitos em relação a uma coisa no mundo; revisão esta que é evocada em nós na medida
em que o escrutínio dessa coisa ou outra interpretação da coisa nos revela algo novo
(compreensão) que a própria interpretação. A verdade deriva da experiência do inesperado e,
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em certo sentido, da frustração, quando a expectativa de repetição de um padrão não é
preenchida.

Pois a nós, nos guia o fenômeno hermenêutico, e seu fundamento mais
determinante é precisamente a finitude de nossa experiência histórica [...] A
linguagem não é o indício da finitude porque exista a diversidade de
estruturação da linguagem humana, mas porque toda língua está em
constante formação e desenvolvimento, quanto mais trouxer à fala a sua
experiência de mundo. Não é finito por não ser ao mesmo tempo todas as
demais línguas, mas porque é linguagem [...] Somente o medium da
linguagem, por sua referência ao todo dos entes, pode mediar a essência
histórico-finita do homem consigo mesmo e com o mundo (Gadamer, 1999,
p. 663).

Como experiência hermenêutica, a verdade é finita porque é mediatizada pela
linguagem. A amplitude de validade da verdade, nesse sentido, reside na diversidade
hermenêutica própria à interpretação de alguma coisa no mundo: por isso, por exemplo, textos
clássicos podem surpreender um leitor contemporâneo, porque conservam um sentido de
verdade reconhecido pelo leitor; ou ainda, uma poesia pode revelar sentidos renovados de
verdade em épocas distintas e para culturas distintas. A diversidade hermenêutica se mostra
no fato de que o texto não muda, mas as possibilidades de interpretação, i.e de experiência da
verdade, são em princípio infinitas.
O afrouxamento da vinculação interna entre verdade e método operada na concepção
de verdade como experiência hermenêutica, nos leva a uma definição do fenômeno da
compreensão como algo humanamente finito, limitado e falível.

Isso quer dizer que,

enquanto experiência do acontecer da compreensão, a verdade é a experiência que permite
novas experiências. Em vista disso, podemos concluir que a compreensão e a experiência da
verdade que possibilita consistem em um fragmento da tradição na qual estamos encarnados e
da totalidade hermenêutica do nosso presente.

Para nós a razão somente existe como real e histórica, isto significa
simplesmente: a razão não é dona de si mesma, pois está sempre referida ao
dado no qual se exerce [...] Na realidade, não é a história que pertence a nós,
mas nós é que a ela pertencemos. Muito antes de que nós compreendamos a
nós mesmos na reflexão, já estamos nos compreendendo de uma maneira
auto-evidente na família, na sociedade e no Estado em que vivemos. A autoreflexão do indivíduo não é mais que uma centelha na corrente cerrada da
vida histórica (Gadamer, 1999, p. 415-416).
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Para Gadamer, a verdade é histórica e socioculturalmente “cerrada”. Isso quer dizer
que, em sua exaltação em opor-se à tradição, a ciência moderna confia, argumenta o autor,
ingenuamente no método (razão) como procedimento para chegar a verdades autocertificadas,
abrindo mão, consequentemente, da possibilidade de endereçar a verdade por outros
caminhos. Assim, por exemplo, descarta-se a efetividade histórica de que textos antigos, ao
não se fundarem na autocompreensão moderna de método como meio único da experiência de
verdade, podem muito bem transmitir verdades para a consciência presente.
Compreende-se assim que, para nosso autor, a razão é também tradição. É uma
tradição re-interpretada à luz de interesses do presente. Isso confere à razão, à verdade e ao
método uma inscrição cultural e histórica prévia. A implicação teórica disso reside no fato de
que, por um lado, a verdade absoluta não pode ser assegurada pelo método, por outro, que a
verdade está inserida em um horizonte hermenêutico histórica e culturalmente finito. Isso não
quer dizer que estamos fadados a repetir preconceitos herdados da tradição. Como vimos
anteriormente, o preconceito também consiste naquilo que nos abre para o mundo, podendo
ser objeto de revisão.
Em vista do que foi dito, conclui-se que é a tradição, com sua imagem de mundo préestruturada linguisticamente, que confere à experiência uma situação hermenêutica de partida.
Existem tantas situações hermenêuticas quanto existem tradições. No todo de uma sociedade
mundial culturalmente diversificada, poderíamos então falar de experiências da verdade,
tendo em vista os limites compreensivos que a situação hermenêutica nos impõe. A situação
hermenêutica possui um horizonte mais ou menos restrito na medida em que, na esteira do
processo de compreensão via o entendimento mútuo, somos capazes de evidenciar os
preconceitos que, por assim dizer, agem pelas nossas costas.

(3.b) Deve-se agora perguntar o seguinte: em que medida essa concepção de experiência do
mundo importa para a experiência da mundialização? De início, importa porque uma
mundialização que se manifesta, por exemplo, como cosmopolitismo banal na alimentação, na
imprensa, nas manifestações culturais, entre outros, introduz coisas historicamente novas em
nossa experiência do mundo, desconhecidas para a tradição na qual estamos encarnados. O
breve estudo da imbricação entre cosmopolitismo, mídia e questão ambiental que vimos no
tópico anterior sugere esse caráter de “novidade” da experiência da mundialização. Primeiro,
sugere porque diversifica os conteúdos materiais e simbólicos da situação presente de vida,
com os quais temos de lidar quotidianamente. Uma modernização que mundializa, portanto,
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nos força a por à prova o conhecimento já adquirido decorrente da experiência e aquele
herdado da tradição na medida em que diversifica os conteúdos materiais e simbólicos com os
quais temos de lidar ao agir sobre o mundo. Ver paisagens desconhecidas, assistir filmes,
documentários e noticiários, aprender outra língua, experimentar novos produtos, conviver
com

imigrantes,

viajar,

significa

hermeneuticamente

que

somos

levados

a

compreender/interpretar, no quotidiano, um conjunto mais diversificado de coisas no mundo e
de interpretações do mundo. O que é central na experiência da mundialização parece então ser
o aspecto cumulativo e diversificado dessas mudanças na vida quotidiana, a ponto de incidir
significativamente sobre a reprodução da cultura, as formas de socialização e a integração
social.
Segundo, e em vista disso, a imbricação entre cosmopolitismo, mídia e questão
ambiental sugere que a experiência da mundialização remete a algo historicamente singular:
pode-se dizer que as pequenas novidades cumulativas e diversificadas permitem distinguir o
período atual de anteriores na medida em que, enquanto cosmopolitização da experiência
quotidiana, é significativa para a autocompreensão de si no mundo e a consciência histórica.
Dito de outra maneira: a emergência de uma consciência ambiental planetária invoca uma
experiência de verdade historicamente nova, uma vez que, na esteira da modernização
continuada, passamos a compreender coisas novas a respeito da maneira como incidimos
sobre a natureza, i.e sobre nós mesmos, enquanto parte imanente dela. De alguma maneira,
isso quer dizer, historicamente, que nosso horizonte sobre o mundo foi ampliado. Ao
diversificar os conteúdos materiais e simbólicos da situação presente de vida, a mundialização
parece intensificar aquilo que Gadamer interpreta como dialética da experiência, que “tem sua
própria consumação não num saber concludente, mas [na] abertura à experiência que é posta
em funcionamento pela própria experiência” (1999, p. 525). A experiência da mundialização
tende a forçar uma ampliação dos tipos de preconceito passíveis de revisão que adquirimos na
experiência do mundo e que herdamos da tradição.
Em vista disso, a mundialização parece ampliar a abertura hermenêutica da
experiência ao mundo, a qual estimula, no plano da consciência, uma disposição
quotidianamente necessária para negociar o familiar fixado pela nossa experiência
hermeneuticamente situada do mundo com aquilo que é estranho, que é novo. De um modo
um pouco estilizado, pode-se dizer que assistir televisão requer esse tipo de disposição na
medida em que nos são apresentadas paisagens, histórias, pessoas culturalmente distantes. É o
que sugere Alexa Robertson (op.cit.), quando afirma que a televisão força no telespectador
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uma negociação. Ao levar o espectador a negociar com interpretações sobre acontecimentos
geográfica e culturalmente distantes, o noticiário força uma revisão das pré-concepções do
espectador à respeito de determinado acontecimento, de determinada cultura e pessoas. Isso
quer dizer que, apesar de importante, o contato interpessoal não é pré-condição para que
ocorra a cosmopolitização – ainda que o contato interpessoal confira uma intensidade
potencial muito mais significativa para a experiência e a memória. No plano hermenêutico, a
mediação da mídia introduz significações na experiência que assumem a forma de uma
“quase-interação” (Szerszynski & Urry, 2002, p. 465). Temos aqui, como afirmam os autores
(idem, ibidem), uma dimensão da reprodução da esfera pública que não se dá apenas via
“copresença”, como concebe Habermas. Em termos gadamerianos, essa negociação
interrogaria os preconceitos herdados da tradição e aqueles adquiridos em nossa experiência
do mundo.
Em vista disso, o que a mundialização parece ter feito é dilatar a dimensão sincrônica
da experiência, ao diversificar o contato com outras tradições e suas interpretações, costumes,
objetos correspondentes. A partir de Gadamer, poderíamos dizer que a consciência do efeito
que a tradição exerce sobre nossa compreensão e experiência do mundo caminha ao lado da
experiência do contato com outras tradições, sendo esse contato que a mundialização teria
intensificado: interpretações de algo no mundo culturalmente distintas passaram a chegar até
nós pela televisão, o rádio, uma mercadoria, a viajem, o estrangeiro que se tornou vizinho.
Num sentido fundamental, o argumento de que a experiência do contato com outras tradições
é histórica e sociologicamente relevante se sustenta pelo fato de que, hermeneuticamente,
seria infundado caracterizar a possibilidade de ter consciência a respeito da singularidade da
própria tradição sem invocar o que nos distingue de outra tradição. Para o que nos ocupa, isso
significa que ao lado do reconhecimento intersubjetivo que caracteriza o entendimento mútuo
entre pessoas que compartilham uma mesma tradição, também seria relevante um tipo de
entendimento referenciado no outro de tradição distinta.
Vimos que ter consciência quanto à continuidade da tradição sobre nossa compreensão
do mundo (história efeitual) remete à possibilidade de atualização do conhecimento herdado
pela linguagem. O momento da história efeitual se caracteriza, nesse sentido, por uma
experiência hermenêutica que atualiza a compreensão e influi sobre nosso horizonte de
mundo e a consciência histórica.

Em vista disso, na medida em que nossa condição de

vida atual pode ser caracterizada como intensificação dos entrelaçamentos com outras
culturas, cada vez mais nos damos conta de que esse entrelaçamento (sincronia), ao lado da
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tradição na qual estamos encarnados (diacronia), também parece possuir, por assim dizer, um
caráter efeitual sobre nossa consciência. Sugere-se com isso que, de modo similar ao que
acontece quando temos consciência de uma tradição que ainda fala através de nós no presente,
ter consciência em relação ao entrelaçamento com outras culturas possibilita ampliar nossa
compreensão do mundo: no plano hermenêutico, a experiência da mundialização invoca uma
diversificação das fontes de significação disponíveis.
Na medida em que a experiência da mundialização remete a uma diversificação das
interpretações do mundo com as quais temos contato, ela também invoca uma finitude
intransponível. Essa finitude, de acordo como que vimos, se deve à compreensão do mundo
de que somos capazes. Três aspectos condicionantes da compreensão são importantes aqui.
Primeiro, a situação hermenêutica impõe um limite ao nosso horizonte sobre o mundo,
horizonte este que herdamos da tradição na qual estamos encarnados e que adquirimos no
acontecer da experiência do mundo. Nesse sentido, a experiência da mundialização ilumina
limites compreensivos da apreensão reflexiva da realidade: não somos capazes de nos abstrair
do efeito que a tradição a qual pertencemos tem sobre nosso horizonte sobre o mundo
(situação hermenêutica) e problematizar todos os preconceitos herdados (diacronia).
Segundo, a experiência da mundialização se caracteriza por uma finitude
intransponível porque a compreensão é mediatizada pelo uso da linguagem. A estrutura
gramatical e sintática da linguagem confere determinado limite à compreensão. Tal limitação
é especialmente evidente se considerarmos a estrutura pronominal da língua – eu, tu ele.
Porque a língua opera com pronomes que fixam o falante em um lugar na interação, a
compreensão de que somos capazes ocorre sempre mediante a distinção entre o que é nosso e
o que não é. A isso corresponde o fato de que não podemos invocar a totalidade do nosso
conhecimento sobre o mundo: a linguagem impõe uma forma progressiva ao discurso. Frisase que isso não quer dizer, adverte Gadamer, que haja línguas mais evoluídas que outras. A
individualidade da tradição linguística implica em reconhecer, na diversidade das línguas
humanas, a perfeição relativa de cada uma. “Se cada língua é uma acepção de mundo, não o é
tanto em sua qualidade de representante de um determinado tipo de língua [...], mas uma
virtude daquilo que nela foi falado e transmitido pela tradição” (Gadamer, 1999, p. 640). No
que toca especificamente à linguagem, a compreensão do mundo e de si mesmo é limitada
porque a linguagem se caracteriza como meios finitos, como um universo pré-estruturado de
representação simbólica do mundo que não pode ser invocado de maneira total, una, mas
sempre com base na forma progressiva do discurso. Isso quer dizer que a experiência da
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mundialização remete a uma finitude intransponível da compreensão porque acontece sob a
forma progressiva do discurso correspondente a cada língua.
Terceiro, a experiência da mundialização se caracteriza por uma finitude
intransponível porque não somos capazes de nos abstrair da efetividade contextual da
experiência (sincronia). Trata-se aqui de um limite propriamente fenomenológico da
compreensão. Esse limite se manifesta no fato de que a experiência da interação com o outro,
de quem emana o não-familiar, é condição do compreender, i.e da ampliação potencial do
nosso horizonte sobre o mundo. Porque a compreensão acontece na pessoa do “eu” que
interage com a pessoa do “tu”, nossa experiência do mundo via linguagem é limitada temporal
e espacialmente. Isto é, nosso corpo nos inscreve sempre em um contexto presente de
interação fisicamente situado. Isso quer dizer que experienciamos a mundialização de
determinada maneira conforme o contexto efetivo no qual nos encontramos no presente. Não
podemos passar, em suma, por todas as experiências disponíveis no mundo.
Em vista disso, nossa inscrição em determinada situação hermenêutica, a forma
progressiva do discurso e o caráter contextualizado da experiência conferem uma finitude à
experiência da mundialização no sentido de como podemos compreendê-la. Por outro lado, é
justamente essa finitude do compreender que confere ao nosso horizonte sobre o mundo uma
infinitude: podemos sempre aprender mais (Gadamer, 1999, p. 639 sq.). De acordo com o que
vimos anteriormente, isso significa que ter consciência da finitude da compreensão consiste
em ter consciência do alcance limitado da verdade que a experiência pode nos revelar. Nesse
sentido, ter consciência de que a experiência que fazemos é hermeneuticamente limitada
remete a uma verdade que está ciente da própria finitude. Para o que nos ocupa, isso significa
que, hermeneuticamente, a experiência da mundialização escancara no quotidiano a
diversidade das culturas no sentido de experiências distintas da verdade. Potencialmente, a
experiência da mundialização parece fazer com que o homem se torne cada vez mais
consciente da própria finitude histórica.
O que é universal aqui não é o saber adquirido mediante a experiência, mas a estrutura
da experiência hermenêutica. Essa estrutura é fundamentalmente dialógica. Quando Karl
Marx fala sobre o capital, não é o capital que está a falar, mas o “tu” que é Marx para o leitor.
A experiência do “tu” tem, assim, uma estrutura dialógica que ela, sim, é universal: num
sentido fundamental, a estrutura pronominal do “eu” e do “tu”. Aprender mediante a
experiência consiste, assim, em um processo dialógico e reflexivo – do “eu” referenciado no
“tu”. Trata-se então de uma experiência – no sentido autêntico de nos levar a uma
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compreensão maior de algo no mundo e de nós mesmos – orientada pelo entendimento mútuo
e o reconhecimento recíproco. Adicionando a essa estrutura linguística da experiência a
consciência da própria historicidade, a experiência do “tu” acontece sempre já no contexto da
tradição do “eu”. Isto é, ao indagar sobre a própria tradição, a consciência histórica presente
está referenciada duplamente: no “tu” da própria tradição que nos fala e no “tu” da alteridade
de outras tradições que também nos falam. Conceber a experiência da mundialização como
experiência hermenêutica permitiria, em princípio, contornar a tentação do relativismo
quando falamos de mundialização e da diversidade cultural que invoca. No contexto aqui
definido, ter o fenômeno da compreensão como ponto da partida parece evitar o relativismo
na medida em que ilumina aquilo que, hermeneuticamente, temos de comum enquanto
pessoas igualmente capazes de compreensão e entrelaçados que estamos historicamente.
No referenciamento no outro, portanto, não há apenas diferenciação da própria
tradição em relação a outra, mas também compartilhamento. Para haver diferenciação é
necessário, antes, que ocorra uma fusão dos horizontes dos participantes da interação, pois
sem ela não é possível a interpretação que, enquanto autocompreensão, nos diferencia de algo
ou alguém. A isso corresponde uma condição hermenêutica do nosso estar no mundo
enquanto percepção das coisas e acepção linguística do mundo. “[...] Na percepção das coisas,
cada matização é diferente e excludente das demais e contribui para constituir a ‘coisa em si’
como um continuum dessas matizações, enquanto que na matização das acepções linguísticas
do mundo, cada uma delas contém potencialmente todas as demais, isto é, cada uma está
capacitada para ampliar-se a cada uma das outras”. Por isso, as matizações linguísticas e da
percepção das coisas nos capacitam a “compreender e abarcar, a partir [delas], também a
‘acepção’ do mundo que se oferece noutra língua” (Gadamer, 1999, p. 650). Para o que nos
ocupa, isso quer dizer que a impregnação linguística da nossa experiência do mundo não está
fechada em si mesma. A fronteira da percepção e a impregnação linguística não constituem,
em um sentido fundamental, uma fronteira sociológica.
Vimos que somos capazes de compreensão uma vez que, via a linguagem, fusionamos
parcialmente nosso horizonte com o horizonte do outro. Essa fusão se dá de modo diacrônico,
em relação à experiência passada, à tradição, e sincrônico, no estar presente, em relação a
tudo que compõe o nosso presente. Em vista disso, o fato de a mundialização diversificar
(sincronia) os conteúdos materiais e simbólicos que compõem nossa situação presente de vida
sugere que a fusão de horizontes não está restrita à intercompreensão linguística, nem a um
mesmo mundo da vida compartilhado intersubjetivamente nem à comunidade de cultura.
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Na suposta ingenuidade da nossa compreensão, na qual nos guiamos pelo
padrão de compreensibilidade, o outro se mostra a partir do próprio, e isso de
tal modo que ele não se expressa mais, em absoluto, como próprio e como
outro [...] Tal como cada indivíduo não é nunca indivíduo solitário, pois está
sempre entendendo-se com os outros, da mesma maneira o horizonte
fechado que cercaria uma cultura é uma abstração. A mobilidade histórica da
existência humana apóia-se precisamente em que não há uma vinculação
absoluta a uma determinada posição, e nesse sentido tampouco existe um
horizonte fechado (Gadamer, 1999, p. 450-454-455).

No propósito aqui definido, o entrelaçamento das culturas sugere falar de uma fusão
intercultural de horizontes que acontece como diálogo – ao assistir televisão, ao viajar, assim
por diante. Como veremos mais adiante, é a natureza hermeneuticamente aberta do conceito
de fusão de horizontes que interessa a um conceito de verdade capaz de abrir caminho para
fundamentar uma modernização que mundializa – eo ipso, uma modernização que globaliza.
Por enquanto, deve-se frisar o seguinte: porque a acepção linguística e a percepção das coisas
acontecem através de matizações do mundo, nossa compreensão é hermeneuticamente aberta,
permitindo, inclusive, que acessemos o sentido de tais matizações que se oferecem em outra
língua. Isso implica em dizer que o entendimento mútuo e o reconhecimento recíproco, num
sentido fundamental, não estão restritos a determinada comunidade de cultura nem ao mundo
da vida compartilhado intersubjetivamente. Isto é, o medium da intercompreensão linguística
caracteriza nossa experiência do mundo num sentido hermeneuticamente específico.
Na perspectiva dos participantes da interação, conceber a experiência da
mundialização como experiência hermenêutica significa então dizer que as dimensões
sincrônica e diacrônica se tornam efetivas como diálogo. Quando olhamos para uma
fotografia, assistimos a um documentário, a um espetáculo, ou ainda quando lemos um texto
inscrito em outra tradição, estabelecemos um diálogo que se dá sob a estrutura pronominal da
língua que falamos. De acordo com o que vimos, essa estrutura pronominal fundamental é
pressuposta não apenas no diálogo que temos com a própria tradição (diacronia) e com
aqueles que compartilham dessa mesma tradição (sincronia), mas também ao diálogo com
outras tradições. Parece evidente aqui que a experiência da mundialização concebida como
experiência hermenêutica requer falar de um tipo intercultural de entendimento. Sua
particularidade, sendo o que o distingue do entendimento mútuo no sentido comunicativo,
seria a sobreiluminação de uma dupla diacronia: no sentido de diálogo com a própria tradição
e de diálogo com a tradição do outro. A reflexividade, portanto, permaneceria sendo a
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dinâmica por meio da qual fusões parciais dos horizontes dos participantes acontecem, no
sentido de mediação do que é familiar com o que não é.
Conceber a experiência da mundialização como experiência hermenêutica nos
permitiria fundamentar um ponto de partida sistemático. Primeiro, sob a perspectiva do
fenômeno da compreensão, a experiência da mundialização pode ser compreendida a partir
das pré-condições hermenêuticas do entendimento mútuo. Segundo, definir a compreensão de
que somos capazes a partir do acontecer de um diálogo hermeneuticamente situado e aberto,
possibilita abrir caminho para uma fundamentação da vinculação interna entre localismo e
cosmopolitismo, ou ainda, da primazia do local sobre o global, que vimos com os estudos
aplicados sobre o cosmopolitismo atual. Uma fundamentação que, por ser hermenêutica, tem
a vantagem de não circunscrever a compreensão e a intersubjetividade possíveis ao uso
comunicativo da linguagem. Isso nos permitiria considerar outra dimensão da experiência que
aquela particularmente forte que caracteriza o reconhecimento intersubjetivo entre pessoas
que pertencem a uma mesma comunidade de cultura: em princípio, a experiência do
entrelaçamento entre as culturas. Por essas duas razões, a hermenêutica parece mostrar-se
mais vantajosa como ponto de partida do que a pragmática formal para abrir a modernização
para a mundialização.

(3.c) Em vista de tudo o que precede, denota-se uma hipótese que poderá orientar estudos
posteriores, pois conceber a experiência da mundialização como experiência hermenêutica
requer um conceito correspondente de situação interessado sociologicamente. De um modo
geral, pode-se dizer que a diversificação das mediações com o mundo promovida pelas
tecnologias de informação, comunicação e transporte, figuram como pré-condição material da
mundialização. Representações do mundo possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico,
como ver o planeta desde o espaço, viajar a lugares geograficamente distintos, visualizar
paisagens desconhecidas em documentários, conceber a natureza a partir de aspectos nãosensíveis aos sentidos sensoriais humanos, transformam a maneira como interpretamos o
mundo e como vemos a nós mesmos no mundo. De modo estilizado, pode-se dizer que, a
partir do momento em que Yuri Gagarin nos disse, em 12 de abril de 1958, que a terra é um
todo azul, um tempo e um espaço comum passaram a forçar o surgimento de um imaginário
planetário comum. Uma consciência histórica nova em relação à particularidade de nossa
experiência do mundo teria se tornado quase uma exigência moral. Exigência porque, sem a
consciência em relação a nossa particularidade, dificilmente conseguiremos lidar com os
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problemas que passamos a compreender decorrentes da nova ampliação histórica do nosso
horizonte sobre o mundo.
Fenomenologicamente, isso quer dizer que, na mundialização, foram ampliados os
círculos concêntricos que compõem a representação de nossa situação presente de vida – casa,
rua, bairro, cidade, estado, país, continente, planeta. Esses círculos passaram a estender-se até
os “outros” a partir de uma representação material, como a fotografia do planeta visto do
espaço. Ao alcançar um círculo mais amplo, a representação de nossa situação presente de
vida ganha em complexidade: não somos apenas parte de uma cidade, de uma cultura, de um
país, mas parte de um planeta, de um sistema solar, de uma galáxia, de um universo
fundamentalmente comum cuja representação mental, desde então, se tornou acessível a parte
expressiva da humanidade. Os matizes de significações desses círculos concêntricos se
diversificam, e com eles, também se amplia potencialmente o nosso horizonte sobre o mundo.
Nessa diversificação, os matizes são relevantes no plano hermenêutico porque, a seu
turno, sugerem que cada vez mais fica claro que a consciência histórica não é o produto
autofágico de uma tradição apreendida reflexivamente. O horizonte que temos sobre o mundo
não é expressão una do invólucro da tradição na qual estamos sempre já encarnados; esse
horizonte está, a todo momento, em processo de ampliação na medida em que dialogamos
com o mundo e com as pessoas. Ao diversificar a representação dos círculos concêntricos
que definem a representação de nossa situação presente de vida, a mundialização promovida
pela modernização também diversifica o escopo de interpretações sobre coisas no mundo com
as quais temos contato na medida em que vivemos. De modo mais uma vez estilizado: agora
temos de lidar moral, ética e politicamente com a imagem de um globo azul a partir de
situações hermenêuticas distintas.
Para explorar plenamente essa hipótese, faz-se necessário abrir um diálogo entre a
hermenêutica de Gadamer e a fenomenologia de Edmund Husserl, de Alfred Schütz e Thomas
Luckman. Isso permitiria, em princípio, fundamentar um conceito de situação que interessa ao
endereçamento sociológico da mundialização como experiência. Um conceito como esse deve
igualmente partir dos resultados apresentados por estudos aplicados sobre o cosmopolitismo
atual nas esferas da identidade cultural, das mídias, do consumo, das migrações, do turismo de
massas e da questão ambiental. Representativo de estudos como esses, por exemplo, é o livro
organizado por Leila Ferreira (2011) sobre a questão ambiental na América Latina, cujos
autores são particularmente bem-sucedidos no endereçamento de aspectos locais, regionais e

289

globais. Igualmente, deve-se aqui estar atento à distribuição geográfica e histórica e dialogar
com estudos em ciências sociais na América Latina, na África, Ásia e Oceania 17.

4 – Entendimento intercultural, mundo da vida e aprendizagem

Em vista do que precede, devemos agora nos perguntar como algo, por assim dizer,
“vindo de fora”, culturalmente “estrangeiro”, pode se tornar algo adquirido. Isso permitiria
falar daquilo que pressupomos quando utilizamos palavras como mundialização e
cosmopolitismo, a saber, um tipo intercultural de entendimento. Se a experiência da
mundialização pode ser concebida como experiência hermenêutica, então devemos nos
perguntar duas coisas: primeiro, quais são as pré-condições do entendimento que permitem
que tal experiência ocorra; segundo, quais são as implicações que tais pré-condições têm para
a questão da verdade. O ponto da partida comum a essas duas perguntas é aquilo que a
mundialização ilumina na experiência, a saber, em sentido amplo, a diversidade cultural
imanente e o entrelaçamento histórico das culturas. Assim, a primeira pergunta sugere falar de
pré-condições hermenêuticas do entendimento, sem as quais a mundialização enquanto
experiência não seria possível. Enquanto pré-condições do entendimento, deve-se
compreender uma acepção indiciária, que neste caso, é intercultural. Estamos aqui na
perspectiva ampla do ator. Dizer que, hermeneuticamente, a experiência da mundialização
implica em falar de um tipo intercultural de entendimento, nos remete, em um segundo
momento, à relação problemática entre episteme e cultura no contexto da pretensão de
verdade. Passamos aqui, portanto, para a perspectiva do intérprete em sociologia.
Sugere-se, então, que um conceito de verdade atento à relação problemática entre
cultura e episteme seria necessário para abrir a teoria da modernização para a mundialização –
e, num momento seguinte, também para a globalização. Dois aspectos dessa abertura
justificariam voltarmo-nos para a hermenêutica filosófica de Gadamer. Primeiro, ao partir de
experiências diversas de verdade, a hermenêutica filosófica se mostra mais adequada do que a
pragmática formal para endereçar uma fonte mundial de significação como, por exemplo, os
direitos humanos, porque reconhece que nossa compreensão do mundo está sempre já
encarnada em determinada situação hermenêutica. Tende-se a invalidar, nesta perspectiva,
17

Ver a esse respeito, por exemplo: Ianni, 1998 e 2008.
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qualquer prescrição normativa decorrente da verdade de determinada tradição com respeito a
outra que não derive do diálogo. Isso não significa, como veremos, que a cientificidade não
pode ser garantida.
Segundo, o conceito de experiência hermenêutica ilumina uma abertura ampla ao
mundo, a qual prevê uma ampliação potencial do nosso horizonte sobre o mundo. A
consciência reflexiva que permite aprendermos com nossos erros e acertos não está aqui
tendencialmente restrita a um “para si” da tradição. Ela é compreendida como um para si
referenciado no outro em sentido amplo. Esse outro não é apenas o nosso igual de cultura,
mas se estende potencialmente ao conjunto da humanidade. Isso implica dizer que o mundo
da vida é culturalmente aberto.
Dissemos anteriormente que a tese teórica ora apresentada reivindica uma
complementaridade com a teoria da ação comunicativa. Gadamer não formula uma teoria da
sociedade, mas uma hermenêutica da verdade e do método com interesse para as ciências
sociais. Isso quer dizer que a complementaridade reivindicada com a teoria habermasiana da
sociedade também visa garantir referências estruturais que, em princípio, permitiriam
endereçar a abertura da teoria da modernização para a mundialização/globalização a partir da
hermenêutica gadameriana. O que permite tal complementaridade é o ponto de partida comum
na impregnação linguística do nosso acesso ao mundo e num mundo suposto como comum
que existe para além de nós e apesar de nós. A seguir, argumento que o conceito de verdade
de Gadamer pode interessar para a caracterização de uma aprendizagem derivada de um tipo
intercultural de entendimento, i.e para o entrelaçamento histórico das culturas.
Como vimos anteriormente, o conceito de preconceito de Gadamer possui uma
acepção negativa e positiva. O preconceito caracteriza, de uma só vez, a limitação de nosso
horizonte sobre o mundo e permite que nos abramos ao mundo. Na medida em que o
preconceito nos abre ao mundo, ele nos permite passar pela experiência de revisá-lo e
alcançar uma compreensão maior que aquela que tínhamos. Essa compreensão remete a uma
ampliação do nosso horizonte sobre o mundo. O que qualifica esses conceitos para endereçar
o entrelaçamento histórico das culturas é o fato de que inscrevem a verdade – e, não obstante,
a normatividade a ela inerente – na práxis dialógica de um entendimento mutuamente limitado
pela positividade e negatividade do preconceito. Ao prever, no plano hermenêutico,
limitações do horizonte de verdade devido a nossa inscrição em determinada situação
hermenêutica, Gadamer define a possibilidade de conhecimento racional numa práxis
interpretativa precavida contra a relação problemática entre cultura e episteme. Isso nos
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interessa porque permite afrouxar as exigências pragmático-formais do entendimento mútuo.
Na perspectiva hermenêutica, o entendimento está, por definição, hermeneuticamente aberto e
referido no outro.
No que segue, buscarei esboçar as linhas gerais que fundamentam essa abertura
hermenêutica e a complementaridade reivindicada com a teoria da ação comunicativa. Para
tanto, julga-se necessário desenvolver um conceito indiciário de entendimento intercultural
em dois planos interconectados: um primeiro hermenêutico (4.a) e um segundo teóricosociológico

(4.b).

Tidos

em

conjunto,

esses

dois

planos

apontam

para

uma

complementaridade entre a ampliação do horizonte como expressão da compreensão
possibilitada pelo diálogo (Gadamer) e a aprendizagem como expressão evolutivo-sociológica
do entendimento mútuo (Habermas). Com isso, sugere-se que seria precisamente essa dupla
dimensão do entendimento intercultural que permitiria fundamentar a abertura da teoria da
modernização para a mundialização – eo ipso, para a globalização.

(4.a) Plano hermenêutico do entendimento intercultural. O ponto de partida do plano
hermenêutico do entendimento intercultural pode ser definido como segue: “[...] A
estruturação linguística da nossa experiência do mundo está em condições de abarcar as
relações vitais mais diversas” (Gadamer, 1999, p. 651). Em princípio, isso pressupõe afirmar
que um tipo intercultural de entendimento participa da estruturação linguística da nossa
experiência do mundo e se estende às relações vitais mais diversas. Nos termos aqui
definidos, essa extensão até as relações vitais significa que um tipo intercultural de
entendimento estaria na origem de tipos de aprendizagem. No plano hermenêutico, a hipótese
avançada é a de que o entendimento intercultural ilumina uma diversificação dos conteúdos
semânticos da linguagem e das estruturas simbólicas do mundo da vida.
De acordo com o que vimos anteriormente, essa diversificação seria expressão do
entrelaçamento histórico das culturas. Com isso, sugere-se que a diversificação potencial dos
conteúdos semânticos da linguagem e das estruturas simbólicas do mundo da vida decorrentes
do entrelaçamento entre as culturas – que como vimos, é intensificado pela mundialização –
remete àquilo que vimos com Gadamer como ampliação potencial do nosso horizonte sobre o
mundo. Isto é, ao diversificar os conteúdos semânticos da linguagem e as estruturas
simbólicas do mundo da vida, a mundialização aponta para uma ampliação potencial do nosso
horizonte sobre o mundo. Essa ampliação do horizonte pode ser caracterizada, assim sugiro,
como aprendizagem.
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A aprendizagem derivada do entendimento intercultural fica especialmente clara
quando consideramos o fenômeno dos empréstimos linguísticos. Mas também ocorre por
meio de outros aspectos situacionais da experiência, como quando assistimos televisão e
experienciamos aquilo que Szerszynski e Urry sugestivamente denominam “screened
cosmopolitanism” (2002). No plano hermenêutico do entendimento intercultural, a tarefa
então consiste em mostrar como a estruturação linguística da nossa experiência do mundo é
marcada por uma abertura fundamental para conteúdos simbólicos próprios a outra
linguagem, conteúdos, por assim dizer, “vindos de fora”. Isso nos permitiria caracterizar uma
abertura hermenêutica do nosso estar no mundo, i.e do mundo da vida para outros mundos da
vida. No propósito aqui definido, a caracterização de uma abertura como essa possibilitaria
fundamentar, indiciariamente, aquilo que foi anteriormente designado como pressuposição
metateórica de dedução do todo da modernização a partir da relação entre as partes.
No que segue, tratarei da abertura hermenêutica do nosso estar no mundo em três
aspectos fundamentais do uso da linguagem. Essa abertura é fundamentada a partir do caráter
semanticamente flutuante da palavra (i), da natureza intersubjetivamente vinculante do uso da
linguagem (ii) e da analogia como mediação da imbricação entre pensamento e linguagem
(iii). O conjunto, assim me parece, possibilitaria fundamentar o plano hermenêutico de um
conceito indiciário de entendimento intercultural. No contexto de uma modernização que
mundializa, falar-se-ia aqui de uma diversificação semântica das estruturas linguísticas
compartilhadas intersubjetivamente no mundo da vida e de uma diversificação dos signos do
pensamento, ambas decorrentes da abertura hermenêutica ao mundo e do entendimento
intercultural ao qual remete. Falar de uma diversificação como essa requer que, por fim, sejam
colocadas duas questões fundamentais: primeiro, trata-se de saber como acontece a circulação
intercultural de significações; e segundo, trata-se de saber como é possível que
compreendamos o que nos é dito por outra tradição (iv).

(i) A centralidade da linguagem se deve ao fato de que é ela que permite comunicar-nos,
entendermos mutuamente e compreender a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia
(Gadamer, 1999, p. 566). Isso é possível porque, como função semântica, a linguagem opera
com signos que substituem coisas no mundo e estados subjetivos, estados mentais,
sentimentos. Mas essa substituição de coisas no mundo por signos não é apenas descritiva, no
sentido de que as possibilidades de significação de uma palavra estejam limitadas à
representação da coisa no mundo. Isto é, por um lado, a fonte de significação da palavra é
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definida pela frequência de seu uso em representar determinada coisa no mundo e em nós
mesmos, mas por outro, as possibilidades de significação da palavra no uso da linguagem não
estão restritas semanticamente à representação literal. Por exemplo, em português, conforme o
contexto de sua enunciação, a palavra “flor” pode designar o objeto flor ou designar
figurativamente o carinho por alguém, quando alguém diz “Minha flor, traz um copo de água
para mim, por favor!”. Em seu uso, portanto, palavras conectadas na forma de um discurso
remetem a um caráter expressivo da linguagem.
Isso não quer dizer senão que a linguagem só existe enquanto uso performático. O que
implica dizer que a linguagem é diálogo. Por isso a palavra não possui um significado
semanticamente fixo. Em uma conversação, ela é objeto constante de interpretações e
reinterpretações conforme o contexto performativo no qual é usada, prestando-se a
significações variadas na medida em que formam um discursivo. A essa “flutuação”
semântica do significado da palavra conectada a um discurso correspondem, por exemplo,
enunciados metafóricos. A linguagem e seu uso, nesse sentido, estão marcados por uma rede
de reciprocidades de significados, com regras gramaticais e conexões semânticas de sentido,
rede esta vinculada ao contexto efetivo de interação como práxis dialógica. Pode-se então
falar de um caráter semanticamente flutuante da palavra.
Nas possibilidades inúmeras de conferir sentido semântico a algo, o contexto do uso
da linguagem é, em vista do que foi dito, central para compreender o que é invocado pelo
falante. Mas a “flutuação” semântica da palavra não se deve apenas à complexidade estrutural
da linguagem em si. Ela se deve também a determinada distância entre a palavra e a coisa que
ela representa (Gadamer, 1999, p. 597 sq.). Por isso, por exemplo, a palavra francesa
nécessaire, que é um adjetivo e se refere à “necessidade de algo”, pôde ter sua representação
modificada no uso do português brasileiro, tornando-se um substantivo que se refere a uma
bolsa ou estojo no qual são colocados itens de higiene e beleza. A “flutuação” semântica da
palavra então pressupõe que, em seu uso discursivo contextualizado, ela permite um emprego
subjetivo por parte do falante, conforme o sentido por ele pretendido. O emprego verdadeiro
ou falso da palavra está, portanto, subordinado ao sentido pretendido pelo falante no uso que
faz da flutuação semântica que lhe é própria; flutuação esta definida intersubjetivamente pela
frequência de seu emprego em designar isto ou aquilo.
Em vista disso, pode-se afirmar que o uso da linguagem está na origem da abertura
hermenêutica do mundo da vida a significações “estrangeiras” – vindas de outros mundos da
vida, de outras tradições linguísticas – porque a flutuação semântica da palavra permite ao
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falante determinada autenticidade expressiva. Isto é, a flutuação semântica permite que a
palavra seja subordinada ao sentido pretendido por qualquer falante que com ela tenha tido
contato. A palavra inglesa link pode nos servir de exemplo para esclarecer isso. Link significa
originalmente ligação, e seu uso foi mundializado na infra-estrutura da internet como
endereço indicado em um site que leva a outro site. No Brasil, seu uso difundido finalmente
extrapolou a internet, passando a ser utilizado na vida quotidiana e assumindo até mesmo a
forma verbal “linkar”. A palavra inglesa, portanto, chegou ao vocabulário do português
brasileiro referida a uma prática específica associada ao uso da internet e extrapolou esse
contexto de uso. Pode-se falar, nesse sentido, de um duplo processo de flutuação semântica
que caracteriza o entendimento intercultural: é o uso expressivo da palavra link que permitiu,
primeiro, sua transposição da comunidade linguística inglesa para a comunidade linguística
luso-brasileira e, segundo, sua transposição para outros contextos de uso no âmbito desta
última. Num sentido fundamental, pode-se então dizer que o mundo da vida estaria
hermeneuticamente aberto porque o uso expressivo da palavra possui um caráter
semanticamente “flutuante”.
Aqui, a abertura se refere a um processo dialógico e reflexivo: dialógico porque o
contato com a palavra link acontece na forma de uma conversação e experiência autênticas,
nas quais o horizonte expressivo de significação do falante lusofônico-brasileiro é, de alguma
maneira, ampliado; reflexivo, porque a conversação e a experiência autênticas implicam em
determinada negociação de significado, daí podendo ocorrer uma dilatação do uso contextual
da palavra. Esse duplo processo remete, assim, a uma nova fixação da representação
contextualmente finita da palavra, fixação esta que se dá no contexto de uso de outra
linguagem, de outra tradição linguística. O caráter semanticamente flutuante da palavra sugere
então que a palavra link pôde passar por uma nova fixação cultural daquilo que invoca, vindo
a compor outra tradição linguística, porque ela não possui uma atribuição inequívoca a
alguma coisa.
Evidentemente que há certo limite no emprego expressivo da palavra, dado que a
amplitude de sua significação de algo no mundo não é infinita. Os limites do emprego
expressivo da palavra são conferidos pelo seu uso historicamente sedimentado no interior da
comunidade linguística. Isso significa que a compreensão e a interpretação do mundo que a
palavra permite na forma de discurso estão subordinadas ao pertencimento do falante a
determinada tradição linguística. O contexto efetivo do uso discursivo da palavra, portanto, é
histórico e sociocultural. A linguagem então é um fenômeno social, cultural e histórico na
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medida em que pressupõe uma convenção quanto ao seu uso. Mas nem por isso pode-se
afirmar que a palavra esteja confinada culturalmente ao seu emprego convencional no interior
da comunidade linguística na qual existe. Como vimos com as palavras link e nécéssaire, ela
se presta a apropriação por terceiros, por falantes de cultura distinta. Para o conceito indiciário
de entendimento intercultural, isso quer dizer que a apropriação implica em uma nova criação
do acontecer da compreensão.

(ii) O fato de a linguagem ser um fenômeno social, cultural e histórico nos leva a reconhecer
que a linguagem possui também uma dimensão intersubjetiva, que vem associada à função
semântica como convenção. Para retomar o exemplo da “flor”, quando se faz uso dessa
palavra em um poema, por exemplo, para representar o amor que o poeta tem por sua musa,
não se está referindo à “flor” em si, mas igualmente a um sentimento compartilhado. É a
convenção do que a palavra “flor” pode representar, além da flor em si, enquanto amor que se
nutre por alguém, que permite ao poeta vincular-se intersubjetivamente à musa. Ou ainda,
quando alguém nos interpela dizendo “Que barulho é esse!”, a pessoa não está remetendo
exclusivamente ao som que surgiu, mas igualmente a uma sensação compartilhada e a um
mundo comum. O enunciado então diz mais sobre o mundo comum do que sobre alguma
coisa que o ouvinte não tivesse já percebido e sobre o significado literal do barulho que se
está a ouvir.
O uso da linguagem possui, portanto, uma natureza intersubjetivamente vinculante.
Essa natureza se deve ao que Gadamer define como o “modo especulativo da linguagem”, o
qual “mostra o seu significado [da linguagem] ontológico universal. O que vem à fala é,
naturalmente, algo diferente da própria palavra falada. Mas a palavra só é palavra em virtude
do que nela vem à fala” (Gadamer, 1999, p. 688). O amor do poeta é algo que vem à fala
enquanto sentido invocado, que é diferente do que literalmente designa a palavra “flor”
empregada para expressá-lo. O modo especulativo da linguagem remete ao fato de que a
palavra está subordinada ao sentido contextual mais amplo de seu uso, e é esse sentido mais
amplo que vincula intersubjetivamente.
Enquanto significado ontológico do uso da linguagem, a natureza intersubjetivamente
vinculante do uso da linguagem, em seu modo especulativo, é fonte do entendimento mútuo,
i.e da compreensão do mundo. A linguagem constitui o nosso estar no mundo enquanto
experiência de um mundo compartilhado de determinada maneira. Compreende-se que a
natureza intersubjetivamente vinculante do uso da linguagem é geradora de solidariedades
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diversas e, desta forma, inscreve o falante em determinada situação hermenêutica. Pode-se
então afirmar que a linguagem é geradora do mundo na medida em que, ao promover uma
vinculação intersubjetiva, ela nos mune de uma pré-compreensão linguística do mundo. Por
isso, podemos dizer que o que é sociologicamente significativo na linguagem não é tanto sua
estrutura gramatical e semântica em si, mas seu uso performativo. É de seu uso que emergem
formas socioculturais de vida e, em sentido último, que emerge aquilo que chamamos de
sociedade.
O fato de o uso da linguagem dizer mais do que apenas o significado literal das
palavras articuladas em um discurso, isto é, de vincular intersubjetivamente, permite, por
exemplo, que uma poesia alemã possa revelar aspectos do mundo e do intramundo pertinentes
para um leitor inscrito em outra tradição cultural. Dizer que o uso da linguagem estabelece,
por natureza, solidariedades no sentido de um mundo compartilhado supostos como comum,
significa afirmar que, por definição, o mundo da vida não está hermeneuticamente fechado
pelo mundo objetivo (no sentido de coisas no mundo) nem pelo mundo social (no sentido de
expectativas de conduta, de regras sociais). Por isso podemos compreender o sentido de um
texto cujo autor é de tradição cultural distinta da nossa.
Fundamentalmente, compreende-se que a natureza intersubjetivamente vinculante do
uso linguagem invoca um tipo intercultural de entendimento na medida em que remete à
possibilidade de o ouvinte compreender o que diz um falante encarnado em uma tradição
distinta da sua. Neste sentido, podemos dizer que isso implica em falar de uma abertura
hermenêutica do mundo da vida do ouvinte para o mundo da vida do falante, pois o mundo da
vida é o lugar da intersubjetividade compartilhada. Na medida em que compreendemos o que
foi dito pelo acesso intersubjetivo do sentido invocado pelo falante, abrimos o mundo da vida
no qual estamos inscritos. E essa abertura, por definição, não possui fronteiras culturais.

(iii) O caráter semanticamente flutuante da palavra e a natureza intersubjetivamente
vinculante do uso da linguagem sugerem que um tipo intercultural de entendimento é
indiciário porque se referem a pré-condições hermenêuticas do entendimento. Essas précondições, assim foi argumentado, caracterizam uma abertura hermenêutica do mundo da vida
que, por definição, não possui restrições prévias. Posto isso, eu gostaria agora de abordar um
terceiro aspecto, não menos importante, que também aponta para essa abertura: o princípio da
analogia, como mediação da relação entre pensamento e linguagem.
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De acordo com o que vimos anteriormente, sugere-se que a abertura hermenêutica do
mundo da vida pode encontrar uma fundamentação no significado ontológico do uso da
linguagem. Podemos agora dar um passo a mais no argumento apresentado: o caráter
semanticamente flutuante da palavra e a natureza intersubjetivamente vinculante da
linguagem remetem o entendimento intercultural à constituição hermenêutica do nosso estar
no mundo como distanciamento com respeito à coisa. “Sobre essa distância repousa o fato de
que algo possa destacar-se como conjuntura própria e converter-se em conteúdo de uma
proposição, suscetível de ser entendida pelos demais. Na estrutura da conjuntura que se
destaca, está dado o fato de que sempre haja nela algum componente negativo” (Gadamer,
1999, p. 646). O componente negativo se refere ao fato de que, enquanto representação de
algo, a palavra não é, por definição, esse algo. A negatividade diz respeito a não
correspondência inequívoca entre palavra e coisa. Entretanto, é justamente essa negatividade
que permite elevar-nos ao mundo via linguagem, porque é essa não correspondência
inequívoca que possibilita especular e compreender coisas no mundo. Isso significa que,
porque o homem pode elevar-se ao mundo via linguagem, sua condição linguística de estar no
mundo é hermeneuticamente aberta. Nossa experiência hermenêutica do mundo pressupõe
essa abertura. É ela que permite o trânsito intelectual de uma conjuntura familiar para outra
não-familiar, da forma sociocultural de vida que nos é própria para outra estrangeira. Inscrito
na situação hermenêutica, o ponto máximo dessa abertura é o aprender outra língua. Quando
aprendemos outra língua, não esquecemos aquela que já falávamos. Quando superamos
nossos preconceitos e nos introduzimos em outros mundos linguísticos, não nos desfazemos
do nosso próprio mundo.
No tópico três, vimos que o continuum das matizações linguísticas e da percepção das
coisas significa que um tipo intercultural de entendimento operaria mediante a experiência de
fusões de horizontes que, ao permitir novas interpretações sobre o mundo, amplia nossa
compreensão de modo cumulativo. Aprender uma língua estrangeira significa manter o
próprio comportamento com o mundo e ampliá-lo por meio do mundo linguístico estrangeiro.
Trata-se aqui, portanto, de uma dimensão sincrônica ampliada da experiência hermenêutica,
que não reduz nosso estar no mundo à artificialidade de uma comunidade linguística fechada
em si mesma, culturalmente autofágica.

Sugere-se assim que o continuum de nossas

matizações do mundo remete a uma vinculação interna entre abertura linguística ao mundo e
abertura hermenêutica do nosso estar no mundo – que alcança o intercultural. O que, então,
caracteriza tal vinculação interna?
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Tendo em vista o que se exemplificou anteriormente com as palavras link e
nécessaire, pode-se afirmar que tal vinculação interna se deve ao fato de que a palavra
também é cópia. É cópia que pertence ao que é copiado, e por isso, ela também pode ser
copiada. Nesse sentido, significações culturalmente localizadas circulam mundialmente
porque a palavra, como vimos, não está presa àquilo que representa. Isso nos leva à dimensão
fundamental do nosso estar no mundo, compreendida pela imbricação entre pensamento e
linguagem: enquanto cópia de algo no mundo, a palavra emana do pensamento, pois antes de
vir-à-fala, esse algo no mundo já foi pensado. Como efetivação do pensamento, a palavra
vem-à-fala, e por esse motivo seu uso varia historicamente e ela pode ser objeto de
empréstimo por parte de outra tradição linguística. Isso quer dizer que, via linguagem, o
pensamento é capaz de estabelecer semelhanças entre palavras e aquilo a que se referem no
mundo. “Nisso consiste precisamente a genialidade da consciência linguística, em poder dar
expressão a essas semelhanças” (Gadamer, 1999, p. 623). Tais semelhanças significam que a
formação de palavras permite a formação de conceitos como transposição de significações,
via um processo prático-reflexivo de analogia. Gadamer então nos ensina que é esse processo
de formação de conceitos via analogia que torna possível ampliar nosso horizonte de
compreensão sobre o mundo, florescendo reflexivamente até o pensamento filosófico. “A
conceituação que a linguagem realiza não somente é empregada pelo pensamento filosófico,
mas até ampliada por este, em determinadas direções” (p. 626).
Isso nos permite compreender como é possível aprender outra língua, i.e nos permite
fundamentar aquilo que é decisivo para o conceito indiciário de entendimento intercultural: a
circulação intercultural de significações ocorre, no plano hermenêutico, via um processo de
analogia, processo este decorrente do fato de que a palavra também é cópia. Num sentido
fundamental, isso quer dizer que porque a palavra caracteriza a efetivação do processo de
pensamento, ela se presta à circulação entre comunidades linguísticas. Porque a palavra é
cópia, nosso pensamento está linguisticamente aberto ao mundo. Isso também caracteriza uma
abertura hermenêutica do nosso estar no mundo e, não obstante, do mundo da vida no qual
estamos sempre já inscritos. O princípio da analogia remete a uma antecedência do
pensamento sobre a linguagem que caracteriza uma abertura hermenêutica do nosso estar no
mundo, que se estende, evidentemente, ao mundo da vida.

(iv) Em vista disso, temos ainda que responder a duas perguntas centrais: primeiro, trata-se de
saber como é possível a circulação intercultural de significações; segundo, e
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consequentemente, trata-se de saber como é possível que compreendamos o que diz outra
tradição. O problema colocado por essas perguntas é o de que o compreender e o interpretar
estão subordinados à tradição linguística. Por esse motivo, elas podem ser respondidas em
conjunto.
Tanto a circulação intercultural de significações como a compreensão do que outra
tradição nos diz são possíveis porque a subordinação do compreender e do interpretar à
tradição linguística não é adscrita. Compreender e interpretar vão além dessa subordinação,
“não somente porque todas as criações culturais da humanidade, mesmo as não linguísticas,
pretendem ser entendidas desse modo, mas pela razão muito mais fundamental de que tudo o
que é compreensível tem de ser acessível à compreensão e à interpretação” (Gadamer, 1999,
p. 589). Isso quer dizer que a linguagem em si, enquanto gramática e léxico, não consiste no
“verdadeiro acontecer hermenêutico”. Somos capazes de compreender o que diz outra
tradição porque “[o] mundo linguístico próprio, em que se vive, não é uma barreira que
impede todo conhecimento do ser em si, mas abarca fundamentalmente tudo aquilo a que
pode expandir-se e elevar-se a nossa percepção” (p. 648). A circulação intercultural de
significações e a compreensão do que outra tradição nos diz é possível porque,
fundamentalmente, as criações culturais – e a respectiva linguagem – pertencem ao domínio
do humanamente inteligível.
Isso significa que, porque as criações culturais pertencem ao domínio do
humanamente inteligível, conseguimos transitar entre culturas diversas. Evidentemente que a
tradição linguística na qual crescemos nos inscreve previamente em determinada situação
hermenêutica de partida e imagem de mundo. Mas tal imagem é sempre representação de um
“mundo humano, isto é, estruturado linguisticamente, seja lá qual for a sua tradição. Enquanto
linguisticamente estruturado, cada mundo está aberto, a partir de si, a toda acepção possível e,
portanto, a todo gênero de ampliações, pela mesma razão, acessível a todos” (Gadamer, 1999,
p. 648-649). Para o que nos interessa especificamente, isso quer dizer que o entendimento
intercultural, ao lado do entendimento mútuo fundado comunicativamente (Habermas), aponta
para uma aprendizagem significativa enquanto ampliação potencial do nosso horizonte sobre
o mundo decorrente da possibilidade de compreender o que outra tradição nos diz – e num
sentido indiciário, decorrente da circulação intercultural de significações.
Um exemplo pode ajudar a clarificar o que se pretende dizer aqui. Como é possível
que um sociólogo brasileiro utilize o texto de um sociólogo francês que trata de formas
históricas de dominação na França para compreender formas históricas de dominação no
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Brasil? Do ponto de vista hermenêutico, isso pode ser compreendido se considerarmos que os
textos falam para nós de diversas maneiras e que, enquanto pessoas igualmente capazes de
compreensão, compartilhamos um mundo presumivelmente comum. Isto é, o que um texto diz
proporciona experiências de verdade que, como em toda forma de uso expressivo da
linguagem, não restringem a representação de algo no mundo ao significado literal das
palavras formadoras de um discurso. Um mesmo texto nos fala de diversas maneiras porque é
intersubjetivamente vinculante.
Na medida em que o sociólogo brasileiro avança na leitura do texto escrito pelo colega
francês – ou por outro qualquer –, as negociações e re-interpretações que opera em seu
pensamento acontecem mediante fusões dos respectivos horizontes. Somente a fusão dos
horizontes e a experiência hermenêutica autêntica, de acordo com o que vimos, podem
proporcionar uma experiência de verdade e ampliar nosso horizonte sobre o mundo. Para o
que nos ocupa, isso significa o seguinte: tendo em vista que se trata de uma fusão de
horizontes, podemos dizer que há uma abertura hermenêutica que, mediante um tipo
intercultural de entendimento, vincula intersubjetivamente sociólogos inscritos em situações
hermenêuticas distintas. Se concordamos com isso, podemos então afirmar que a abertura
hermenêutica e o entendimento intercultural nela pressuposto promovem potencialmente uma
diversificação dos signos do pensamento e uma diversificação semântica das estruturas
linguísticas no mundo da vida.
Como se pode verificar na tradição sociológica brasileira, textos inicialmente
formulados no contexto das tradições europeias-ocidentais passam por uma “torção”
necessária, tendo em vista as particularidades respectivas do mundo que o sociólogo brasileiro
quer compreender 18. Apesar dessas particularidades, as verdades enunciadas por sociólogos
europeus-ocidentais dizem algo hermeneuticamente relevante para sociólogos brasileiros. De
18

Como exemplo dessa torção, penso na reinterpretação histórico-sociológica do conceito de classe elaborada
por Florestan Fernandes em Revolução Burguesa no Brasil (2006 [orig. 1975]). Fernandes argumenta que o
conceito de classe formulado na Europa do século XIX não permite compreender plenamente a ascensão
histórica da burguesia no Brasil. Na Europa, a burguesia generalizou seus interesses de classe para o conjunto da
sociedade mediante o rompimento com a ordem monárquica e a nobreza. No Brasil, a burguesia generalizou seus
interesses de classe sem romper com a ordem colonial e a oligarquia. Nas palavras do autor: “[...] filiar o
fazendeiro de café ao capitalismo comercial e financeiro seria uma explicação de tipo ‘ovo de Colombo’, se o
começo e o fim do processo não se contrapusessem, como uma economia colonial pré-capitalista se opõe a uma
economia nacional em integração capitalista e se o aburguesamento final do senhor agrário não envolvesse a
própria desagregação da ordem escravocrata senhorial [...] Sem modificar substancialmente a si próprios, à
nação e ao seu relacionamento material com as demais classes, as classes e os estratos de classe burgueses
descobriram um equivalente das condições estruturais e dinâmicas de dominação de classe, que não estavam ao
seu alcance” (2006, p. 139-386, grifo no original [orig. 1975]). Para o autor, diferentemente do que aconteceu na
Europa, a revolução burguesa no Brasil consiste em um processo de “aburguesamento” da oligarquia e
“oligarquização” da burguesia, do qual surge uma classe dominante burguesa anti-mercado competitivo e de
mando autocrático.
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acordo com o que vimos, isso se deve ao fato de que, enquanto diálogo, o autor de um texto
figura para o leitor como um dialogante, e a compreensão daquilo que aquele diz se dá como
processos

de negociação e renegociação

dos

sentidos

apresentados

(experiência

hermenêutica). Essa condição dialógica da linguagem permite, portanto, que textos digam
coisas não-idênticas, mas similares, para leitores inscritos em situações hermenêuticas
distintas. A eventualidade do “dizer algo” relevante para alguém inscrito em uma situação
hermenêutica distinta, pressupõe uma abertura hermenêutica fundamental e caracteriza, não
obstante, um tipo intercultural de entendimento. Nesse sentido, a “torção” operada pelo
sociólogo brasileiro remete a duas coisas que nos interessa: ela remete a limites das verdades
enunciadas no texto do colega francês, uma vez que a “torção” foi necessária, e à ampliação
do horizonte do que foi dito por este proporciona para aquele. Isso é central no argumento: a
“torção” aponta para uma aprendizagem significativa enquanto ampliação potencial do nosso
horizonte sobre o mundo decorrente da possibilidade de compreender o que outra tradição nos
diz.
De acordo com o que vimos, pode-se então afirmar que a circulação intercultural de
significações ocorre e nos permite compreender o que é dito por outra tradição porque:
•

o caráter semanticamente flutuante da palavra requer do falante um uso expressivo,
permitindo, primeiro, que o sentido da palavra seja direcionado pelo o que o falante
quer expressar, segundo, que o sentido da palavra seja direcionado para o contexto de
interação no qual é empregada. A palavra, portanto, se presta ao emprego por qualquer
falante, sem restrição de qualquer tipo.

•

a natureza intersubjetivamente vinculante do uso linguagem implica no acesso
intersubjetivo ao sentido invocado pelo falante, acesso este que não pressupõe o
compartilhamento anterior de um mesmo mundo da vida.

•

o princípio da analogia ilumina uma antecedência do pensamento sobre a linguagem,
tornando-nos capazes de estabelecer semelhanças entre palavras e aquilo a que se
referem no mundo. Isso quer dizer que, por definição, podemos expressar
linguisticamente o pensamento por meio de qualquer palavra que se nos faz
disponível, não importando a frequência de seu emprego em determinada comunidade
linguística nem a procedência linguística.

Resumidamente, a circulação intercultural de significações e a compreensão do que é
dito por outra tradição são possíveis porque nosso estar no mundo pressupõe um tipo
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intercultural de entendimento, que nos abre para tudo aquilo que, por definição, é
humanamente inteligível. Se nosso estar no mundo é hermeneuticamente aberto, estendendose para o que é dito em outros lugares, o mundo da vida no qual estamos inscritos, ele
também, está aberto para outros mundos da vida, não apresentando a língua utilizada, num
sentido fundamental, restrições prévias de qualquer tipo.
Considerando tudo o que foi dito sobre a abertura hermenêutica e o tipo intercultural
de entendimento a que remete, sugere-se que, no plano hermenêutico, a circulação
intercultural de significações e a possibilidade de compreender o que diz outra tradição
contribuem potencialmente para a aprendizagem num sentido evolutivamente vinculante.
Falaríamos aqui de uma diversificação dos signos do pensamento e de uma diversificação
semântica das estruturas linguísticas compartilhadas intersubjetivamente no mundo da vida.
Por isso, por exemplo, o senso comum atribui um horizonte sobre o mundo mais amplo àquele
que fala várias línguas. Ou ainda, quando atribuímos um horizonte mais amplo sobre o mundo
a alguém que residiu em vários países, que viajou para vários lugares e àquele que reside em
uma metrópole, com seu cosmopolitismo quotidiano que caracteriza peculiarmente as formas
de socialização num contexto de ampla diversidade cultural. Em um sentido simples,
aprendemos quando circulamos por lugares de cultura diferente da nossa.

(4.b) Plano

teórico-sociológico

do

entendimento

intercultural.

Dissemos

que a

fundamentação do entendimento intercultural compartilha com a teoria da ação comunicativa
a centralidade da linguagem como práxis geradora do mundo. Geramos o mundo pela
linguagem, pois nosso acesso ao mundo está impregnado pela linguagem. O entendimento
intercultural, de modo similar à concepção comunicativa do entendimento mútuo, sugere um
uso da linguagem que não se restringe a mera transmissão de significado ou descrição de algo
no mundo. Mantém-se aqui, portanto, a natureza intersubjetivamente vinculante da linguagem
em um sentido similar ao uso comunicativo da linguagem. Essas considerações sobre a
centralidade da linguagem na versão pragmático-formal e na versão hermenêutica são mais
importantes do que, a primeira vista, podem parecer. Apesar de configurar um ponto de
partida comum em relação ao entendimento mútuo concebido comunicativamente, a
ancoragem hermenêutica confere uma amplitude maior ao entendimento mútuo que, no
propósito de endereçar um tipo intercultural de entendimento, apresenta vantagens
significativas.
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Em primeiro lugar, ao partir da relação fundamental entre compreensão e linguagem, a
hermenêutica filosófica de Gadamer permite considerar compreensivamente modos diversos
de entendimento mútuo, modos estes que, na pragmático-formal, estão tendencialmente
restritos à intercompreensão linguística – mais precisamente, tendencialmente restritos aos
efeitos locucionários, ilocucionários e perlocucionários liberados pelos atos de fala (cf. Cap.
I). Por isso, dissemos que a fundação pragmático-formal do entendimento mútuo tende a
considerar analiticamente relevante apenas o entendimento que se dá no interior de uma
mesma comunidade linguística. Isso se deve ao fato de que a intersubjetividade que
caracteriza a interação entre interlocutores que pertencem a uma comunidade linguística é
particularmente forte, devido à sedimentação histórica do uso comum de uma mesma
linguagem. A insuficiência daí decorrente reside em que não conseguimos compreender em
que medida significações que circulam mundialmente exercem efeitos, por assim dizer,
“desde fora” sobre a reprodução do mundo da vida.
Em segundo lugar, a fundamentação hermenêutica do entendimento intercultural aqui
proposta se distancia da fundação pragmático-formal do entendimento mútuo quando sustenta
que a compreensão que temos do mundo e de nós mesmos é, em sentido último, limitada
porque histórica e culturalmente contingente. O que equivale a dizer, por um lado, que nossa
compreensão do mundo e de nós mesmos jamais é plena. Isso remete a um aspecto daquilo a
que nos referimos antereiormente como limitação imanente de nossa compreensão do mundo:
tendo em vista que nosso acesso ao mundo é linguístico, não conseguimos desprender-nos da
linguagem e acessar sua natureza. Por outro lado, afirmar que nossa compreensão do mundo é
histórica e culturalmente contingente significa dizer que a situação hermenêutica define certa
limitação do horizonte de compreensão e contextualiza a experiência. Isto é, a situação
hermenêutica limita o alcance da pretensão de validade que podemos avançar. Considerando a
especificidade do plano hermenêutico do entendimento intercultural, sugere-se com isso que o
horizonte transcendental da teoria social não pode ser plenamente assegurado via uma
concepção formal do uso da linguagem, pois também o intérprete em sociologia, como
qualquer outro ser humano, está encarnado em determinada tradição. Isso faz da relação entre
cultura e episteme no contexto de pretensão de verdade o centro teórico do entendimento
intercultural.
Tendo em vista que não podemos nos desfazer do fato de que os preconceitos são
condição da compreensão, que alguns deles agem, por assim dizer, pelas nossas costas, não é
possível conferir à relação entre cultura e episteme no contexto da pretensão de verdade um
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tratamento formal. Num sentido efetivo, não podemos acessar plenamente nossos
preconceitos, pois sem eles, como vimos, não podemos nos abrir para a compreensão de algo
novo. Há um limite reflexivo da consciência histórica. Isso se aproxima daquilo que vimos no
primeiro capítulo com a definição do conceito de mundo da vida. Segundo o autor, o mundo
da vida comporta duas dimensões, uma dotada de conteúdos passíveis de problematização –
com Gadamer falaríamos de preconceitos que ascendem à revisão no acontecer da experiência
– e outra mais profunda, “tácita”, não-acessível à consciência porque, sem ela, o mundo
linguístico desmoronaria – preconceitos inacessíveis.
O problema consiste em que Habermas parece descartar precipitadamente a influência
que a pré-compreensão linguística de mundo exerce sobre nós ao tratar da relação entre
verdade, cultura e episteme. Como vimos no começo daquele capítulo, cultura e episteme são
problematizadas separadamente, como verdade e episteme, verdade e cultura. O que
possibilita tal afastamento é, como vimos, o tratamento formal daquilo que o autor denomina
de forma comunicativa do discurso racional. Esse tratamento formal estabelece condições de
aceitabilidade racional (situação ideal de fala) que possibilitariam reivindicar uma verdade
transcendente. Com isso, a forma comunicativa do discurso racional supõe que o intérprete
seja capaz de levar em consideração “todas as vozes, temas e contribuições relevantes”
(Habermas, 2004, p. 47) para endereçar o problema que quer compreender.
Ora, se por um lado Habermas reconhece que há determinada dimensão do mundo da
vida inacessível à problematização, por outro ele supõe que a consciência reflexiva do
intérprete, uma vez orientada pela forma comunicativa do discurso racional, seja capaz de
distanciar-se de tal maneira de sua encarnação em determinado mundo da vida pré-estruturado
linguisticamente que venha a permitir que ele, efetivamente, consiga discernir
inequivocamente entre quais vozes, temas e contribuições são relevantes e aquelas que não
são. À luz da estrutura narrativa d’A constelação pós-nacional (2001a), como buscamos
mostrar (cf. Cap. I), Habermas não consegue suprimir plenamente a influência da précompreensão linguística de mundo (preconceitos) em sua seleção de quais vozes são
relevantes ou não.

O autor parece confiar excessivamente numa suposta capacidade do

intérprete em selecionar, idealmente, quais vozes são relevantes. Formalmente, a forma
comunicativa do discurso racional parece conseguir nos afastar dos preconceitos que, como
vimos com Gadamer, são inerentes ao acontecer da compreensão.
Depois de já ter introduzido em que medida os estudos de Gadamer podem
fundamentar o plano hermenêutico de um conceito indiciário de entendimento intercultural,
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agora estamos em medida de endereçar algumas implicações teóricas. No que segue, tais
implicações não são tratadas exaustivamente. Para abordar o seu alcance pleno, estudos
posteriores se farão necessários, como será oportunamente indicado. Posto isso, o alcance
teórico do entendimento intercultural será esboçado em duas dimensões interconectadas.
Primeiro, trato da relação entre cultura e episteme no contexto da pretensão de verdade, agora
direcionando a hermenêutica de Gadamer para uma teoria social que reivindica um horizonte
cosmopolita. Aqui, a perspectiva do intérprete em sociologia é pensada à luz do nosso estar no
mundo (i). Segundo,e a partir disso, exploro a imbricação entre entendimento intercultural,
mundo da vida e aprendizagem. Aqui, a perspectiva ampla do ator é pensada evolutivamente à
luz do nosso estar no mundo (ii). Isso permitirá abrir caminho, assim é sugerido, para
fundamentar a modernização como mundialização.

(i) Sobre a relação problemática entre cultura e episteme no contexto da pretensão de
verdade. Já vimos que, segundo Gadamer, estamos imersos em linguisticalidade. Quando
nascemos, aprendemos uma língua que outros falaram antes de nós, e com ela, herdamos
regras gramaticais, normas de uso performativo, regras de convívio, signos, palavras que
substituem coisas no mundo. Dissemos também que nosso horizonte sobre o mundo é
linguisticamente mediado e está constantemente se movendo no acontecer da compreensão
via o entendimento mútuo. Isso caracteriza a compreensão como experiência hermenêutica.
Sob essa perspectiva, “a compreensão não se satisfaz então no virtuosismo técnico de um
‘compreender’ tudo o que é escrito. É, pelo contrário, uma experiência autêntica, isto é,
encontro com algo que vale como verdade” (Gadamer, 1999, p. 706). Isso quer dizer que não
podemos controlar plenamente a compreensão e a experiência da verdade porque ela acontece
mediante o uso de uma linguagem herdada que está constantemente em transformação.
Fundamentalmente, não controlamos a compreensão e a experiência da verdade porque a
linguagem é diálogo, porque não nos pertence: ela existe em nós e para além de nós.
Linguagem e compreensão compõem, nesse sentido, uma dimensão universal do ser e do
conhecimento.
Assim, herdar uma língua significa que estamos em diálogo constante com aqueles
que a usaram antes de nós e que somos dotados de um respectivo horizonte sobre o mundo, o
qual nos inscreve em determinada situação hermenêutica. Horizonte sobre o mundo e situação
hermenêutica significam, em sentido amplo, que estamos encarnados em uma consciência
histórica dotada de uma imagem de mundo característica. Compreende-se a partir disso que
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não somos capazes de nos desfazer completamente de um horizonte particular sobre o mundo,
uma vez que não podemos nos desprender da linguagem que nos inscreve em determinada
situação hermenêutica. No contexto do endereçamento sociológico desta figura de difícil
acesso que é a mundialização, quer isso então dizer que a situação hermenêutica condiciona
de tal maneira nosso horizonte sobre o mundo que invalidaria a perspectiva de uma verdade
transcendente, como quer Habermas?
Já vimos que o sentido das palavras que estruturam a linguagem está vinculado à
situação hermenêutica e ao contexto de seu uso por parte do falante, conferindo ao uso da
linguagem um modo expressivo e especulativo que nos abre hermeneuticamente ao mundo.
Neste momento, faz-se necessário acrescentar o seguinte: “Mas essa determinação através da
situação e do contexto, que completa o falar até uma totalidade de sentido, que é a única que
faz com que o que é dito seja dito, não é algo que convenha ao falante, mas ao que foi
expressado” (Gadamer, 1999, p. 707). Isto é, ao mesmo tempo em que a linguagem e seu uso
conferem limites reflexivos à compreensão, eles também permitem ampliar, via “o que foi
expressado”, nosso horizonte sobre o mundo. No âmbito da relação entre linguagem e
compreensão, a experiência da verdade consiste assim em uma experiência dialógica. Nesse
sentido, pode-se dizer que a experiência da verdade assume a forma geral de uma
diversificação simbólica de nossa relação com o mundo decorrente da revisão dos nossos
preconceitos, revisão esta que acontece na medida em que nos entendemos mutuamente.
Enquanto experiência hermenêutica, o significado da verdade não se vê então restrito ao
método, mas se estende a toda e qualquer atividade humana porque é, fundamentalmente,
fruto do uso da linguagem.
Mas isso não significa que a verdade se vê relativizada pela multiplicidade da
interpretação do mundo decorrente da existência de línguas tão distintas entre si? Gadamer
nos responde diretamente: “A multiplicidade de tais acepções [linguísticas] do mundo não
significa relativização do ‘mundo’. Ao contrário, o que o mundo é, não é nada distinto das
acepções em que se oferece” (1999, p. 649). Na distinção entre linguagem e mundo, o
pertencimento prévio a determinada tradição linguística e como essa tradição nos interpela é
importante no argumento que afasta o relativismo: não “se pode falar de um jogar com a
linguagem ou com os conteúdos da experiência do mundo ou da tradição que nos interpelam,
mas do jogo da própria linguagem, que nos interpela, propõe e se recolhe, que pergunta e que
se consuma em si mesmo na resposta” (Gadamer, 1999, p. 708). Trata-se aqui de tomar o
fenômeno da compreensão como universal (pensamento e linguagem) e o entendimento
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mútuo (diálogo) como mediação possível da verdade, a qual pode certamente ser ampliada,
mas não se presta a uma razão temporalis finite. O diálogo seria então o que nos resta como
mediação possível da verdade. Em sua fundamentação pragmático-formal do entendimento
mútuo, Habermas fixa essa mediação dialógica da verdade, como vimos, na “força do melhor
argumento” (cf. Cap. I).
Ao conceber a razão, o método e a verdade como encarnados na situação
hermenêutica, a hermenêutica filosófica de Gadamer está em medida de endereçar a relação
problemática entre cultura e episteme no contexto da pretensão de verdade: a possibilidade de
conhecimento na sociologia possui uma limitação imanente, dado o fato de que o homem se
encontra sempre já imerso em determinada tradição, eo ipso, que está condicionado pelo uso
da consciência histórica como razão histórica. Enquanto expressão da consciência histórica, a
razão, o método e a verdade estão encarnados em determinada tradição.
Sob a perspectiva do preconceito, a relação entre episteme e cultura é problemática na
medida em que o intérprete em sociologia está sempre já inscrito em uma pré-compreensão
linguística de mundo e tende a projetar, inadvertidamente, suas pré-concepções sobre o que
quer compreender. Uma vez que os preconceitos não são plenamente problematizáveis, sob
pena de a compreensão não ser mais possível, delimita-se explicitamente o horizonte possível
da verdade. Como qualquer ser humano, também a compreensão de que o intérprete é capaz,
i.e o alcance da verdade que enuncia, está limitada pela sua inscrição prévia em determinada
situação hermenêutica, pela forma progressiva da linguagem e pelo uso contextual da
linguagem. No plano da prática de pesquisa, a relação problemática entre episteme e cultura
no contexto da pretensão de verdade sugere um posicionamento informado da finitude que
caracteriza a possibilidade do compreender. Isto é, como detalhadamente buscou demonstrar
Gadamer em Verdade e método, as verdades emanadas de um texto também dependem da
situação hermenêutica do leitor-intérprete.
Em vista disso, devemos então perguntar: o que se modifica na mediação dialógica da
verdade e de sua referência ao mundo tendo em vista um tipo intercultural de entendimento?
O ponto de partida é o seguinte:

Por mais que alguém se desloque a uma forma espiritual estrangeira, nunca
chega a esquecer sua própria acepção do mundo e inclusive da linguagem.
Ao contrário, esse mundo diferente que nos vem ao encontro não é somente
estranho, mas também distinto numa infinidade de relações. Não somente
tem sua própria verdade em si, mas tem também uma verdade própria para
nós [...] Nesse sentido, aprender uma língua é ampliar o que podemos
aprender [...] O exercício dessa compreensão é sempre ao mesmo tempo
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convocação pelo que foi dito, e isso não pode ter lugar se alguém não integra
nisso “sua própria acepção do mundo e inclusive da linguagem” (Gadamer,
1999, p. 641-642).

À luz do entendimento intercultural, a verdade então se apresentaria como um
processo dialógico de permanência, diferenciação e compartilhamento. Permanência de nossa
anterior acepção do mundo e da linguagem, i.e de nossa compreensão anterior da verdade.
Diferenciação no sentido do contato com uma acepção do mundo e da linguagem distinta da
própria, dotada de uma compreensão não-familiar de verdade. Compartilhamento de algo
novo que, via o entendimento mútuo, amplia potencialmente nosso horizonte sobre o mundo.
Em vista disso, sugere-se que, à luz do entendimento intercultural, a relação entre linguagem e
mundo é decisiva para endereçar o problema da verdade no contexto da relação problemática
entre cultura e episteme.
Ter mundo significa dizer algo sobre o mundo (Gadamer, 1999, p. 643 sq.). Nesse
sentido, o conceito de mundo se distingue do conceito de mundo ambiente, pois este último
existe para além de nós e apesar de nós. É esse existir para além de nós e apesar de nós do
mundo ambiente que explica, por exemplo, a correspondência de significado entre línguas
distintas para designar as mesmas coisas. Por outro lado, o agir sobre o mundo se vê
justificado de modo distinto conforme o que se diz sobre ele no contexto de cada tradição
linguística. Isso quer dizer que o conceito de mundo ambiente é, sociologicamente, um
conceito intersubjetivo, pois sua interpretação se dá mediante o entendimento mútuo quanto
ao sentido de alguma coisa nele presente. Aqui, o que é universal não é o sentido que se dá a
algo no mundo em si, mas a liberdade de nomear algo no mundo, a capacidade de elevar-se
simbolicamente acima das coerções que o mundo ambiente exerce sobre o homem. Daí a
multiplicidade do nomear as coisas no mundo, expressa pela diversidade das línguas
humanas. Com essa concepção de linguagem e mundo, a relação entre cultura e episteme é,
em princípio, instransponível no acontecer da experiência da verdade. Isto é, no contexto da
experiência da verdade, essa relação não pode ser plenamente contornada, nem mesmo pelo
método científico. Mas pode ser objeto de tratamento, por meio do diálogo e do entendimento
mútuo acerca da verdade de algo no mundo, de modo a evidenciar os preconceitos que a
acompanham.
Isso nos leva à questão central de saber o que então distingue a experiência de verdade
da ciência (intérprete em sociologia) e a experiência de verdade fora dela (ator). De acordo
com a perspectiva aqui sugerida, como vimos, essa distinção se dá pelo esclarecimento, por
parte do intérprete, de sua “posição prévia”, de sua “visão prévia” e de sua “concepção prévia
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a partir das coisas, elas mesmas” (Gadamer, 1999, p. 406). A cientificidade se veria aqui
garantida pela primazia da referência à coisa no mundo e pela preocupação com o
procedimento a ser adotado e a publicidade do mesmo (método). À luz do entendimento
intercultural, sugere-se a partir disso, e em sentido amplo, que o problema da pretensão de
verdade no contexto da relação problemática entre cultura e episteme tenha de contar
metodologicamente com o que podemos chamar de uma “práxis dialógica cosmopolita”, que
faça da abertura para interpretações distintas de um mesmo problema realizadas no âmbito de
tradições linguísticas distintas, um princípio metodológico. Estamos aqui no plano
metodológico de uma teoria social que reivindica um horizonte cosmopolita. Informado de
sua inscrição em determinada situação hermenêutica, o intérprete em sociologia poderia
buscar a ampliação do horizonte histórico da pretensão de verdade que enuncia, quando for
relevante para o estudo em questão, no diálogo com vozes, temas e contribuições inscritos em
outras tradições. Em princípio, isso poderia nos munir de meios dialógicos para lidar com a
diversidade intrínseca à experiência de verdade.
Em vista do que foi dito até aqui, a hipótese avançada é a de que o entendimento
intercultural pode abrir-nos para uma modernização que também mundializa quando
conectado a uma concepção hermenêutica de verdade. Há uma diferença substantiva aqui em
relação à perspectiva habermasiana. No lugar de abordar formalmente a questão da verdade,
os preconceitos emanados da relação problemática entre cultura e episteme apontam, no
âmbito do estudo de uma modernização que mundializa, para a necessidade de confiarmos
mais no diálogo amplo do que na suposta capacidade do intérprete de abrir-se para todas as
vozes, temas e contribuições relevantes. Isso implica em uma posição metódica: em sua lógica
de prática de pesquisa, o intérprete em sociologia deve esforçar-se em “apresentar a exigência
de adquirir tanta autotransparência histórica quanto lhe for possível” (Gadamer, 1999, p. 35).
No plano metodológico, o entendimento intercultural indica que, para prevenir-se
contra a estreiteza do horizonte inerente à situação hermenêutica, a pretensão de verdade deve
estar mediada por uma busca de entendimento entre intérpretes de diferentes tradições que
seja capaz de desvelar preconceitos correspondentes e de mostrar em que medida um mesmo
fenômeno entrelaça historicamente e se manifesta distintamente em situações sociais cultural
e historicamente distintas. Isso parece exigir uma diversificação de temas e problemas a ser
tratados na interpretação, uma vez que um mesmo fenômeno pode vincular-se historicamente
a aspectos contextuais distintos em cada situação social.
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Para o intérprete em sociologia, isso equivale a dizer que há limites compreensivos
intrínsecos à experiência pela qual passa em sua inquirição do mundo. A consequência prática
disso reside em que o estudo de um fenômeno de circulação mundial que se manifesta em
uma situação social determinada dificilmente poderá avançar uma pretensão universal de
validade sem o diálogo com vozes, temas e contribuições que tratam de como esse mesmo
fenômeno se manifesta em outra situação social, cultural e historicamente distinta. Não
podemos falar de capitalismo no Ocidente, por exemplo, sem falar em capitalismo em outros
lugares se o que pretendemos é compreender o que há de universal nesse fenômeno. Não
podemos falar em modernidade sem falar em colonialidade – como vimos com o
cosmopolitismo pós/descolonial (cf. Cap. III). De modo um pouco estilizado, isso é assim
porque fenômenos como capitalismo e modernidade são uma espécie de “fato social total
mundial” (!). Um diálogo “intercultural” dos intérpretes pode, em princípio, promover uma
experiência de verdade historicamente significativa e, consequentemente, ampliar nosso
horizonte de compreensão desses fenômenos. Para tanto, nela deve-se tentar desvelar os
preconceitos que nos movem não apenas como um para si da reflexividade, mas uma
reflexividade referenciada no outro que nos fala a partir de outra situação hermenêutica.
Denota-se no que foi dito acima que o intérprete em sociologia possa fazer valer, no
plano metodológico, a experiência da mundialização que tanto ele como o ator vivenciam. A
distinção entre o que o intérprete diz sobre tal transformação e o que o ator diz reside naquilo
que foi dito mais acima em relação ao esclarecimento da situação prévia. Na tentativa de tal
esclarecimento, sugere-se que o escopo de diálogo seja o mesmo que o da mundialização, que
ele seja, em princípio, mundial. O equívoco que Habermas parece ter cometido foi o de eleger
previamente determinada tradição da modernidade ocidental (o Iluminismo) como a “melhor
situação epistêmica possível” para tratar de um fenômeno mundial como a crise de
legitimação da constelação nacional, sem dialogar com outras tradições, em especial as nãoocidentais. O advento da constelação pós-nacional se manifesta distintamente no Brasil pósditadura e na Alemanha reunificada, embora a crise de legitimação permaneça aqui um efeito
comum. Nesse aspecto, é forçoso reconhecer que a versão pós/descolonial de cosmopolitismo
dá um passo a mais, ao fazer a “torção” de tradições modernas ocidentais para desvelar-lhes
limites compreensivos e reinterpretá-las à luz de outras condições históricas de vida (cf. Cap.
III). Para o intérprete em sociologia, isso significa que o horizonte transcendente da verdade
pode, no melhor dos casos, ser endereçado na perspectiva do horizonte infinito de
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interculturalmente. Para tanto, uma prática científica cooperativa parece imprescindível.
Em vista de tudo o que foi dito até aqui, depreende-se uma hipótese de fundo: de que
para passar da modernização como racionalização social para a modernização como
mundialização/globalização precisaríamos de uma concepção mais ampla de uso da
linguagem que aquela do uso comunicativo. Para ser explorada, essa hipótese exige
aprofundar a discussão até aqui apenas esboçada, em torno da relação entre cultura, episteme
e verdade. Num primeiro momento, julga-se necessário estudar detalhadamente o debate que
Habermas e Gadamer protagonizaram ao longo dos anos 1970, do qual também tomaram
parte, por exemplo, Paul Ricoeur e Martin Jay. Uma hipótese como essa também não pode
passar ao largo do pós-estruturalismo e dos estudos pós-coloniais, uma vez que é aqui que a
relação entre cultura, episteme e verdade talvez tenha sido mais amplamente debatida.

(ii) Entendimento intercultural, mundo da vida e aprendizagem. A verdade então é uma
experiência que se dá fundamentalmente no uso da linguagem e que, nesta medida, não está
histórica e culturalmente fechada, mas condicionada. Tendo em vista que a linguagem muda
constantemente, a experiência de verdade é caracterizada por uma historicidade
hermeneuticamente situada. A experiência da verdade então se configuraria histórica e
culturalmente como um pôr à prova dos nossos preconceitos no contexto de determinada
situação hermenêutica, cujo horizonte amplo está conectado a horizontes de tradições
distintas. A palavra-chave aqui, portanto, seria entrelaçamento histórico. A implicação teórica
disso é a seguinte: o entrelaçamento histórico de horizontes sobre o mundo situados
hermeneuticamente sugere que a experiência da verdade se dá no acontecer de um tipo
intercultural de entendimento, o qual estaria na origem de uma diversificação semântica das
estruturas linguísticas compartilhadas intersubjetivamente no mundo da vida e uma
diversificação dos signos do pensamento. Nesse sentido, o entendimento intercultural também
conformaria, ao lado do entendimento mútuo comunicativamente concebido, formas de
aprendizagem.
O acontecer do entendimento intercultural como aprendizagem pode ser caracterizado
por aspectos compreensivos de nossa experiência do mundo. O primeiro aspecto tem a ver
com o fato de que não controlamos plenamente o universo hermenêutico da nossa experiência
e com aquilo que vimos a respeito da finitude/infinitude da compreensão de que somos
capazes. O tipo intercultural de entendimento remete, por assim dizer, a um acontecer “tácito”
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da aprendizagem – i.e do entrelaçamento histórico das culturas (ii’). O segundo aspecto tem a
ver com a linguagem e a diversificação semântica pela qual passa quando aprendemos (ii’’).

(ii’) Não controlamos plenamente a compreensão de que somos capazes porque o universo
hermenêutico, por definição, não possui fronteiras: “O modo como vivenciamos uns aos
outros, como vivenciamos as tradições históricas, as ocorrências naturais de nossa existência e
do nosso mundo, é isso que forma um universo verdadeiramente hermenêutico, no qual não
estamos encerrados como entre barreiras intransponíveis, mas para o qual estamos abertos”
(Gadamer, 1999, p. 35). Não conseguimos controlar plenamente o que queremos e o que não
queremos compreender. Somos levados a lidar com coisas no mundo que, simplesmente,
chegam até nós. É o que sugere aquilo que vimos na esfera midialógica do cosmopolitismo
atual. Não podemos, nem que queiramos, nos abster de ouvir o que nos é dito, mesmo que nos
obstinemos a negar-lhe qualquer validade ou valor. Esse ouvir não está restrito à fala da
própria tradição que se faz presente em nós, ele se estende ao todo existente de tradições. Isto
é: “A experiência hermenêutica tem de assumir, como experiência autêntica, tudo o que se lhe
torna presente” (p. 671).
Para nós, isso significa que a experiência da mundialização, queiramos ou não, nos
força a compreender e interpretar significações, objetos, imagens, narrativas territorialmente
distantes. Compreender e interpretar o que a mundialização simplesmente traz até nós
pressupõe uma aprendizagem decorrente de um tipo intercultural de entendimento. Por isso,
quando Gadamer afirma que nosso horizonte está em constante ampliação tendo em vista que
nosso estar no mundo pressupõe o acontecer da compreensão via interpretação, isso quer
dizer, para nós, que o entendimento intercultural se inscreve de maneira tácita no nosso estar
no mundo como horizonte infinito de aprendizagem.
Sendo infinita, a aprendizagem não está, evidentemente, circunscrita a fronteiras
culturais, a uma apreensão reflexiva culturalmente autofágica da tradição na qual estamos
encarnados. A fronteira da compreensão, sua finitude, não é um atributo culturalista, mas um
atributo, como vimos, da situação hermenêutica, da contextualização da interação e da
estrutura da própria linguagem. Mas justamente por isso, por ser finita, a aprendizagem se
estende potencialmente a um horizonte infinito. A finitude da compreensão de que somos
capazes implica em que as possibilidades de compreensão, em princípio, são infinitas:
podemos sempre compreender algo novo e aprender mais. Isso nos leva ao segundo aspecto
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de nossa experiência do mundo que permite caracterizar a aprendizagem decorrente do
entendimento intercultural, situada propriamente na linguagem.

(ii’’) Para caracterizar a imbricação entre linguagem, entendimento intercultural e
aprendizagem, é oportuno determo-nos em como Gadamer concebe a formação dos conceitos.
Para o autor, o “desenvolvimento na multiplicidade discursiva não é somente dos conceitos,
mas se estende até o linguístico. É a multiplicidade das designações possíveis – segundo a
diversidade das línguas – o que ainda potencia a diferenciação conceitual” (1999, p. 632). De
acordo com o que vimos anteriormente, a formação de conceitos deriva da analogia entre
significações que o processo de pensamento estabelece via a linguagem. Isso quer dizer que a
experiência hermenêutica comporta um processo reflexivo que acaba por estabelecer
analogias que complexificam as designações possíveis no interior de uma tradição linguística.
A esse interior da tradição corresponderia uma complexificação das designações linguísticas
num sentido inicialmente mais diacrônico do que sincrônico, no sentido de apreensão
reflexiva daquilo que herdamos.
Por outro lado, a complexificação das designações linguísticas também pode ocorrer
num sentido mais sincrônico do que diacrônico, como acontece no aprender uma nova língua.
Envolvendo recurso intelectual à analogia entre significações, entre o que é familiar e o que
não é, aprender outra língua é um caso extremo no qual parece autoevidente a ocorrência de
uma diversificação semântica das estruturas linguísticas e uma diversificação dos signos do
pensamento derivada de um tipo de entendimento intercultural: de um ponto de vista
fundamental, trata-se de uma analogia entre os sentidos do pensamento mediatizado por
línguas usadas no contexto de culturas distintas.
Por exemplo, todo expatriado se depara com situações que o forçam a identificar
diferenças de expectativas de conduta e a adaptar-se. Essa adaptação pressupõe que o
expatriado aprenda a nova língua e evidencie pré-concepções do mundo e de si no mundo que
até então lhe eram próprias, situando-se hermeneuticamente. Sob uma perspectiva teórica
distinta, é o que sugere, por exemplo, a modelização em cinco tipos ideais da adaptação do
imigrante formulada por Chan Kwok-Bun e Caroline Plüss (2013). A adaptação do
estrangeiro caracterizaria uma aprendizagem decorrente de um por à prova as próprias
convicções e conhecimento herdados de sua tradição, tornando alguns preconceitos evidentes.
Mas esse processo, como sustentam Michèle Lamont e Sada Aksartova (2002), não é de mão
única, também o nativo é levado a formular estratégias para estabelecer vínculos com o
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expatriado. Nos termos aqui definidos, diríamos que o nativo, ele também, põe à prova seus
preconceitos no contato com o expatriado. Tanto o imigrante quanto o nativo são levados a
evidenciar aspectos da respectiva situação hermenêutica e, eventualmente, a revisar seus
preconceitos. A particularidade do entendimento intercultural, sendo o que o distingue do
entendimento mútuo no sentido comunicativo, seria então a sobreiluminação de uma dupla
diacronia da reflexividade: no sentido de diálogo com a própria tradição e de diálogo com a
tradição do outro.
Na relação de complementaridade aqui reivindicada com a teoria da ação
comunicativa, o duplo sentido da complexificação das designações linguísticas (diacrônico e
sincrônico) pode também ser compreendido evolutivamente como aprendizagem. Nesse
contexto, a mobilidade histórica da linguagem é central. O fato de a linguagem se transformar
no transcorrer da história, podendo inclusive cair em desuso, por assim dizer “morrer”,
confere a ela um força propriamente linguística. Essa força linguística permite que seu
horizonte de significação seja diversificado e ampliado na esteira da experiência hermenêutica
do mundo. É essa força linguística que faz com que, de modo renovado, a tradição nos fale no
presente (Gadamer, 1999, p. 640). Em vista disso, se aprendemos com Gadamer que a
multiplicidade das designações possíveis potencia a diferenciação conceitual e que o
desenvolvimento intelectual na multiplicidade discursiva se estende até o linguístico, pode-se
então afirmar que a experiência da mundialização implica em uma pluralização semântica
potencial de nossa situação hermenêutica decorrente da intensificação dos entrelaçamentos
entre as culturas. Num sentido prático, a consequência disso consiste em uma indução, no
acontecer da experiência do mundo, a analogias linguisticamente mais diversificadas. É o que
sugerem os exemplos das palavras link e nécessaire anteriormente referidos. O que é
relevante aqui é o efeito cumulativo de fenômenos como esse: a mundialização intensifica a
circulação intercultural de significações e, consequentemente, estimula analogias específicas
mais variadas entre os universos linguísticos.
Isso significa, portanto, que uma modernização que mundializa constituiria uma forma
histórica de organização da sociedade que incorreria em uma diversificação dos signos de
pensamento e uma diversificação semântica das estruturas linguísticas compartilhadas
intersubjetivamente no mundo da vida. De acordo com o que vimos, pode-se dizer que essa
diversificação está na origem de uma ampliação da multiplicidade discursiva do linguístico e,
nesse sentido, pode ser caracterizada como aprendizagem derivada de um tipo intercultural de
entendimento. O entendimento intercultural remeteria então a uma aprendizagem, por assim
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dizer, trans-histórica, uma vez que “as línguas nascidas na história, a história de seus
significados, como de sua gramática e sintaxe, podem fazer-se valer como formas variantes de
uma lógica da experiência, de uma experiência natural, ou seja, histórica” (Gadamer, 1999, p.
632). No plano da linguagem, o que parece acontecer nessa aprendizagem é,
simultaneamente, um processo de padronização inter-linguístico de significações (como a
prática computacional a que se refere a palavra link) e um processo de diferenciação intralinguístico (como as designações que a palavra link veio a ter no uso do português brasileiro).
Isso permite estabelecer uma vinculação interna com o que vimos anteriormente no
plano hermenêutico do entendimento intercultural. Em vista do que foi dito, pode-se agora
afirmar que, no contexto da experiência da mundialização, o caráter semanticamente flutuante
do uso da linguagem pressupõe o desenvolvimento, na perspectiva do ator, de redes
interculturais de reciprocidades potenciais entre significações; e que a natureza
intersubjetivamente

vinculante

do

uso
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linguagem

pressupõe,

potencialmente,

solidariedades interculturais. A mundialização estimularia, nesse sentido, uma transmissão
tácita de significações, de representações, saberes, técnicas, entre as culturas. Para essa
transmissão, como vimos, contribui decisivamente a estrutura básica compreendida entre
pensamento e linguagem, com seu principio da analogia. Assim, a mundialização parece
evidenciar cada vez mais o entrelaçamento histórico das culturas. Isso quer dizer que se a
linguagem é um fenômeno social, cultural e histórico, como foi anteriormente dito, o
entrelaçamento linguístico é constitutivo de práticas sociais. Fenomenologicamente, isso quer
dizer que o entrelaçamento existe no contexto efetivo e particular da interação social. Em um
sentido fundamental, o entrelaçamento histórico das culturas se deveria, portanto, ao fato de
que a linguagem é diálogo e que aprendemos no acontecer desse diálogo.
A hipótese aqui apresentada e que deverá ser explorada em estudos posteriores é a
seguinte: o entendimento intercultural seria constitutivo do nosso estar no mundo e de nossa
consciência histórica, e enquanto tal, ele pode ser caracterizado como fonte de aprendizagem
na medida que invoca uma revisão do que é familiar (preconceitos e interpretações herdados
da tradição) na esteira da experiência do contato com o não-familiar (preconceitos e
interpretações herdados pelo interlocutor de outra tradição). Num sentido evolutivo, a
aprendizagem derivada do entendimento intercultural sugere então falar em coevolução
cultural. Uma passagem do célebre ensaio de Claude Lévi-Strauss sobre Raça e História
ilustra com especial clareza o que se pretende apreender aqui:
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Para apreciar esta obra imensa [das civilizações americanas], basta medir a
contribuição da América para as civilizações do Velho Mundo. Em primeiro
lugar, a batata, a borracha, o tabaco e a coca (base da anestesia moderna)
que, sob aspectos muito diversos, constituem os quatro pilares da cultura
ocidental; o milho e o amendoim que revolucionaram a economia africana
antes de se generalizar no regime alimentar da Europa; em seguida o cacau,
a baunilha, o tomate, o abacaxi, a pimenta, várias espécies de feijão, de
algodão e cucurbitáceas. Enfim, o zero, base da aritmética e, indiretamente,
da matemática moderna, era conhecido e utilizado pelos Maias há pelo
menos meio milênio antes de sua descoberta pelos sábios indianos de quem a
Europa o conheceu por intermédio dos Árabes (1987, p. 40 [orig. 1952]).

Para explorar plenamente a hipótese da coevolução cultural, seria necessário um
conceito de distância cultural. No momento atual de minhas reflexões, imagino que um
conceito como esse possa se beneficiar do conceito gadameriano de distância temporal (1999,
p. 436-448). Mas deveria também dialogar com estudos da linguística evolutiva, como os de
Salikoko Mufwene (2004), que revelam o entrelaçamento histórico entre as culturas a partir
dos fenômenos de crioulização, miscigenação e hibridização linguística. Assim como, o
diálogo deve abrir-se para estudos antropológicos que enfatizam tipos históricos de
entrelaçamento entre as culturas, como o referido de Lévi-Strauss (1987 [orig. 1952]) e outros
como o de Marshall Sahlins e Lilia Schwarcz. Os estudos pós-coloniais aqui também são
importantes, tanto as etnografias como as interpretações sociológicas da história da sociedade
moderna (cf. Cap. III e tópico 2 desta Parte II).
Considerando o que foi possível dizer com base no estágio atual da investigação,
parece razoável afirmar que, porque a linguagem é fundamentalmente diálogo, não podemos
limitar, como faz Habermas, o fenômeno da compreensão e a verdade apenas ao tipo
comunicativo de entendimento mútuo. A insuficiência dessa limitação quase-culturalista,
como vimos, se revela em sua tendência de conceber a interioridade do mundo da vida e,
consequentemente, a aprendizagem, de modo culturalmente autofágico (cf. Cap. I). O uso da
linguagem tão somente como diálogo sugere que o horizonte da consciência histórica e os
preconceitos aí inerentes, são auto-referenciados na medida em que o entendimento também é
intercultural, pois o diálogo não está hermeneuticamente auto-limitado. Isto é,
dialogicamente, a autocompreensão está referenciada no outro também num sentido transhistórico, da nossa tradição histórica referenciada na tradição histórica do outro. Enquanto
fusão de horizontes, o entendimento intercultural se referiria a uma autocompreensão
referenciada reflexivamente no outro de tradição distinta. O caráter reflexivo desse
referenciamento remete ao fato de que a fusão jamais é plena, ela se dá por meio da
negociação e renegociação com aquilo que os interlocutores dizem uns aos outros.
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Como processamento inteligente da performance vivenciada, a autocompreensão
referenciada no outro de tradição distinta consiste, ao lado da apreensão reflexiva da própria
tradição, em um por à prova os próprios preconceitos mediante um diálogo com o mundo,
isto é, como práxis dialógica. Na medida em que a experiência possibilita a aprendizagem
mediante erros e acertos, a compreensão e o entendimento mútuo, gradativamente, vão
fixando regras e símbolos de tipos variados até então desconhecidos para a respectiva
tradição, que podem tornar-se constitutivos de práticas correspondentes. Isso se deve ao fato
de que a aprendizagem derivada do entendimento intercultural implicaria, ela também, em
uma complexificação crescente dos conteúdos linguísticos. Isso nos leva, por conseguinte, à
concepção de mundo da vida elaborada por Habermas, em suas componentes estruturais e
processuais, de modo a situar nela o lugar preciso do tipo intercultural de entendimento.

5 – Dimensão dupla da modernização: como racionalização do mundo da
vida e como mundialização/globalização

Dizer que o entendimento intercultural invoca tipos de aprendizagem sugere uma
estrutura dupla da modernização. Enquanto racionalização sistêmica do mundo da vida
(Habermas), temos a vinculação interna entre entendimento mútuo, mundo da vida e evolução
social como estrutural. Enquanto mundialização/globalização, temos a vinculação interna
entre entendimento intercultural, mundo da vida e coevolução cultural como estrutural. Na
primeira, estamos em uma fundamentação pragmático-formal da verdade e da ação. Na
segunda, estamos em uma fundamentação hermenêutica. Nesse sentido, a complementaridade
anteriormente reivindicada significa o seguinte: racionalização sistêmica do mundo da vida e
mundialização/globalização se referem a uma ênfase distinta nos efeitos liberados por um
mesmo fenômeno – a modernização.
Naturalmente, isso tem implicações significativas. No que segue, o estágio atual de
meus estudos não me permitem ir muito além de uma sistematização do que ainda há de ser
feito. Essa sistematização sugere tarefas sucessivas. Primeiro, parece-me necessário retomar a
fundamentação habermasiana da vinculação interna entre entendimento mútuo, mundo da
vida e evolução social de modo a apontar a complementaridade reivindicada com a vinculação
interna entre entendimento intercultural, mundo da vida e coevolução cultural (5.a). Num
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segundo momento, coloca-se a tarefa de indagar sobre quais implicações um tipo intercultural
de entendimento teria no contexto da disjunção entre sistema e mundo da vida identificada
por Habermas (5.b). A partir disso, a questão que deve ser tratada é a relação entre
entendimento intercultural e a tese defendida por Habermas segundo a qual a modernização é
caracterizada por uma colonização sistêmica do mundo da vida (5.c). Esse caminho deve, por
fim, estar em medida de caracterizar desdobramentos do entendimento intercultural relativos à
concepção de modernidade e de modernização (5.d).

(5.a) Sobre a complementaridade reivindicada. Partindo da definição estrutural de mundo da
vida formulada na fenomenologia de Husserl, Schütz e Luckmann, Habermas (1987, v. 2, p.
139 sq.) introduz o agir comunicativo como a dimensão central de constituição e reprodução
do mundo da vida. Esse movimento implica passar do sujeito-cognoscente (filosofia da
consciência) para a intercompreensão (filosofia pragmática). Como expressão praxiológica do
agir comunicativo, o entendimento mútuo se torna o medium de reprodução do mundo da
vida. Habermas então distingue entre componentes estruturais e processos de reprodução do
mundo da vida: na primeira dimensão, temos a cultura, a sociedade e a personalidade; na
segunda, a reprodução cultural, a integração social e a socialização (Habermas, 1987, v. 2, p.
156-157).
Ao assegurar a reprodução do mundo da vida, o agir comunicativo também indica que
fenômenos de crise que se dão na imbricação entre sistema e mundo da vida são redobrados,
no terreno da experiência, por novos potenciais de emancipação decorrentes da aprendizagem
de que, comunicativamente, somos capazes. Isso se deve ao fato de que a diferenciação
funcional do sistema, a qual consiste na fonte da colonização, pressupõe que tenha ocorrido
uma aprendizagem anterior no mundo da vida. Sem essa aprendizagem, a sociedade não teria
podido institucionalizar contextos novos de ação conforme meios e fins utilitários. Há uma
antecedência histórico-evolutiva do mundo da vida sobre o sistema. Estamos aqui no âmbito
da saída formulada por Habermas ao paradoxo durkheimiano da modernização como anomia
e à versão weberiana desse paradoxo como racionalização social. Mas antes de abordar os
potenciais de emancipação, eu gostaria de ocupar-me da relação entre agir comunicativo e
cultura no contexto da reprodução do mundo da vida.
Para Habermas, a atividade comunicativa está na origem da constituição e reprodução
do mundo da vida, o qual é constituído por “tradições culturais, organizações legítimas,
indivíduos socializados” (Habermas, 1987, v. 2, p. 200). Assim, as prestações interpretativas
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situadas na imbricação entre cultura e socialização baseiam-se em um consenso intersubjetivo
de fundo, que garante, no interior da comunidade de cultura, um entendimento mútuo prévio
referido ao mundo objetivo (verdade) e ao mundo social (normatividade). Isso significa que o
potencial de racionalidade do agir comunicativo pode ser reatualizado na medida em que as
motivações (situadas na imbricação entre socialização e o conjunto da sociedade) e os
conteúdos normativos (situados na imbricação entre reprodução cultural e o conjunto da
sociedade) são apreendidos reflexivamente e dão forma a generalizações não-problemáticas,
que ampliam potencialmente nossa compreensão do mundo e do nosso estar no mundo.
Assim, o agir comunicativo opera como esfera de reprodução do mundo da vida uma vez que,
primeiro, ilumina uma intersubjetividade prévia do entendimento mútuo no interior da
comunidade de cultura e, segundo, ilumina conteúdos problematizáveis pelo entendimento,
que podem ser colocados à prova e que permitem que o ator aprenda na esteira da experiência
reflexiva com erros e acertos.
A insuficiência identificada no primeiro capítulo e situada na estrutura dupla do
conceito habermasiano de sociedade, a qual compreende o sistema como exterioridade
funcional da interioridade comunicativa do mundo da vida, se expressa aqui na reprodução
deste último. Dissemos que, sociologicamente, o acoplamento entre sistema e mundo da vida
tende a ter a comunidade de cultura e sua forma histórica de organização política e econômica
como unidade teórico-analítica. Trata-se de uma insuficiência que tende a impedir de
endereçar como a modernização que mundializa/globaliza incide sobre a reprodução do
mundo da vida. Nesse sentido, o agir comunicativo não consegue explicar o tipo de
aprendizagem decorrente da intensificação dos entrelaçamentos entre as culturas que a
mundialização promove. Conforme o que dissemos anteriormente, um tipo intercultural de
entendimento permitiria abrir a reprodução do mundo da vida para a mundialização no plano
da experiência.
No plano hermenêutico, como vimos, a mundialização invoca uma aprendizagem
devido ao fato de que não controlamos plenamente o fenômeno da compreensão. O fenômeno
da compreensão, presumido na aprendizagem – ou na ampliação do horizonte sobre o mundo,
nos diria Gadamer –, é universal e fundamentalmente hermenêutico. Se não controlamos
plenamente a compreensão de que somos capazes, isso significa, por definição, que a
aprendizagem não está restrita ao uso comunicativo da linguagem. O entendimento mútuo que
nos permite compreender o mundo seria cultualmente aberto. O entendimento intercultural
então iluminaria no agir comunicativo um aspecto da abertura linguística ao mundo que é
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fundamentalmente hermenêutico – em sentido forte. Isso não quer senão dizer que a
aprendizagem, enquanto esfera social que caracteriza a evolução do sistema-mundo da vida,
decorre da experiência de colocar à prova nosso saber mediante o entendimento mútuo
alcançado de modo comunicativo e, complementarmente, mediante um entendimento
intercultural que acontece de modo hermenêutico. O que uma modernização que mundializa
parece intensificar é a relevância dessa segunda dimensão: ao diversificar culturalmente a
nossa experiência do mundo, cada vez mais significações culturais distantes passam a se
introduzir na reprodução do mundo da vida. Pode-se dizer que, no plano da ação, o
entendimento intercultural diversifica as prestações interpretativas possíveis. Em vista disso,
deve-se agora indagar sobre como esse sentido duplo da aprendizagem se desdobraria na
imbricação evolutiva entre esfera sistêmica e esfera do mundo da vida como disjunção.

(5.b) Sobre a disjunção entre sistema e mundo da vida. Para Habermas, a aprendizagem de
que somos capazes decorre de um por à prova nossas convicções e da experiência de erros e
acertos aí presumida. Essa experiência conduz a uma apreensão reflexiva do conhecimento e
do saber herdados pela linguagem e que adquirimos ao longo de nossa vida. Essa apreensão
reflexiva é o que move a aprendizagem. Quando aprendemos, liberamos efeitos sobre a
sociedade que envolvem um risco de dissenso, risco este que precisa ser neutralizado. Essa
neutralização é operada na intersecção entre mundo da vida e sistema.
Na medida em que a aprendizagem leva a uma apreensão reflexiva daquilo que
herdamos, o risco de dissenso na integração social (mundo da vida) implica em uma
reatualização das atribuições de prestígio e de influência (Habermas, 1987, v. 2, p. 196-216).
Essa reatualização tende a estimular, por um lado, uma maior diferenciação comunicativa no
interior do mundo da vida, por outro, uma maior diferenciação funcional na esfera sistêmica.
Prestígio e influência consistem, respectivamente, em um valor cultural e uma expressão
funcional desse valor, dos quais emana a expressão sistêmica das modificações que
acontecem no mundo da vida. Isso se deve ao fato de que “ao prestígio do qual dispõem
algumas pessoas correspondem as orientações de ação generalizadas dos outros participantes
da interação” (Habermas, 1987, v. 2, p. 196). Com a modificação da atribuição sociocultural
do prestígio e da influência, ocorre uma diversificação da atividade social e uma
reconfiguração da fonte de autoridade. Nesse sentido, a aprendizagem se manifesta na
evolução social da seguinte maneira: na esfera do sistema, a aprendizagem implica em um
descentramento do medium de direção da integração social (solidariedade) pelos medium da
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integração sistêmica (dinheiro e poder); e na esfera do mundo da vida, ela implica em um
aumento potencial das exigências de intercompreensão.
Assim, para Habermas, a evolução social é marcada estruturalmente por uma
disjunção crescente entre integração sistêmica e integração social (1987, v. 2, p. 196-199).
Num sentido fundamental, a essa disjunção corresponde uma diferenciação crescente entre, na
esfera sistêmica, agir voltado para o sucesso (fins e meios utilitários) e, na esfera do mundo da
vida, agir voltado para a intercompreensão (entendimento mútuo). Isso implica também em
uma diferenciação crescente entre os mecanismos de coordenação da ação que correspondem
a cada tipo de agir. No contexto da imbricação entre sistema e mundo da vida, a diferenciação
crescente significa que, sobre “a base de orientações da ação cada vez mais generalizadas,
cria-se uma rede cada vez mais densa de interações que carecem de diretivas normativas
imediatas e que devem ser coordenadas por outras vias” (Habermas, 1987, v. 2, p. 198). A
essas outras vias correspondem o dinheiro (mercado) e o poder (Estado), que tendem a
simplificar e substituir a intercompreensão linguística: os medium sistêmicos do poder e do
dinheiro não apenas “simplificam a comunicação linguística, mas também substituem [a
intercompreensão] ao generalizar simbolicamente os danos e as compensações; o contexto do
mundo da vida, onde os processos de intercompreensão estão sempre inseridos, é
desvalorizado por interações conduzidas graças aos medium [sistêmicos]: não precisamos
mais do mundo da vida para coordenar as ações” (Habermas, 1987, v. 2, p. 200). No âmbito
do mundo da vida, consequentemente, temos uma abstração cada vez maior da moral e das
orientações generalizadas da ação. A essa abstração cada vez maior da moral corresponde, no
âmbito do sistema, uma abstração cada vez maior do direito, no sentido de “assegurar o
consenso nos casos de conflito” (p. 196).
Denota-se a partir disso que mundo da vida e sistema estão imbricados,
respectivamente, como interioridade comunicativa e exterioridade funcional dessa
interioridade. Nesse contexto hermeneuticamente fechado (cf. Cap. I), isso significa que a
evolução para o “universalismo da moral e do direito” se caracteriza, simultaneamente, por
uma racionalização do mundo da vida e por um “novo nível de integração”. Portanto,
interioridade do mundo da vida e exterioridade do sistema evoluem para o universalismo da
moral e do direito de modo recíproco, levando a uma “generalização de valores progressiva,
no nível das interações e das orientações de ação” (Habermas, 1987, v. 2, p. 196). A isso
corresponde a neutralização anteriormente referida do risco de dissenso liberado pela
aprendizagem histórica da sociedade. A insuficiência identificada no primeiro capítulo se
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mostra aqui plenamente: a concepção hermeneuticamente fechada de sociedade que
representa a interioridade do mundo da vida e a exterioridade do sistema, implica em situar a
generalização progressiva de valores apenas no interior da comunidade de cultura, num devir
histórica e culturalmente autofágico de ser na linguagem.
Como, então, o entendimento intercultural complementa essa perspectiva evolutiva de
um conceito de sociedade em dois níveis, evolução esta marcada por uma disjunção? Foi dito
que o prestígio e a influência consistem, respectivamente, em um valor cultural e uma
expressão funcional desse valor, dos quais emana a expressão sistêmica das modificações que
acontecem no mundo da vida – modificações estas que decorrem da aprendizagem. Ao
prestígio corresponde, portanto, um grau e uma posição de influência determinados. Em vista
disso, o entendimento intercultural sugere a seguinte ampliação teórico-analítica: do prestígio
e influência referidos a atores socialmente integrados, passar-se-ia também ao prestígio e
influência referidos a atores e à comunidade de cultura na qual estão encarnados.
Com o conceito indiciário de entendimento intercultural, sugere-se então que o
referenciamento no outro seria também marcado pelo prestígio e influência que determinada
cultura exerceu e/ou exerce sobre outra. Isso implicaria em dizer que o sentido da evolução
para o universalismo do direito e da moral, ao lado da apreensão reflexiva da própria tradição,
também se deve à experiência histórica do contato com outras culturas; que pressupõe o
referenciamento da autocompreensão de si no outro cultural e de uma aprendizagem também
referenciada no outro cultural. Em vista disso, a complementaridade reivindicada entre
entendimento mútuo concebido comunicativamente e entendimento intercultural concebido
hermeneuticamente sugere que não se trata de uma evolução nas esferas sociocultural e
cognitivo-tecnológica historicamente autofágica, mas de uma evolução social que ocorre num
contexto de coevolução cultural. O prefixo aqui refletiria a aprendizagem derivada de um tipo
intercultural de entendimento que também contribuiria com o surgimento de um novo nível de
integração. A hipótese que se depreende disso é a seguinte: a disjunção entre integração
sistêmica e integração no mundo da vida também se deve à diferenciação decorrente da
experiência do contato com outras formas de integração sistêmica e de integração social.

(5.c) Sobre a colonização sistêmica do mundo da vida. A disjunção entre sistema e mundo da
vida que, de acordo com Habermas, caracteriza a evolução da sociedade moderna fundamenta
sua tese crítica da colonização. Numa perspectiva evolutiva, a exterioridade do sistema em
relação ao mundo da vida significa que o medium do agir comunicativo (mundo da vida) se vê
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cada vez mais simplificado e substituído pelos medium do agir teleológico (sistema). Situados
no mundo da vida, a intercompreensão e o entendimento mútuo passam a ser tecnicizados
pelo dinheiro e pelo poder – os medium de integração do sistema. Habermas define essa
tecnicização do mundo da vida pelo sistema como colonização. Uma disjunção que leva a
uma colonização então significa que a diferenciação funcional crescente do sistema incide
como fenômenos de crise na reprodução do mundo da vida – como perda de sentido, crise de
legitimação, alienação, anomia, entre outros (Habermas, 1987, v. 2, p. 157, fig. 22). De acordo
com o que vimos anteriormente, a tese crítica de Habermas é desenvolvida sob o pano de
fundo de uma evolução concebida apenas como social. O que mudaria, então, no contexto de
uma coevolução cultural?
Falar em coevolução cultural e não apenas em evolução social significa dizer,
fundamentalmente, que os mundos da vida estão historicamente entrelaçados. Isso implica em
dizer que a integração crescente dos mercados e dos Estados geograficamente situados e o
sentido da evolução para o universalismo da moral e do direito já contariam com algum tipo
de integração de nível novo no mundo da vida: uma integração dotada de orientações
generalizadoras da ação de tipo intercultural. De acordo com a distinção anteriormente
estabelecida entre globalização e mundialização, sugere-se com isso que a globalização
pressuporia, enquanto tipos de integração sistêmica global, a mundialização da cultura
enquanto tipos de integração intercultural.
Essa dedução ancorada na antecedência evolutiva do mundo da vida sobre o sistema
nos leva à seguinte hipótese: o sistema consiste em uma exterioridade do mundo da vida
também como sistema global. O entendimento intercultural então abriria a seguinte
perspectiva para a tese habermasiana: além de uma colonização sistêmica do mundo da vida,
teríamos também uma colonização dos mundos da vida pelo sistema global. Esse segundo
tipo de colonização assumiria a forma de uma globalização caracterizada por dois efeitos:
como um tipo de racionalização transcultural, no sentido de simplificação e substituição do
entendimento intercultural pelos medium do poder e do dinheiro – como, por exemplo, no
imperialismo –, e como subalternização transcultural 19.
Essa hipótese sugere fenômenos de crise correspondentes na reprodução do mundo da
vida. Remete-se aqui a uma configuração desses fenômenos de um tipo complementar ao
identificado por Habermas – em princípio, um tipo transcultural. O grau de complexidade
parece ser maior aqui, porque apesar de pressupor um novo nível de integração intercultural,
19

Aqui, utilizo o prefixo “trans-” no lugar de “inter-” com o propósito de indicar uma violência simbólica
potencial na representação do outro cultural.
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não podemos partir de uma intersubjetividade previamente compartilhada e forte, como é caso
da integração social.
A hipótese apresentada pode ser endereçada a partir da seguinte pergunta: em que
medida a diferenciação funcional das formas de integração do sistema global promove uma
colonização transcultural dos mundos da vida, incidindo sobre a reprodução cultural, a
integração social e a socialização, ao mesmo tempo em que, no mundo da vida, emergem
fontes novas de solidarização que transcendem a situação histórico-cultural de partida? A
integração do sistema global decorrente da modernização parece, por um lado, provocar
deformações no mundo da vida, por outro, estimular uma cosmopolitização reflexiva – no
sentido empregado por Ulrich Beck (cf. Cap. II). No que segue, explorarei sumariamente essa
hipótese em dois sentidos. Primeiro, tratarei da modernização como globalização, de maneira
a vislumbrar o que seriam os fenômenos de crise no contexto de uma colonização sistêmica
global dos mundos da vida (i). Segundo, tratarei da modernização como mundialização, de
modo a endereçar como a experiência do contato com outras culturas pode ser tida como
impulso para emancipar-se de formas de dominação histórica próprias à situação social local
(ii).

(i) Modernização como globalização. Na esfera global, parece difícil distinguir claramente
entre Estado e mercado, como podemos fazer na esfera nacional. O recente imperialismo
econômico ocidental, assim como a história do colonialismo, com seus navios negreiros
capitaneados por comerciantes, regulados pelo Estado nacional e financiados por bancos
europeus, sugerem uma coordenação da ação entre Estado e mercado que é interessada
geopoliticamente e geoeconomicamente. O caso recente de espionagem global em massa da
National Security Agency (NSA), órgão governamental estadunidense, que foi revelado pelo
ex-analista de informação Edward Snowden em 2013, pode ser tido como exemplo recente
dessa difícil distinção. A espionagem da NSA não se restringiu a governos, estendeu-se
também a empresas privadas e ativistas da sociedade civil. A Agência governamental
igualmente emprega empresas privadas que prestam serviços de inteligência. Isso sugere uma
coordenação da ação entre Estado e mercado na esfera global.
Condições nacionais da política (recursos fiscais, emprego e até mesmo eleições,
tendo em vista a importância crescente da política econômica externa nas campanhas políticas
e na condução do governo) parecem exigir que, cada vez mais, a ação estratégica dos atores
do mercado esteja coordenada globalmente com a ação estratégica dos governos nacionais.
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Algo sintomático disso é o fato de um chefe de Estado ter como uma de suas atividades de
política externa a promoção de empresas de seu país. Isso sugere que o modo como os
medium do poder e do dinheiro são operados em tipos geograficamente situados de integração
sistêmica globalmente dominante (impérios nacionais, União Europeia, OTAN, por exemplo)
se introduzem nos mundos da vida de outras comunidades de cultura mediante a concorrência
sistêmica, a coerção e/ou a violência (militar).
Compreende assim que, no sistema global, Estado e mercado parecem se imbricar
como uma espécie de entidade geopolítica interessada economicamente. Os estudos sobre os
noticiários anteriormente citados (cf. tópico 2) apontam para esse tipo de imbricação, quando
identifica-se uma orientação geopolítica centrada no Estado-nação na maneira de narrar um
acontecimento e na seleção dos entrevistados (Dencik, 2013, p. 130-133), ou ainda, quando
afirma-se que a disputa de poder na esfera global tem como um dos seus principais campos de
batalha o “controle do imaginário” via a imprensa (Robertson, 2010, p. xiv). A imbricação
Estado-mercado na esfera global pode ser tida como expressão estrutural de uma ordem
mundial pouco democrática. Mas o alcance dessa imbricação parece não se restringir ao
estado atual da integração sistêmica global. À luz da reconstrução histórica cronológica da
modernidade/colonialidade elaborada por Walter Mignolo (cf. Cap. III), poderíamos dizer, em
sentido amplo, que o surgimento do neoliberalismo parece reforçar-se o fato de que, desde o
início da colonização europeia das Américas, uma política imperialista não seria apenas
estatal, mas também de mercado. Interesses de expansão política do Estado nacional teriam se
imbricado cada vez mais com interesses de expansão do mercado ao longo do período
moderno.
A imbricação Estado-mercado na esfera global deve ser adequadamente diagnosticada,
pois parece estruturante para compreender a dinâmica de reatualização de assimetrias
mundiais ao longo da modernidade/colonialidade – como bem mostra Mignolo. Na esfera
global, Estado e mercado de regiões dominantes introduziriam seus medium voltados para fins
utilitários nos mundos da vida integrados em regiões subalternizadas como um processo que
não pode ser apreendido no sentido histórico da racionalização social. Parece tratar-se aqui,
por assim dizer, de um processo “trans-histórico”, no sentido de determinada integração
sistêmica histórica e culturalmente situada se impor duplamente: sobre outro tipo de
integração sistêmica e a respectiva integração social. Não se trataria, portanto, apenas de uma
colonização sistêmica transcultural do mundo da vida, pois também há nesse processo uma
superposição entre sistemas historicamente constituídos.
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Sugere-se com isso que o diagnóstico de época sobre o qual repousa o cosmopolitismo
atual pode encontrar aqui um ponto de partida programático: a imbricação Estado-mercado na
esfera global estaria na origem de processos de reprodução e reatualização de uma
subalternização transcultural. A emergência histórica do capitalismo deixaria então de ser
compreendida apenas como estruturação social de uma sociedade de classes e estruturação
política de uma luta de classes. Mas seria também compreendida como estruturação de uma
sociedade mundial estratificada social, cultural e politicamente, e estruturação de uma luta
política por autonomia e/ou supremacia entre atores que se movem mundialmente.
Falar de um tipo de estratificação como esse implica em supor que haveria uma
colonização transcultural do sistema global sobre mundos da vida historicamente situados e
entrelaçados. Em sentido amplo, isso quer dizer que a modernização que globaliza parece
remeter a assimetrias econômicas e de poder político que estão na origem da imposição de
conteúdos materiais e simbólicos de uma sociedade constituída historicamente sobre outra,
incidindo sobre as formas de estratificação. Poder-se-ia falar aqui de estruturas sistêmicas
historicamente entrelaçadas que incidem sobre a estrutura social local e que, ao cabo, fazem
emergir o que poderíamos chamar de estratificação social e cultural global. Enquanto tal, uma
modernização que globaliza conduziria à diferenciação funcional de um sistema global que se
manifesta do modo problemático sobre a reprodução cultural, a integração social e as formas
de socialização. Isto é, supõe-se aqui que a globalização sistêmica estaria, ela também, na
origem de crises de reprodução do mundo da vida – como crise de legitimação, perda de
sentido, anomia, alienação, reificação, entre outros. A diferença em relação à racionalização
social reside em que, na esfera global, haveria nesses fenômenos de crise um componente
transcultural explícito 20.
A complementaridade aqui vislumbrada com a teoria da ação comunicativa é a
seguinte: como racionalização social, o sistema coloniza o mundo da vida, simplificando e
substituindo o medium da intercompreensão pelos medium do poder e do dinheiro; como
globalização, o sistema coloniza transculturalmente o mundo da vida, simplificando e
substituindo o entendimento intercultural pelos medium do poder e do dinheiro e, ademais,
podendo chegar a substituir a linguagem do subalternizado pela do dominador. De modo a
20

Algo indicativo de uma alienação de caráter transcultural seria, por exemplo, aquilo a que o cronista e
jornalista Nelson Rodrigues chamou, em 1958, de “complexo de vira-lata”, para se referir a uma subalternização
cultural prévia do brasileiro em relação ao que vem da Europa e dos Estados Unidos. Ou ainda, a seguinte
especulação: seria difícil de imaginar um manifestante francês ir à rua com um cartaz escrito em inglês pedindo
para que os Estados Unidos ajudassem a resolver problemas políticos nacionais, como vimos nos protestos de
massa que ocorreram no Brasil em junho de 2013. Nessa subalternização cultural prévia parece haver uma
disjunção entre o conceito da cultura do outro e as próprias condições concretas de vida.
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explorar essa hipótese de imbricação entre Estado e mercado na esfera global, salienta-se a
importância de estabelecer um diálogo aprofundado com a análise do capitalismo como
sistema-mundo formulada Immanuel Wallerstein (1976), com os estudos de Anthony Anghie
(1996, 2004 e 2006) sobre a história do direito internacional moderno, de Jack Goody (2006)
sobre a construção discursiva da história moderna e com estudos pós-coloniais que abordam a
história do colonialismo.

(ii) Modernização como mundialização. Se concordamos que há uma integração global do
sistema, devemos então pressupor evoluções prévias e correspondentes no mundo da vida.
Falar em crises na reprodução do mundo da vida provocadas pela diferenciação funcional de
um sistema global implica em dizer que elas vêm acompanhadas de uma diversificação
intercultural das estruturas simbólicas do mundo da vida que tendem a redefinir, em princípio,
o estado do sistema global. Supõe-se com isso que, se concordamos com Beck, quando essa
diversificação assume a forma de uma cosmopolitização reflexiva, liberam-se potenciais de
emancipação locais que se prestam a uma circulação mundial e podem, consequentemente,
ser objeto de resignificação em outras localidades e também liberar, ali, potenciais de
emancipação.
Essa hipótese da modernização como mundialização permitira explicar, por exemplo,
a difusão translocal, transnacional e transregional de protestos que teve início com o suicídio
do comerciante tunisiano Mohamed Bouazizi em 04 de janeiro de 2011, na cidade de Ben
Arous, Tunísia, em virtude de mais um aumento de impostos cobrados pelo regime.
Inesperadamente, esse evento foi a fagulha para aquilo que hoje ficou conhecido como,
primeiro, Revolução Tunisiana e Primavera Árabe 21, resultando na queda de governos no
mundo árabe; segundo, ainda ao longo daquele mesmo ano e inspirado nesses eventos, para
aquilo que ficou conhecido como o Movimento dos Indignados 22 na Espanha e como os
diversos Occupy’s 23 espalhados por muitos países do mundo. Genericamente, poderíamos
falar aqui de uma resignificação culturalmente localizada do sentimento de injustiça, porque
parece razoável supor que aqueles que foram às ruas no Cairo, em Madrid, em São Paulo, em
Nova York, por exemplo, tinham motivações e reivindicações distintas.
Assim como, não é porque uma manifestação pública que se inicia em determinado
lugar não se difunde por outros lugares, no sentido de estimular uma resignificação
21

https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_15-M
23
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_movement
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culturalmente localizada, que não se poderia aqui também falar de mundialização. Os
protestos de massas que ocorreram no Brasil em junho de 2013, por exemplo, não
estimularam protestos com outras motivações em outros lugares, mas contaram com o apoio
de brasileiros residentes no estrangeiro distribuídos em vinte e sete cidades pelo mundo 24.
De acordo com o que vimos anteriormente, poderíamos atribuir à fusão de horizontes
uma espécie de posição de mecanismo de uma modernização que mundializa. Isto é, pode-se
dizer, mais uma vez genericamente, que o sentimento de injustiça foi compartilhado como
fusão dos horizontes. O que permitiu essa fusão é relevante na medida em que remete a
experiências prévias de condições de vida mundializadas – como o turismo, o relato das
mídias, as redes sociais, por exemplo. Por outro lado, na medida em que houve uma
resignificação local do sentimento de injustiça, pode-se dizer que do compartilhamento do
sentimento de injustiça ocorreu uma diferenciação no âmbito das motivações dos protestantes
em cada localidade. A essa diferenciação corresponderia aquilo que Gadamer caracteriza
como parcialidade da fusão dos horizontes. Num sentido fundamental, essa parcialidade se
deve ao fato de que não podemos nos desfazer da situação hermenêutica na qual estamos
inscritos.
Esse tipo de dinâmica da circulação intercultural de significações, que compartilha e
diferencia mutuamente mediante o acontecer de fusões parciais de horizontes, dificilmente
pode ser compreendido a partir do entendimento mútuo concebido comunicativamente. O que
possibilitou a difusão do sentimento de injustiça não é tanto o entendimento com relação ao
que foi dito nas mídias ou às razões que levaram ao suicídio do comerciante na Tunísia.
Antes, parece tratar-se aqui de um entendimento mútuo no sentido amplo da hermenêutica,
pois o sentimento de injustiça que surgiu em determinada comunidade de cultura foi
reinterpretado à luz de motivações próprias a outra comunidade de cultura. Parece tratar-se
aqui menos de intercompreensão linguística do que de compreensão no sentido hermenêutico.
A conexão translocal, transnacional e transregional entre esses protestos pode ser
caracterizada, num sentido político-sociológico, como cosmopolitização reflexiva. Nisso,
Ulrich Beck é particularmente instrutivo (cf. Cap. II). O que é cosmopolita aqui se refere a
uma solidarização espontânea que, hermeneuticamente, pressupõe uma interpretação das
motivações que levaram pessoas inscritas em outra situação social que a própria a protestar.
Em vista disso, e retomando o que foi dito no tópico 3, para compreender como foi possível a
circulação intercultural da Revolução Tunisiana, parece que devemos falar de uma meta24
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empatia prévia, que pode vir a estimular a solidarização como empatia intercultural 25. O
prefixo “inter-” pretende indicar a interpretação das motivações, por assim dizer, dos “outros”
conforme motivações próprias, sociologicamente situadas. Aqui, haveria uma simetria
fundamental do entendimento intercultural que é pressuposta, cujo horizonte hermenêutico
transcende a intercompreensão propriamente comunicativa, mas que, mesmo assim, é capaz
de gerar algum tipo de reconhecimento mútuo intercultural.
Entretanto, a modernização como mundialização não é marcada apenas por uma
solidarização intercultural potencial. Também no tópico 3, foi dito que a diferença cultural
pode se mostrar constringente para a integração. É o que o estudo anteriormente referido de
Florian Pichler nos países-membro da União Europeia sugere, quando 18 por cento dos
entrevistados disseram que se incomodariam com um vizinho muçulmano, 14,2 por cento
com um trabalhador imigrante, 11 por cento com judeu e 39 por cento com um vizinho cigano
(2009, p. 717). Poderíamos falar aqui, como foi dito, de um meta-juízo de valor, que teria se
mostrado constringente para a integração como juízo transcultural de valor. Haveria uma
assimetria fundamental aqui, que encontraria sua expressão típica no valor previamente
atribuído a determinada cultura.
O caráter reflexivo da cosmopolitização se referiria, assim, à resignificação do
protesto ocorrido em outro lugar mediante a conexão com aspectos situacionais próprios. Essa
hipótese pode estar voltada para verificar em que medida a simetria fundamental invocada
pelo entendimento intercultural (fusão de horizontes) na dimensão sincrônica da experiência
da mundialização ocorre no contexto de assimetrias históricas mundiais, contexto este que
remete à dimensão diacrônica da experiência. Para tanto, vislumbra-se que essa hipótese
deverá ser explorada mediante um diálogo com estudos aplicados sobre os movimentos
sociais, sobre o ativismo global e sobre o multiculturalismo.
Para falar da dupla manifestação da modernização a que nos referimos, tomamos
como ponto de partida a diferenciação entre mundialização e globalização elaborada por
Renato Ortiz (op.cit.) e sugerimos uma vinculação, respectivamente, com o mundo da vida e o
sistema. De maneira a ser mais preciso nessa vinculação, que é central no argumento, estudos
posteriores devem voltar-se igualmente para a interpretação dessa mesma diferenciação
elaborada por Michel Freitag (2008, p. 255-290).
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Como outro exemplo dessa meta-empatia, podemos igualmente citar a manifestação de solidariedade em
diversas partes do mundo que se sucedeu ao atentado em Paris, França, na noite do dia 13 de novembro de 2015.
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(5.d) Sobre modernização e modernidade. Em vista do foi dito até aqui, falar de uma
modernização que, além de racionalizar socialmente, também mundializa e globaliza, implica
em dizer que haveria também tipos de aprendizagem decorrente de um entendimento
intercultural. Como racionalização social, a modernidade, em sentido pleno, se encontra
historicamente situada, antes na Europa ocidental, hoje no Ocidente. Sua difusão mundial se
daria, primeiro, pelos benefícios que essa concepção originária traria para a vida em geral
(liberdade, igualdade fundamental, inovação tecnológica, por exemplo), e segundo, pela
posição dominante que ela logrou conferir àquela região onde ela teria sido originariamente
gestada. Aqui, como vimos, as assimetrias históricas mundiais se veem congeladas. Primeiro,
porque ao partir da dedução do todo da modernização mundial pelo efeito universal que a
mesma introduz na parte, sai do campo de visão analítico os entrelaçamentos históricos entre
as partes. Segundo, porque se atribui previamente ao lado dominante, o Ocidente, o que seria
a melhor situação epistêmica possível. Por outro lado, como mundialização/globalização, a
modernização remete a uma condição plural, como modernidades, que se influenciam
mutuamente. As assimetrias históricas mundiais passam a ser parte estruturante da
modernidade e a ser pensadas de modo dinâmico, sendo na esteira de sua reprodução que os
efeitos da modernização atingem um escopo mundial.
Diante disso, o conceito de modernidades entrelaçadas (entangled modernities)
formulado pela antropóloga pós-colonial Shalini Randeria (2002) é particularmente instrutivo.
Em um livro organizado em parceria com Sebastian Conrad, os autores mostram como o
eurocentrismo exclui o colonialismo de seu diagnóstico da modernidade, passando ao largo do
que a experiência colonial representou não apenas para os colonizados, mas também para a
formação da sociedade moderna europeia e sua autocompreensão: “[...] o colonialismo teve
efeito sobre ambos os lados, se não em igual proporção” (2002, p. 25-26). Remetendo a
diversos estudos historiográficos, os autores sustentam que o mundo moderno foi
coproduzido. O trecho é um pouco longo, mas merece ser citado por inteiro:

As colônias não eram apenas o destinatário das realizações
[Errungenschaften] da civilização ocidental, mas eram, na verdade,
laboratórios da modernidade européia (Stoler/Cooper 1997, S. 5). A idéia de
ser capaz de reformar a ordem social através de intervenções
estrategicamente motivadas e planejadas ganhou, no final do século [XIX],
influência sobre a ação política e administrativa. Isso foi um triunfo da
fundamentação científica das ciências sociais. Colônias foram tidas por
muitos como um campo de experimentação adequado, como forma de
implementar uma política e práxis intervencionistas, e também nos casos em
que, na Europa, a oposição a intervenções de longo alcance parecia
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intransponível. As intervenções estratégicas incluíam, por exemplo, o
método de determinação da identidade por meio de uma impressão na ponta
do dedo, que foi primeiro sistematicamente implementado nos anos l880 em
Bengala, antes que fosse aplicado Europa (Ginzburg, 1988). Também, as
intervenções urbanísticas nas cidades geridas por franceses no norte da
África podem servir como ilustração. A preocupação central da
reestruturação urbana era preservar elementos tradicionais da cidade
marroquina ao lado de elementos modernos, no estilo francês de villes
nouvelles. Desta forma, os projetos coloniais demonstraram uma viabilidade
do planejamento urbano em grande escala, sem destruir as estruturas locais uma visão que, em seguida, foi levada para a França: a modernização urbana
e o charme das pequenas cidades francesas não têm de ser mutuamente
exclusivos (Wright, 1991). Técnicas sociais consideradas especificamente
modernas e a fricção que provocaram, foram praticadas pela primeira vez
nas colônias (Conrad & Randeria, 2002, p. 26).

Além dos exemplos referidos pelos autores, podemos ainda citar como aspecto da
coprodução do mundo moderno o que é definido pelo cientista político Daniel Goldhagen
(2010, p. 33 sq.) como o primeiro genocídio da era moderna, praticado pelo Estado alemão
entre 1904 e 1905 na então chamada África Ocidental, hoje Namíbia, contra o povo Herero.
Goldhagen sugere que esse acontecimento pode ser tido como um primeiro laboratório de
técnicas posteriormente aplicadas por diversos governos mundo afora: as tropas do General
Lothar von Trotha não apenas mataram indistintamente, mas também construíram campos de
concentração destinados à morte premeditada por fome e inanição. Disso surgiu o que o autor
chama de “sistema do campo, como infraestrutura de dominação, violência e morte, um
sistema parcialmente autônomo, se não integral, no interior de cada sociedade” (p. 39). Ao
longo do século XX, a técnica se difundiu mundialmente, se diversificou e deixou de ser
justificada apenas por princípios normativos de orientação étnico-racial e/ou por interesses
econômicos. Enquanto sistema do campo integrado à sociedade, ela se estendeu à reeducação
civil pelo trabalho forçado (Gulag soviético, Laogai maoísta, cooperativa de Pol Pot,
Kwanliso de Kim, por exemplo) e à eliminação da pobreza 26. Ao ir do genocídio do povo
Herero na Namíbia para o mundo, o sistema do campo parece confirmar a tese de Randeria e
Conrad de coprodução do mundo moderno.
Para o que nos ocupa especificamente, essa coprodução do mundo moderno sugere
que a modernização como mundialização/globalização implica em passar de um conceito de
modernidade no singular para modernidades entrelaçadas. Segundo Randeria, este último se
26

Ver a esse respeito a brilhante dissertação de mestrado em história de Kênia Sousa Rios (2014), sobre os
campos de concentração no Estado do Ceará, Brasil. A autora faz uma historiografia inédita de sete campos de
concentração para pobres distribuídos pelo estado e construídos pelo governo estadual em 1932. A política
pública visava conter a migração de sertanejos para a capital, Fortaleza, que fugiam de uma grande seca ocorrida
naquele ano.
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refere ao entrelaçamento histórico que caracteriza a constituição das formas modernas de vida
e ilumina a ambivalência de uma dinâmica histórica que simultaneamente compartilha e
diferencia conteúdos sociais, culturais, políticos e científicos. Histórias compartilhadas e
mutuamente diferenciadas nos abrem para a compreensão da emergência de diferentes
significações da modernidade, dando forma ao que podemos denominar de modernidades
“multicentradas”. Assim como os estudos de Gurminder Bhambra, Walter Mignolo e Sérgio
Costa (cf. Cap. III), os estudos de Randeria também questionam a premissa de uma
modernização que teria um centro irradiador no Ocidente e se difundiria teleologicamente
pelo resto do mundo:

Antropólogos que trabalham com a ideia de pluralização de modernidades
[...] têm frequentemente enfatizado as apropriações criativas e seletivas de
vários aspectos das modernidades ocidentais em diferentes contextos
coloniais e pós-coloniais, com uma variedade híbrida de resultados. Uma vez
que a modernidade é pluralizada, torna-se possível conceber trajetórias e
resultados que divergem da experiência histórica típica e ideal das
sociedades ocidentais [...] Consequentemente, a ideia de uma modernidade
ocidental homogênea viajando, mais ou menos imperfeitamente, para o resto
do mundo deve ser substituída por uma imagem mais confusa e complexa
daquilo que denominei modernidades entrelaçadas, diferentes e divergentes,
mas desiguais e entrelaçadas [...] Enquanto experiência social, a
modernidade varia em interpretações e práticas de diferentes grupos de
pessoas (Randeria, 2002, p. 04).

A perspectiva formulada por Randeria questiona duplamente aquilo que identificamos
como pressuposição metateórica da modernização como racionalização, nomeadamente, a
dedução do todo (modernização) pelo efeito universal (racionalização) que o mesmo introduz
na imbricação interna da parte (mundo da vida e sistema). Primeiro, o aspecto compartilhado
da modernidade questiona a representação eurocêntrica de um centro e de uma periferia. O
aspecto híbrido de uma modernidade que é objeto de resignificações cultural e historicamente
localizadas contesta uma representação linear e teleológica da modernidade, uma vez que esta
última pressupõe, enquanto tendência, uma homogeneização das formas de vida. Segundo, e
consequentemente, o conceito de modernidades entrelaçadas identifica uma ambivalência
intrínseca da modernização: ao mesmo tempo em que a circulação mundial de bens, de filmes,
de músicas, de notícias e assim por diante, pode ser tida como experiências compartilhadas,
por outro lado o que circula mundialmente é experienciado localmente de modo distinto. Isso
quer dizer que, no plano cultural, compartilhar significa também diferenciar-se. No lugar de
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uma imagem de mundo tendencialmente homogênea, a qual uma modernização teleológica
em última instância remete, geram-se mais diferenciações.
Denota-se que a ambivalência que o conceito de modernidades entrelaçadas permite
apreender interessa significativamente para endereçar a vinculação interna entre entendimento
intercultural e modernização. Tendo em vista o esboço de fundamentação hermenêutica do
entendimento intercultural anteriormente formulado, pode-se dizer que o caráter ambivalente
do compartilhamento e da diferenciação que marca a existência de modernidades entrelaçadas
seria mediatizado como fusão de horizontes. Interpretar a dinâmica de compartilhamento e
diferenciação que entrelaçaria modernidades como fusão de horizontes parece atender ao que
foi compreendido anteriormente como primazia do local sobre o global, quando tratamos da
vinculação interna entre localismo e cosmopolitismo: porque estamos abertos a tudo o que se
nos faz presente e não podemos nos abstrair de nossa inscrição em determinada situação
hermenêutica, a modernidade não existe univocamente, ela se efetiva enquanto práxis
hermeneuticamente situada.
Em vista do que precede, sugere-se que falar de modernização como
mundialização/globalização pressupõe a existência de modernidades entrelaçadas, cada qual
incidindo distintamente sobre um devir mundialmente compartilhado e sobre a condição
histórica de vida particular a cada um. Na perspectiva interpretativa aqui definida, existem
modernidades distintas e entrelaçadas porque a maneira como vivenciamos uns aos outros, as
tradições históricas, o mundo, constitui um universo hermenêutico para o qual estamos
fundamentalmente abertos, sem qualquer tipo de restrição prévia, mas o qual acessamos
sempre já a partir de determinada situação hermenêutica. Para ganhar clareza em relação a
que tipo de concepção de modernidade que a modernização como mundialização/globalização
invoca, sugere-se que estudos posteriores deverão estabelecer um diálogo entre o conceito de
modernidades entrelaçadas formulado por Randeria e o conceito de “modernidades múltiplas”
de Shmuel Eisenstadt (2000).

6 – Cosmopolitismo como projeto político: além do nacionalismo

Na tentativa de fundamentar uma abertura da teoria da modernização para a
mundialização/globalização, concentramo-nos até o momento nos planos teórico e
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metodológico. No plano teórico, dissemos que a experiência da mundialização acontece na
dupla dimensão sincrônica e diacrônica e, nesta medida, se dá no contexto da reprodução de
assimetrias históricas mundiais e invoca experiências diversas de verdade. No plano
metodológico, e por conseguinte, dissemos que seria necessário considerar fenômenos e
significações que circulam mundialmente a partir de suas resignificações culturalmente
localizadas e os entrelaçamentos que promovem. Fundamentamos tanto o plano teórico
quanto o plano metodológico num conceito indiciário de entendimento intercultural de
ancoragem hermenêutica. Posto isso, devemos agora nos voltar para implicações normativas
desse conceito no contexto da construção daquilo que Habermas e Beck vislumbram como
uma ordem mundial cosmopolita, possível e necessária. Tendo em vista que estamos falando
de construção de uma ordem mundial, a rigor parece mais adequado falar de implicações
político-normativas do conceito de entendimento intercultural.
Como formula Ulf Hannerz, a intuição amplamente compartilhada nos estudos sobre o
cosmopolitismo consiste em que, se por um lado, uma identidade e cultura nacionais
promoveram ações políticas nacionalistas, uma identidade e cultura cosmopolitas tendem a
promover ações políticas igualmente cosmopolitas. A abertura da experiência para outras
culturas, ou ainda o fato de encontrar o próprio caminho no acontecer dessa experiência, pode
ser tido como “fonte para compromissos cosmopolíticos” (2006, p. 13-14). De acordo com o
que vimos, o diagnóstico da dimensão cultural do cosmopolitismo remete à experiência com
músicas, danças, gostos, linguagens, pessoas de cultura distinta, em suma, remete ao
diagnóstico da permeabilidade do local frente a significações e fenômenos vindos de “outros
lugares”. Pode-se compreender essa permeabilidade do local como expressão de um tipo
intercultural de entendimento. O cosmopolitismo político, nesse sentido, está voltado para as
implicações normativas dessa permeabilidade cultural do local, a qual importa politicamente
enquanto experiência e gestão de problemas de escala mundial que se introduzem no
quotidiano – como imigração, xenofobia, ambiente, direitos humanos, intervenções
humanitárias e guerra. Nesse sentido, o diagnóstico e o horizonte normativo sobre o qual
repousa o cosmopolitismo vão além do nacionalismo. Ir além não significa, é preciso dizê-lo,
opor-se.
Tanto Habermas quanto Beck sustentam que não há, a rigor, uma oposição estrita
entre cosmopolitismo e nacionalismo. Já foi dito que, em suas respectivas formulações, as
insuficiências decorrentes de uma modernização concebida apenas como racionalização social
conduzem a insuficiências correspondentes no plano normativo – um cosmopolitismo que vai
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do Ocidente para o Resto. Assim como, foi dito que apesar de cada qual ter um programa
teórico próprio, os autores compartilham, grosso modo, um mesmo horizonte normativo para
o projeto político cosmopolita.
Habermas (2001a, p. 64 sq. e 2003a, Cap. II) e Beck (2003b, Cap. 3) veem no
cosmopolitismo o horizonte de um projeto político mundial alternativo ao projeto neoliberal.
De modo geral, os autores concordam que o enfraquecimento fiscal, administrativo e político
do Estado nacional decorrente da globalização do mercado tende a desprover a democracia de
meios para a efetivação de direitos fundamentais nas esferas locais e nacionais, acentuando
formas históricas de desigualdade social (cf. Cap. I e II, respectivamente). Em vista disso,
pode-se dizer que a crítica à dominação social do capitalista sobre o proletário, formulada no
período de uma modernidade nacional (Habermas) ou de uma primeira modernidade (Beck), é
transposta para uma modernidade pós-nacional ou uma segunda modernidade. Sob o quadro
geral de uma modernização compreendida como racionalização social, o efeito universal que
representa a dominação de classes parece ter sido transposto para o todo da sociedade
mundial: a globalização do mercado amplia o poder das empresas e subjulga os mecanismos
políticos estabelecidos de combate à desigualdade social de classes. Onde antes se falava de
burgueses e proletários, agora se fala de uma elite global e sociedade civil global. O baixo
grau de normatização da esfera mundial significa então que o Estado perde meios de combater
a desigualdade estrutural promovida por um capitalismo global e de fazer valer princípios
democráticos de justiça, como a igualdade e a liberdade.
De um modo geral, Habermas e Beck pensam o projeto político cosmopolita a partir
da relação entre democracia e globalização. Esquematicamente, é por isso que os autores
partem da distinção entre uma Europa-Ocidente democrático e um Resto autocrático,
preponderantemente autocrático ou insuficientemente democrático. Ambos vislumbram a
possibilidade de construção de uma ordem mundial cosmopolita como alternativa à ordem
mundial centrada no mercado a partir da autocompreensão democrática das sociedades
ocidentais. No plano europeu, ambos vislumbram a possibilidade de construção de uma
democracia cosmopolita que implicaria em um giro “cosmopolita” do Estado. Há, todavia,
nuances específicas no projeto que cada autor vislumbra para a Europa. Já no plano mundial,
encontramos diferenças mais acentuadas, apesar de em ambos não se falar mais em Europa,
mas em Ocidente. Nos capítulos I e II, já foram apresentados os aspectos gerais e as
insuficiências do projeto político de cada um dos autores. Neste tópico final, eu gostaria de
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me concentrar na dimensão mundial desse projeto e no diálogo a que remete com outras
interpretações “cosmopolíticas”.
Como vimos, Habermas acentua a possibilidade de fundar uma ordem mundial
cosmopolita na interpretação ocidental dos direitos humanos e a necessidade de reorientar as
bases nacionais do Estado de direito, no sentido de operar a transição de uma política externa
do poder para uma política interna mundial. Habermas se aproxima aqui da emergente
literatura política dedicada à construção de arranjos institucionais voltados para uma
governance without government. Trata-se aqui de orientar a ação política para a perda de parte
da soberania interna com vistas a um ganho de soberania externa, por meio de acordos de
governança entre governos.
É curioso notar que, quando sai do contexto europeu e se volta para o mundial,
Habermas abre mão do entendimento mútuo como medium e da situação ideal de fala como
ideia contra-fática para a crítica. O diálogo permanece central aqui, mas parece engessado nas
trincheiras de um Ocidente democrático e de um Resto autocrático, preponderantemente
autocrático ou insuficientemente democrático. Pode-se dizer que, devido a não existência de
um consenso ético-político de fundo, o autor não vê outra possibilidade de ação na esfera
mundial senão a de uma “batalha argumentativa” (cf. Introdução). Daí a defesa apologética da
interpretação ocidental dos direitos humanos e da estreita vinculação estabelecida entre esses
direitos, a democracia liberal e o horizonte normativo cosmopolita da sociedade mundial. A
insuficiência do cosmopolitismo habermasiano se deve, nesse sentido, ao fato de que a
perspectiva teleológica de um Ocidente que age sobre o Resto é incapaz de enxergar os
entrelaçamentos efetivos e assimétricos de uma modernização que mundializa e globaliza: no
sentido de um imperialismo reatualizado no plano econômico (capitalismo financeiro e setor
produtivo), político-normativo (controle das instituições políticas multilaterais e interpretação
ocidental dos conflitos, do direito internacional e dos direitos humanos), das ideias
(conhecimento científico e filosófico) e da subjetividade (indústria cultural). Assim, a ordem
mundial cosmopolita repousaria sobre um projeto da modernidade perpassado apenas por
variações europeias de uma modernidade mundial (Habermas, 2001a, Cap. 6). A forma
racional do discurso comunicativo parece fundir cultura e episteme no contexto políticonormativo mundial. Pode-se falar aqui de um auto-referenciamento epistêmico da ordem
mundial cosmopolita: as tradições ocidentais modernas representariam a melhor situação
epistêmica possível.
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De seu lado, apesar de também advogar em favor da transição para uma “política
interna mundial”, Beck não coloca a mesma ênfase normativa nos direitos humanos. Como
vimos, Beck também parte da distinção entre Europa-Ocidente e o Resto (2003b, p. 215-220).
Contudo, diferentemente de Habermas, o projeto político cosmopolita mundial vislumbrado
pelo autor está mais atento aos entrelaçamentos efetivos de modernidades diversas.
Aproximando-se da perspectiva de modernidades entrelaçadas formulada por Randeria
(2002), Beck (2003b, p. 216 e 2000b, p. 88) reconhece a primazia normativa e empíricoanalítica da situação histórica. Diante da diversidade de expressões do moderno, o autor
ancora o projeto político cosmopolita mundial no diálogo e na negociação como meios para a
solução de problemas que nos dizem a todos respeito. Nesse sentido, partindo do diagnóstico
de um capitalismo e uma sociedade civil globalizados, Beck argumenta em favor da
construção de um Estado cosmopolita e de uma soberania cosmopolita.
Como vimos no Capítulo II, o Estado cosmopolita tem o seu fundamento jurídiconormativo nos princípios de indiferença nacional e de tolerância constitucional (1999b, p.
230-237 e 2003b, p. 189-196). À imagem do Tratado de Westphalia (1648) que assegurou a
paz entre os Estados-nação europeus pelo crivo da secularização da política, o princípio da
indiferença nacional visa assegurar a paz mundial via a separação entre Estado e nação. O
princípio da tolerância constitucional, de seu lado, sugere levar o pertencimento a uma
comunidade política a um grau mais elevado de abstração, diluindo definitivamente a
fundação naturalista do constitucionalismo estatal. No plano da cidadania, por exemplo, isso
significa reconhecer imigrantes legais como portadores de iguais direitos políticos, com
direito a votar e a candidatar-se.
O Estado cosmopolita também deve definir um conceito de soberania, de modo a
regular as relações internas do Estado com a sociedade e as relações externas entre Estados.
Trata-se aqui de ampliar acordos de regulação inter-estatais com vistas a ganhar soberania
externa sobre o mercado globalizado e permitir maior influência de uma sociedade civil que
se globaliza cada vez mais. Isso implica levar à esfera transnacional esferas de atividade
social e econômica antes reguladas apenas internamente, sob o desígnio interno da soberania
estatal. Há, nesse sentido, uma perda de soberania interna mediante um ganho de soberania
externa, pois tais acordos introduzem limitações na condução nacional da política. A
soberania cosmopolita visa uma institucionalização política das interdependências mundiais, o
desenvolvimento de “uma soberania cooperativa entre Estados para a solução de problemas
globais e nacionais” e a pacificação da “diversidade e [das] rivalidades das etnias e das nações
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mediante sua proteção” (2003b, p. 191). Diferentemente de Habermas, portanto, Beck busca
dar forma política e normativa ao diagnóstico de que “o horizonte de globalidade, isto é, a
experiência de uma civilização que se coloca ela mesma em perigo, assim como a finitude
planetária que suplanta a coexistência plural dos povos e dos Estados para criar um espaço de
ação intersubjetivo fechado sobre si mesmo que gera significações universalmente válidas,
torna-se o ponto de partida comum a todos” (idem, p. 215).
Entretanto, apesar de atento à diversidade imanente do moderno, para Beck a
modernidade europeia permanece o ponto de referência comparativo do projeto político
cosmopolita. De modo semelhante a Habermas, o cosmopolitismo também vincula o
horizonte normativo da sociedade mundial com a democracia liberal. “O papel dos problemas
ligados às consequências [riscos induzidos] é completamente ambivalente. Por um lado, eles
constituem o principal cinturão de transmissão da globalidade, e por outro, eles promovem e
justificam a definição de outras modernidades em relação à modernidade ocidental” (2003b,
p. 220). Isto é, também Beck não consegue desfazer-se da força centrífuga da vinculação
interna entre cultura e episteme.
As insuficiências do projeto político cosmopolita de Habermas e Beck para a
sociedade mundial se devem, fundamentalmente, ao fato de que tomam como mundial, no
plano do diagnóstico, a manifestação particular no Ocidente de uma modernização que
mundializa e globaliza, e no plano político-normativo, como atores políticos e civis das
sociedades ocidentais respondem ou podem responder a ela. De acordo com o que
argumentamos anteriormente, essa insuficiência não é fortuita, ela se deve à pressuposição
metateórica de dedução do todo (modernização) a partir do efeito universal (racionalização)
que o mesmo introduz na imbricação interna da parte (mundo da vida e sistema). A
consequência disso reside em que os autores conseguem tratar apenas da assimetria entre
mercado desterritorializado e Estado nacional que a globalização promove, tendo em vista o
antigo ordenamento nacional da política. Isto é, Habermas e Beck não veem que, ao
reproduzir a antinomia Ocidente/Resto e associar projeto político cosmopolita mundial à
democracia liberal, eles contribuem para a reprodução de assimetrias mundiais.
O horizonte de um projeto “cosmopolítico” mundial pressupõe uma abertura
cosmopolita do diálogo, seja no âmbito interno da relação entre Estado e sociedade, seja no
âmbito da relação entre Estados. Em um sentido geral, é difícil discordar do horizonte
vislumbrado pelos autores. Todavia, pode-se dizer que, ao pensar os dilemas de legitimação
da ordem mundial a partir da relação entre democracia e globalização, o projeto é
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demasiadamente ocidental. Ao partir da dedução do todo (ordem mundial) pela parte
(democracia ocidental), nem um nem outro é capaz de endereçar problemas da ordem mundial
que decorrem da condição historicamente assimétrica das relações internacionais. Não há com
o que discordar quando Beck, por exemplo, situa uma abertura cosmopolita do diálogo como
pré-requisito da construção de uma ordem mundial capaz de conter as destruições provocadas
por um capitalismo global desregulado. Mas tal abertura consiste em uma orientação
normativa por demais elementar. Ela deve vir acompanhada de questões relativas à justiça,
que levem em conta as assimetrias históricas mundiais. O risco de não proceder dessa maneira
consiste justamente na reprodução de tais assimetrias, como é o caso quando tomam uma
linguagem local (do Ocidente) como gramática mundial.
A crítica de Andrew Dobson (2005) ao cosmopolitismo “dialógico-normativo” de
David Held (2010) é aqui instrutiva. Na esfera mundial, concentrar o cosmopolitismo como
projeto político apenas em uma abertura cosmopolita para o diálogo é insuficiente porque
tende a sujeitar a efetivação de responsabilidades e obrigações na esfera das relações
internacionais a algo parecido com a “caridade” (Dobson, 2005, p. 273). O que Dobson
argumenta acertadamente é que o baixo grau de efetividade da normatização das relações
internacionais se deve não apenas a um diálogo estreito entre Ocidente e o Resto, mas a não
aplicação das normatizações existentes nos tribunais nacionais e internacionais. A abertura
cosmopolita do diálogo deve vir acompanhada de mecanismos jurídicos para a efetivação de
compensações financeiras por danos causados por empresas e por Estados. Seria também
necessário mais justiça, ao invés de apenas mais diálogo.
Para fundamentar sua tese, Dobson remete às mudanças climáticas. Apesar da
dificuldade em delinear causalidades estritas entre emissão de gazes de efeito estufa e as
mudanças climáticas, cientistas ambientais estão seguros de que a ação humana contribui
decisivamente para o surgimento de eventos climáticos extremos, que proliferam a ocorrência
de enchentes, de secas e a elevação do nível do mar 27. Isso quer dizer que quando o povo dos
Kiribati foi forçado a deixar suas ilhas no Pacífico Sul devido à elevação do nível do mar, os
organismos internacionais não deveriam orientar sua atuação por campanhas de ajuda
humanitária, mas por compensações financeiras daqueles que poluem mais e contribuem mais
para a elevação do nível do mar (2005, p. 267-268). O propósito aqui é remediar à injustiça
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O diagnóstico de que a ação humana contribui para mudanças ambientais de larga escala é confirmado por
outros cientistas sociais (Ferreira, 2011; Barbi & Ferreira, 2013; Riberiro, 2010; Beck, 2010a e 2010b; Giddens,
2011). Ver também a esse respeito a emergente e promissora literatura sobre o Antropoceno: Stengers, 2014;
Latour, 2014; Chakrabarty, 2009.
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decorrente de assimetrias históricas mundiais (uns poluem mais que outros) no âmbito dos
tribunais nacionais e internacionais. Isto é, Dobson argumenta que o cosmopolitismo como
projeto político não pode repousar apenas na necessidade de um diálogo mais aberto, mediado
idealmente pela força do melhor argumento. Mas deve orientar-se, também, para a justiça:
quem polui mais deve compensar financeiramente quem polui menos (Dobson, 2005, p. 274).
Dobson argumenta que é necessário pensar o plano normativo da ordem mundial a partir de
duas dimensões imbricadas: cosmopolitismo e diálogo, por um lado, cosmopolitismo e
justiça, por outro. Esta última enfatiza justamente aquilo que a primeira não consegue
vislumbrar: as assimetrias históricas mundiais. O horizonte de uma ordem mundial
cosmopolita deve partir, portanto, do diagnóstico efetivo das assimetrias históricas mundiais.
No plano normativo, o cosmopolitismo promovido pela mídia, pelo consumo e o
contato interpessoal é relevante porque introduz na experiência do mundo significações e
símbolos culturais anteriormente desconhecidos, que passam a compor as conversas do dia a
dia e levam a juízos quotidianos sobre pessoas e lugares territorial e culturalmente distantes.
Estamos aqui no plano sincrônico da experiência. Essas novas significações promovem o
surgimento potencial de princípios morais universais, como o reconhecimento do igual valor
de todo ser humano. Um princípio moral como esse pode conduzir a orientações éticas
determinadas, como o direito de ser tratado com igual respeito. Para David Held (2010, p. 92),
isso é normativamente relevante na medida em que nos força a coordenar conjuntamente –
leia-se, “cosmopoliticamente” – a ação política e a construção dos arranjos institucionais. Isso
não apenas possibilita, mas também exige de nós, argumenta Held, a construção de uma
democracia cosmopolita para além do Estado-nação.
O cosmopolitismo como projeto político requer, nesse sentido, que a relação entre
nacionalismo e cosmopolitismo seja pensada à luz das condições locais de vida efetivas e que
leve em consideração a diversidade de aspirações e imagens mundo. A dissonância entre
cosmopolitismo e nacionalismo se deve ao fato de que este último circunscreve a identidade e
as atitudes à nação, o que tende a orientar a ação política de modo culturalmente exclusivista e
circunscrita ao Estado nacional. Assim, o nacionalismo assenta sobre tipos de pertencimento
excludentes, de clivagem étnica, cívica e constitucional (Hannerz, 2006, p. 12).
Contrariamente ao cosmopolitismo, portanto, o nacionalismo tende a excluir o outro cultural,
porque é incapaz de ver que a compreensão do que é próprio pressupõe sempre já um
referenciamento no outro. Em vista disso, o diagnóstico crítico do cosmopolitismo político
elaborado por Graig Calhoun (2003) sustenta que, no plano das solidariedades politicamente
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relevantes, o estado atual do mundo nos permite falar apenas de um “cosmopolitismo
restrito”. Isto é, a transformação no plano material das tecnologias de transporte, de
comunicação e de informação não se manifesta na cultura e na política na mesma escala de
tempo. Não há uma modernidade nacional passada que simplesmente deixou de existir com a
emergência de uma modernidade cosmopolita. Elas co-existem de maneira localmente
entrelaçadas, na dupla dimensão sincrônica e diacrônica da experiência. Daí o estudo
empírico de Pichler (2009) anteriormente referido salientar que uma mesma pessoa pode
muito bem reivindicar um pertencimento identitário ao mundo como um todo
(cosmopolitismo) e ser a favor de leis severas de controle da imigração. Como dissemos
naquela momento, a vinculação interna entre identidade e atitude não é linear.
Ao coexistirem de modo entrelaçado na experiência, identidade nacional ou
cosmopolita e as respectivas atitudes não são, a rigor, mutuamente excludentes. Isso fica
particularmente evidente se atentarmos para o plano hermenêutico do sentimento de
pertencimento. Como formulado por Martha Nussbaum (1996, p. 15) e Kwame Appiah
(1998), deve-se operar aqui uma diferenciação entre nacionalismo e patriotismo. Na medida
em que o patriotismo remete a um tipo de localismo do pertencimento, ele não implica, em
princípio, um protecionismo cultural e político nacionalista. Ser patriota significa ter
consciência da tradição na qual estamos encarnados. E ser um patriota cosmopolita, significa
ter consciência de que nossa tradição não existe separadamente das demais, nem possui um
valor ético e moral superior. Nesse sentido, o cosmopolitismo não exclui do campo de visão a
efetividade do nacionalismo. Antes, eleva o diagnóstico a uma complexidade maior, ao
considerar formas sociais e culturais de vida e a justificação que fornecem para a ação política
num contexto de constituição social da identidade e das atitudes marcado por ambivalências,
por compartilhamentos e diferenciações que, reflexivamente, não são histórica e
culturalmente autofágicas.
No plano ético, a relação entre cosmopolitismo e patriotismo parece então se ajustar
ao que vimos anteriormente no plano do diagnóstico cultural e político, com a vinculação
interna entre cosmopolitismo e localismo, ou ainda, a primazia do local sobre o global. Isso
quer dizer, consequentemente, que a interpretação anteriormente sugerida do conceito de
cosmopolitismo como entrelaçamento histórico das culturas que gera potencialmente
solidariedades interculturais, possui implicações no plano ético e político. No plano ético,
trata-se de uma ética que está ciente de sua encarnação cultural particular, mas que não atribui
a si um valor maior em si mesmo, que reconhece na diferença do outro igual valor. Não se
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trata aqui de imputar ao diálogo cosmopolita uma orientação para o consenso ético. O diálogo
deve contribuir, pelo menos, “para que as pessoas se acostumem umas com as outras”
(Appiah, 2007, p. 105-124). Na era da mundialização, essa ética cosmopolita tende a emergir
na esteira do acontecer quotidiano da vida, da experiência. Ela se torna cada vez mais
necessária não apenas no plano da integração entre pessoas que residem, por exemplo, no
bairro paulistano do Bom Retiro, mas também na política. Obviamente que, na esfera da
ordem mundial, acostumar-se com o “estranho” não é suficiente, porque requer acordos
normativamente vinculantes. Mas isso não diminui o interesse da pergunta: em que medida,
então, podemos endereçar no plano político-normativo da ordem mundial o horizonte da
diversidade cultural entrelaçada historicamente que o cosmopolitismo encarna?
O problema que essa pergunta coloca para a ação política pode ser inicialmente
endereçado a partir de uma aproximação entre a orientação político-normativa do
cosmopolitismo pós/descolonial para o descentramento epistêmico (cf. Cap. III) e a concepção
de “ética deontológica” elaborada por Habermas (2004, Cap. 6). Em certo sentido, pode-se
dizer com isso que pretende-se levar para o horizonte de uma ordem mundial cosmopolita
orientada pelo respeito aos direitos humanos aquilo que Habermas curiosamente deixou de
lado ao passar da esfera europeia da democracia cosmopolita para a esfera mundial – a saber,
aspectos constitutivos da forma racional do agir comunicativo. Trata-se aqui de uma ética que
não parte de uma posição prévia. Num sentido fundamental, o “certo” e o “errado”, o “bom” e
o “ruim”, seriam expressão do reconhecimento mútuo, podendo estimular acordos
racionalmente motivados. O teórico social Sérgio Costa, embora não elabore uma concepção
alternativa de cosmopolitismo, formula um tratamento sociológico dos direitos humanos que
se ajusta espacialmente a perspectiva aqui ensejada: “[...] para que os direitos humanos
possam funcionar cognitiva e normativamente como força propulsora de uma ordem
cosmopolita, cabe evitar qualquer apologia da história europeia, há que se reconstruir as
múltiplas histórias das lutas sociais pelo descentramento e expansão desses direitos, vividas
nas diversas regiões do mundo” (Costa, 2006, p. 40).
No termos aqui definidos, descentramento quer dizer a resignificação da qual os
direitos humanos são objeto em situações socioculturais distintas, e expansão remete ao
entrelaçamento histórico entre essas situações que esses direitos promovem. Pensar o
horizonte político-normativo de uma ordem mundial cosmopolita a partir do descentramento
epistêmico e de uma ética deontológica significa então ter como ponto de partida o
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reconhecimento da igual validade de qualquer interpretação dos direitos humanos, tendo em
vista sua vinculação histórica a lutas sociais em diversas regiões do mundo.
Nesse sentido, definindo o entrelaçamento entre as partes como ponto de partida
metateórico para endereçar a mundialização/globalização promovida pela modernização,
podemos também nos valer, no plano político-normativo, da dupla dimensão de ação política,
a top-down e bottom-up. De acordo com o que vimos, sugere-se que o diálogo concebido
hermeneuticamente, em princípio, possa ser tido como mediação central tanto de uma
solidarização intercultural politicamente significativa (bottom-up) como do estabelecimento
de acordos com vistas à construção de uma possível e cada vez mais necessária ordem
mundial cosmopolita (top-down). Preconiza-se aqui o horizonte político-normativo de uma
ordem mundial que, uma vez atenta aos limites compreensivos inerentes ao nosso estar no
mundo, possa levar a sério o cosmopolitismo que invoca. No plano propriamente do Estado,
estar ciente do caráter finito da compreensão de que somos capazes pode ter como
desdobramento aquilo que Frédéric Vandenberghe (2011) sugere com a construção de um
“Estado para o cosmopolitismo”, construção esta orientada por políticas de reconhecimento
entre Estados nacionais.
Em vista do que precede, eu gostaria por fim de explicitar implicações políticonormativas de um tipo intercultural de entendimento aqui vislumbradas. Tais implicações
ainda deverão ser reapreciadas a luz de estudos mais aprofundados, mediante notadamente um
diálogo estreito com a concepção político-normativa de cosmopolitismo de Seyla Benhabib
(2006) e a concepção hermenêutica de esfera pública de Hans Herbert Kögler (2011). O
estágio atual da investigação sugere o seguinte: ao desvelar aspectos indiciários do
entrelaçamento histórico entre as culturas, o conceito de entendimento intercultural aponta
para um déficit normativo amplo da ordem mundial, no sentido de uma estruturação
institucional das relações entre as sociedades e as regiões que tende a reproduzir assimetrias
históricas de poder e econômicas. A consequência disso reside em que dificilmente
conseguiríamos resolver problemas que nos dizem a todos respeito, mas que remetem a
responsabilidades distintas. Quem tem mais poder pode impor seus interesses aos demais e
esquivar-se das responsabilidades que lhe são imputáveis. Haveria então um potencial
normativo de aplicação do entendimento intercutural.
Ainda que no contexto do presente estudo seja apenas possível situar esse potencial de
aplicação enquanto intuição teórico-normativa, o que estudamos neste capítulo permitiria
delinear três orientações gerais relativas à construção de uma ordem mundial cosmopolita. No
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plano dialógico-normativo, o déficit normativo da ordem mundial parece ser devido,
fundamentalmente, ao fato de que a normatização das relações internacionais não reflete
suficientemente o entrelaçamento histórico das culturas, com a pluralidade de posições e as
assimetrias históricas aí inerentes. Seria então necessário orientar a ação normatizadora para a
correspondência entre normatização das relações internacionais e o estado historicamente
entrelaçado das culturas – e em sentido amplo, das sociedades organizadas politicamente. No
plano jurídico, trata-se de orientar a ação jurisdicional para a efetivação das normatizações
existentes nos tribunais internacionais e nacionais, no sentido de compensações financeiras
por danos causados por empresas multinacionais e por Estados. E no plano político, trata-se
de orientar a ação política para acordos racionalmente motivados tendo em vista um princípio
de coresponsabilidade.
O cosmopolitismo como projeto político então vislumbra a possibilidade de efetivar
potenciais de emancipação na tripla dimensão dialógico-normativa, jurídica e política.
Dialógico-normativa no sentido da igual possibilidade de participação nos processos de
tomada de decisão na esfera mundial. Jurídica no sentido de efetivação das normatizações
internacionais existentes nos tribunais internacionais e nacionais. E política no sentido de
aplicação de um princípio de coresponsabilidade. Essas três orientações sugerem que é
importante olhar para as negociações internacionais, na medida em que talvez este seja o
contexto institucional de interação par excellence onde diferentes tradições e mundos da vida
se encontram e, com base em posições de maior ou menor abertura e de maior ou menor
poder militar e econômico, esforçam-se pela resolução de problemas que parecem, no mais
das vezes, sistêmicos.
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Considerações finais: plano teórico, plano metodológico e
plano político-normativo

O caminho que percorremos neste estudo teve por domínio de objeto a vinculação
interna entre cosmopolitismo e modernização na teoria social contemporânea. A estratégia
metodológica que nos guiou foi a reconstrução. Neste contexto, duas teses gerais foram
apresentadas, uma descritiva, outra teórica. A tese descritiva circunscreve um conjunto de
estudos mais amplo sobre o cosmopolitismo na teoria social, que, como vimos na Introdução
e na Parte II, não necessariamente estabelece um vínculo com a modernização. Essa tese
identifica três dimensões associadas ao conceito: cosmopolitismo como diagnóstico de época,
cosmopolitismo como fundação teórica e metodológica experimental e cosmopolitismo como
projeto político. Sua atribuição descritiva significa que a pretensão avançada é tão somente de
sistematização.
De seu lado, a tese teórica problematiza o conceito de modernização definido como
racionalização social à luz da intensificação da mundialização/globalização, da diversidade
cultural e do entrelaçamento histórico das culturas – e, num sentido amplo, das sociedades –
que o cosmopolitismo invoca. Essa problematização sustenta que a modernização como
racionalização social é insuficiente para compreender uma modernização que também
mundializa e globaliza e, consequentemente, o cosmopolitismo atual. Fundamentalmente, é
insuficiente porque parte da pressuposição metateórica de dedução do todo (modernização)
pelo efeito (racionalização) que o mesmo introduz na imbricação interna da parte (sociedade
definida estruturalmente como mundo da vida e sistema). Isso levou a um programa amplo de
pesquisa, no qual se argumenta que, para endereçar teórica, analítica e políticonormativamente uma modernização que mundializa e globaliza, sugere-se partir da
pressuposição metateórica de dedução do todo (modernização) pelo efeito (mundialização,
globalização) que introduz na relação entre as partes (entre as sociedades). Nestas
considerações finais, eu gostaria de retomar concisamente os argumentos centrais que
justificam essa proposição e delinear, também de modo conciso, os três planos programáticos
que, assim argumentou-se na Parte II, permitiriam abrir a teoria da modernização para a
mundialização/globalização, eo ipso, para a cosmopolitização da vida social.

348

Na Parte I, foram reconstruídas três versões teóricas atuais da vinculação interna entre
cosmopolitismo e modernização, nomeadamente a versão de Habermas, de Beck e dos
teóricos sociais pós-coloniais Bhambra e Mignolo. No primeiro capítulo foi dito que, grosso
modo, a teoria da ação comunicativa foi elaborada com o propósito de compreender
criticamente os efeitos liberados pela modernização no interior da sociedade. Vimos que
Habermas define o conceito de sociedade pela imbricação estrutural entre interioridade
comunicativa do mundo da vida e exterioridade funcional que o sistema representa para ele.
Compreende-se assim que, ao endereçar a modernização apenas como racionalização social, a
teoria da ação comunicativa está circunscrita à interioridade da sociedade, à imbricação
estrutural entre mundo da vida e sistema. Assim, ela não permitiria compreender uma
modernização que também mundializa e globaliza na medida em que sua circunscrição à
interioridade da sociedade ofusca a relação entre as sociedades, entre mundos da vida e
sistemas situados territorial, histórica e culturalmente.
No contexto de uma modernização que também mundializa e globaliza, esse
ofuscamento revela duas insuficiências gerais. Primeiro, toma-se por universal a manifestação
particular da modernização em determinada sociedade – no caso de Habermas, nas sociedades
mais desenvolvidas do Ocidente. Segundo, parte-se da suposição empírica, teórica e
normativamente problemática de que a sociedade evoluiria de modo culturalmente autofágico.
Mediante uma interpretação da constelação pós-nacional à luz da teoria da ação comunicativa,
foi dito que o equívoco de Habermas consiste em manter a pressuposição metateórica da
modernização como racionalização social (dedução do todo pela parte) para tratar de uma
modernização que também mundializa e globaliza. Desse equívoco, por assim dizer,
originário, delinearam-se cinco insuficiências específicas da constelação pós-nacional, as
quais foram em seguida internamente vinculadas a três insuficiências relativas às teorias
habermasianas da evolução social, da verdade e da sociedade em dois níveis.
Nos planos teórico e normativo, essas insuficiências sugerem que a teoria da ação
comunicativa não permite compreender o efeito de entrelaçamento das sociedades que a
modernização como mundialização/globalização intensifica. De acordo com a tese teórica
aqui defendida, isso se deve ao fato de que a pressuposição metateórica de dedução do todo
pela parte (modernização como racionalização social) não permite endereçar teórica,
metodológica e político-normativamente a relação entre as partes (modernização como
mundialização/globalização).
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No segundo capítulo, voltamo-nos para a interpretação da relação entre
cosmopolitismo e modernização elaborada por Beck. A teoria da sociedade mundial de risco,
ela também, é marcada por insuficiências relativas à modernização como racionalização
social e sua pressuposição metateórica. Apesar da tentativa de voltar-se para os efeitos
mundializantes/globalizantes que a modernização intensifica, ela também foi elaborada com o
propósito de compreender criticamente os efeitos liberados pela modernização no interior da
sociedade, como racionalização intensificada que se introduz na relação entre instituições
modernas e situação social. Para Beck, a modernização finalmente passou a produzir riscos e
incertezas que impulsionam reflexivamente a racionalização no interior da sociedade, fazendo
emergir situações sociais de ameaça. No plano histórico, Beck então sustenta que a
modernização continuada deu forma a uma racionalização (riscos e incertezas) da
racionalização (trabalho). A mundialização/globalização figura aqui como efeito da
modernização uma vez que os riscos que esta última produz, são globais. Os riscos globais,
sustenta o autor, promoveriam uma cosmopolitização reflexiva da história e da sociedade.
Como vimos, a tentativa de abordar teórica, metodológica e político-normativamente
uma modernização que mundializa e globaliza, é levada a cabo por Beck mediante uma
resignificação tríplice do conceito de cosmopolitismo (tese descritiva). Entretanto,
argumentou-se que o autor não logrou ir além da modernização concebida como
racionalização social e da pressuposição metateórica sobre a qual repousa esta última. Isto é, a
formulação inicial da teoria da sociedade mundial de risco, que é de 1986, universaliza a
manifestação particular de uma modernização que passou a produzir riscos e incertezas: Beck
universaliza a maneira como a conscientização em relação aos riscos globais acontece nas
sociedades democráticas do Ocidente. Da fundação teórica e metodológica tardia no
cosmopolitismo, que é de 2004, não surgiu uma reformulação das teses iniciais de 1986, no
sentido de complementar a manifestação local do risco naquelas sociedades com o
entrelaçamento que promove entre as sociedades e sua manifestação em sociedades nãoocidentais.
De acordo com a tese teórica aqui defendida, a insuficiência para endereçar uma
modernização que mundializa e globaliza advém do fato de que, de 1986 a 2004, Beck
manteve efetiva a pressuposição metateórica de dedução do todo (modernização) pelo efeito
(racionalização impulsionada pela insegurança liberada na esteira da produção de riscos e
incertezas) que o mesmo introduz na parte (instituições modernas e situação social). Assim,
no referido período, o que aconteceu foi complementar a universalidade da manifestação do
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risco nas sociedades ocidentais com uma cosmopolitização reflexiva destas sociedades, então
presumida como horizonte da sociedade mundial. Duas insuficiências são aqui centrais.
Primeiro, o autor vincula o cosmopolitismo exclusivamente às formas de socialização e
integração social das sociedades ocidentais, como se não existissem práticas sociais
cosmopolitas em outras regiões do mundo. Segundo, toma a trajetória histórica de, no melhor
dos casos, algumas sociedades modernas ocidentais como mundial, trajetória esta que vai do
nacionalismo ao cosmopolitismo Apesar de avançar em aspectos significativos no plano da
fundação teórica e metodológica de uma modernização que mundializa e globaliza, a
resignificação do conceito de cosmopolitismo elaborada por Beck não foi adequadamente
traduzida em um diagnóstico de época. Aqui, o cosmopolitismo não nos abre plenamente para
o efeito de entrelaçamento entre as sociedades que a modernização intensifica, nem para a
existência de práticas sociais cosmopolitas em sociedades não-ocidentais; sociedades estas
modernas a sua maneira, de acordo com as tradições culturais que lhes são próprias.
No terceiro capítulo, vimos que a versão pós/descolonial de cosmopolitismo
compreendeu essas insuficiências gerais da teoria da modernização para endereçar a
mundialização/globalização. Mas, diferentemente da tese teórica aqui defendida, não situam
tais insuficiências como expressão da pressuposição metateórica de dedução do todo pela
parte (modernização como racionalização social). Bhambra e Mignolo acertam ao enfatizar a
incapacidade da teoria da modernização de endereçar teórica, analítica e políticonormativamente o que efetiva mundialmente a modernização, a saber, majoritariamente
processos de colonização e imperialismo. Em vista disso, afirmam que compreender o
cosmopolitismo atual não pode prescindir do diagnóstico da reprodução histórica de
assimetrias mundiais. Em segundo lugar, os autores acertam ao dizer que o equívoco das
teorias da modernização de Habermas e Beck reside na inscrição na antinomia Ocidente/Resto
e na teleologia da história daí decorrente. É teórica e empiricamente infundada a suposição de
que a modernização se inicia no Ocidente e se difunde linear e progressivamente pelo Resto.
Por fim, os autores também acertam ao dizer que práticas sociais cosmopolitas não são
exclusividade das sociedades ocidentais, elas também existem em outras regiões – o que é
confirmado por estudos aplicados sobre o cosmopolitismo atual, como mostrado na Parte II.
De modo geral, a versão pós/descolonial de cosmopolitismo é particularmente bemsucedida em iluminar a diversidade das situações socioculturais que compõem o mundo e o
entrelaçamento entre elas. Embora não seja este o objetivo dos autores, pode-se dizer que os
estudos de Bhambra e Mignolo interessam significativamente ao propósito aqui definido de
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abrir a modernização para a mundialização/globalização. No plano do diagnóstico, salienta-se
a primazia do local sobre o global, estipulada tanto no cosmopolitismo provincializado
(Bhambra) como no localismo cosmopolita (Mignolo). No plano político-normativo, frisa-se
o descentramento epistêmico como orientação derivada da primazia do local sobre o global.
Isso significa dizer que, enquanto prática social, não existem senão cosmopolitismos, no
plural, que iluminam, em cada contexto de ação, fontes imanentes de emancipação em relação
a assimetrias históricas mundiais. Com esses dois planos, a porta de entrada da crítica póscolonial – a saber, a desconstrução da episteme moderna ocidental e de sua antinomia
West/Rest – se conecta com um diagnóstico de época que leva a sério o princípio crítico da
imanência, para em seguida dar forma a um projeto de conhecimento que aponta para a
possibilidade de emancipação da “agência” subalterna (subaltern agency) das sociedades nãoocidentais.
Entretanto, apesar do interesse para o propósito aqui definido, vimos que a perspectiva
teórica dessa versão de cosmopolitismo se distancia da perspectiva crítico-hermenêutica aqui
adotada, quando funde realidade e discurso, ou ainda, mundo e intramundo. De acordo com a
perspectiva da tese teórica, trata-se menos da particularidade irredutível da situação histórica e
dos sentidos que a ela podemos atribuir discursivamente, do que enfatizar a finitude intrínseca
da compreensão do mundo de que somos capazes. A vantagem dessa perspectiva reside em
que, ao não fundir realidade e discurso, logra-se, em princípio, considerar a diversidade das
imputações possíveis de sentido ao mundo (discurso) e manter um elemento comum a todos
os discursos, que consiste precisamente no fenômeno situado no mundo que buscamos
compreender na medida em que sobre ele dizemos alguma coisa. Por exemplo, Habermas,
Beck, Bhambra e Mignolo têm em comum o fato de que interpretam (discurso) um mesmo
fenômeno, a modernização (fenômeno situado no mundo). A modernização consiste, assim,
no fenômeno que pertence a um mundo suposto comum. Os discursos que cada um deles
formula a respeito desse fenômeno (mundo suposto comum) iluminam aspectos distintos
(finitude de nossa compreensão do mundo) igualmente verdadeiros sobre ele. Essa
perspectiva permite, em princípio, assegurar a validade de imputações distintas de sentido na
referência ao fenômeno estudado, sem recair num relativismo. Deste modo, a modernização
pode ser caracterizada tanto por uma racionalização crescente (Habermas e Beck), quanto pela
reatualização de mecanismos imperialistas e coloniais de dominação (Bhambra e Mignolo).
Isso também se aplica ao conceito de cosmopolitismo.
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Em sentido amplo, o que a versão pós/descolonial de cosmopolitismo questiona no
cosmopolitismo de Habermas e Beck é a validade teórica, analítica e político-normativa da
antinomia Ocidente/Resto e da vinculação exclusiva de práticas sociais cosmopolitas às
sociedade democráticas do Ocidente. À luz da crítica de Bhambra e Mignolo, pode-se então
dizer que o cosmopolitismo não é prerrogativa das formas de reprodução cultural, de
integração social e de socialização das sociedades ocidentais. Se o cosmopolitismo remete à
diversidade das culturas, ao entrelaçamento histórico das sociedades e se ele é expressão
praxiológica possível de uma modernização que mundializa (cultura), no sentido da abertura
para o outro cultural, existem tantos cosmopolitismos quanto existem formas socioculturais de
vida. A abertura para o outro cultural consistiria então no fenômeno presente em um mundo
suposto comum e pode ser tida como característica comum a práticas sociais cosmopolitas no
contexto de tradições distintas. Mas em relação a quem estamos mais ou menos disposto a
abrir-nos, varia de uma situação hermenêutica para outra. Práticas sociais cosmopolitas
consistem então no fenômeno que pertence a um mundo suposto comum, e a abertura para
esta ou aquela cultura consiste na diversidade das imputações possíveis de sentido (discurso).
Em vista disso, e de modo um pouco estilizado, pode-se dizer que a perspectiva
crítico-hermenêutica que fundamenta a tese teórica aqui defendida, aponta para a necessidade
de cosmopolitizar o cosmopolitismo atual e sua vinculação interna com a modernização. Isso
passa pela relação teórica central entre intérprete em sociologia e interpretado. Na Parte II,
vimos com Gadamer que nossa compreensão do mundo é marcada por uma finitude
intrínseca. Num sentido prático, isso implica em afirmar que não conseguimos atender
plenamente àquele princípio que Habermas define como um dos condicionadores da forma
comunicativa do discurso racional, a saber, a consideração de “todas as vozes, contribuições e
temas relevantes” (2004, p. 47). Qual voz, contribuição e tema são relevantes pode variar de
acordo com a situação hermenêutica na qual o intérprete está encarnado.
O intérprete pode vir a desconsiderar esta ou aquela voz, contribuição ou tema porque
simplesmente desconhece a sua existência. Isso fica particularmente evidente quando
atentamos para o fato de que, nos estudos de Habermas e Beck, há referência quase exclusiva
– para ser generoso – a estudos circunscritos às sociedades ocidentais e elaborados por
intérpretes ocidentais. Não sabemos se os autores desconhecem ou se conhecem e não
consideram relevante, por exemplo, a reinterpretação histórico-sociológica do conceito de
classe levado à cabo por Florestan Fernandes (2006; cf. Parte II). A interpretação de
Fernandes ilumina o aspecto constitutivo da posição subalterna com a Europa para
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compreender a configuração brasileira da revolução burguesa. Essa posição subalterna entre
regiões do mundo é inexistente nas teorias europeias de classes sociais. Para a perspectiva
aqui ensejada, isso é de primeira importância para o propósito de endereçar uma
modernização que mundializa e globaliza e, não obstante, o cosmopolitismo atual.
Seja como for, essa exclusividade geocultural na seleção do que são vozes, temas e
contribuições relevantes também pode ser explicada como expressão da pressuposição
metateórica de dedução do todo pelo efeito que o mesmo introduz na parte. De modo
esquemático, pode-se dizer que, eventualmente, Beck e Habermas acreditam poder
compreender o universal que representa a sociedade mundial a partir do estudo da
particularidade que a modernização assume no interior da estrutura social das sociedades
ocidentais. Isso significa que a pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte, e sua
derivação em uma modernização concebida como racionalização social, comporta dois
preconceitos empiricamente infundados. Primeiro, trata-se da suposição de que a sociedade é
transformada de modo cultural, política e economicamente autofágico. Segundo, trata-se da
suposição de que a sociedade mais evoluída na esfera cognitivo-instrumental também seria
mais evoluída na esfera prático-moral e, desta feita, influenciaria a evolução das demais
sociedades, a sua imagem e semelhança. Esses preconceitos da pressuposição metateórica de
dedução do todo pela parte podem ser objeto de uma reconstrução histórica da teoria social
que remonta à Marx. O seguinte trecho do prefácio à primeira edição d’O Capital ilustra bem
isso: “[...] O país industrialmente mais desenvolvido mostra ao menos desenvolvido tão
somente a imagem do próprio futuro” (1996, p. 130 [orig. 1867]). Em sua época, o país onde
o capitalismo tinha se desenvolvido mais amplamente era na Inglaterra. Daí Marx
fundamentar sua pretensão universal de validade no estudo da configuração histórica,
econômica e social particular do capitalismo nesse país.
No momento, não me é possível ir além dessa simples constatação, porque seria
necessária uma interpretação mais profunda, de modo a saber se e em medida, por exemplo, a
pressuposição metateórica da dedução do todo pela parte estaria na origem de determinados
limites compreensivos em O Capital. Eu gostaria apenas de salientar o seguinte: os estudos
aplicados sobre o cosmopolitismo atual e os estudos pós-coloniais sugerem, como vimos na
Parte II, sugerem que os países menos evoluídos na esfera cognitivo-instrumental não são
apenas receptores dos efeitos modernizadores dos mais evoluídos. O mundo moderno teria
sido coproduzido e cada forma de vida consiste em uma de suas tantas expressões
particulares. Isso não quer dizer que recaímos em uma simetria de poder, que as assimetrias
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mundiais não importam. Apenas quer dizer que, sociologicamente, a assimetria não é total e
imutável. A forma de vida, os conhecimentos sobre o mundo e a imagem de mundo do
dominado também seriam parte historicamente relevante da forma de vida, dos
conhecimentos sobre o mundo e da imagem de mundo do dominante. Não apenas o sentido
inverso dessa relação, do dominante para o dominado.
Compreende-se assim que a insuficiência da pressuposição metateórica de dedução do
todo pela parte reside no ofuscamento dos entrelaçamentos históricos das sociedades que a
modernização intensifica. Com isso, também é ofuscada a particularidade que princípios
modernos como razão secular, liberdade, igualdade, entre outros, assumem no contexto
efetivo da práxis do social e do político em tradições distintas. Por exemplo, como salientam
Gidwani e Sivaramakrishnan (2003, p. 343), há compartilhamentos entre a autocompreensão
moderna da mulher nas sociedades ocidentais e no Siri Lanka, no que tange à emancipação
em relação à posição social a ela conferida na organização tradicional da sociedade. Mas há
também diferenciações, pois, no Siri Lanka, para alguns grupos urbanos de mulheres essa
emancipação típica da modernidade vem associada à conversão ao islamismo. Isto é, neste
contexto de ação, a igualdade de gênero também constitui um princípio emancipador, mas
nem por isso pressupõe o racionalismo secular, no sentido de opor-se à compreensão religiosa
do mundo.
Em vista do que precede, conclui-se que as insuficiências das teorias de Habermas e
Beck para endereçar a modernização como mundialização/gobalização e as alternativas
vislumbradas pela versão pós/descolonial de cosmopolitismo, constituíram o ponto de partida
(Parte I). A tese teórica aqui defendida pretende contribuir com a superação dessas
insuficiências, as quais foram interpretadas como expressão de uma modernização concebida
apenas como racionalização social. Mais precisamente, argumentou-se que essas
insuficiências se devem à pressuposição metateórica que orienta essa concepção de
modernização. Superar tais insuficiências significa então abrir a modernização para a
mundialização/globalização. Para tanto, sugeriu-se que deveríamos partir da pressuposição
metateórica da relação entre as partes. Por modernização como mundialização/globalização,
refere-se aqui, fundamentalmente, à diversidade imanente das culturas e ao entrelaçamento
histórico entre elas – e num sentido amplo, ao entrelaçamento entre as sociedades, entre
mundos da vida e sistemas. Nisso consiste o ponto de partida propriamente sociológico
daquilo que a tese teórica aqui defendida designa como pressuposição metateórica da relação
entre as partes. Na Parte II, isso nos levou a elaborar um caminho reconstrutivo com base em
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um diálogo mais amplo, que contou com estudos aplicados sobre o cosmopolitismo atual.
Esses estudos, assim tentou-se mostrar, invalidam empiricamente aquilo que foi designado,
nos estudos de Habermas e Beck, de “univocidade ocidental do cosmopolitismo”. A partir
disso,

sugeriu-se

então

que

a

abertura

da

teoria

da

modernização

para

a

mundialização/globalização pode ser fundamentada mediante uma concepção da experiência
da mundialização como experiência hermenêutica.
Pensar a experiência da mundialização como experiência hermenêutica consiste numa
tentativa de definir um ponto de partida para o endereçamento sociológico da pressuposição
metateórica da relação entre as partes. Essa tentativa foi guiada por um diálogo estreito com a
hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer (1999). A partir disso, foi elaborado um
conceito indiciário de entendimento intercultural, conceito este fundado hermeneuticamente e
interessado sociologicamente. O atributo indiciário significa que o conceito está voltado para
o desvelamento de pré-condições hermenêuticas do entendimento. O tipo intercultural de
entendimento parte de insuficiências identificadas na fundamentação pragmático-formal da
verdade e no entendimento mútuo concebido comunicativamente (Habermas) para endereçar
a experiência no contexto de uma modernização que também mundializa. Isso nos levou a
trazer para o centro da interpretação a concepção gadameriana do fenômeno da compreensão
e da verdade.
Em sentido amplo, sugere-se com isso que o ponto de partida no fenômeno da
compreensão permite vislumbrar um horizonte universal para a experiência da mundialização
como experiência hermenêutica. Esse horizonte, assim foi argumentado, pode fundamentar o
projeto de um giro cosmopolita da teoria social, o que significa, no contexto aqui definido,
abrir a teoria da modernização para a mundialização/globalização. Os conceitos
hermenêuticos de experiência, que nos abre para a perspectiva de experiências (no plural) da
verdade (Gadamer, 1999, p. 512-532 e 559-589); de fusão de horizontes, que desvela o
acontecer da compreensão (p. 456-458); de preconceito e horizonte, que iluminam a natureza
finita e infinita da nossa compreensão do mundo (p. 416-435); de diálogo, que situa a
possibilidade de ampliação do nosso horizonte sobre o mundo na prática da conversação (p.
533-557 e 636 sq.); e de situação hermenêutica, que condiciona nosso horizonte sobre o
mundo à tradição na qual estamos encarnados (p. 405-408, 458-464 e 578-588); tidos em
conjunto, esses conceitos permitem endereçar a diversidade cultural e o entrelaçamento
histórico das culturas invocados pelo cosmopolitismo, no sentido de caracterizar o fato de que

356

os fenômenos mundialização/globalização e cosmopolitismo se efetivam de diversas maneiras
no plano da práxis, conforme cada situação sociocultural.
Entretanto, apesar da particularidade irredutível da situação sociocultural, ou ainda,
apesar da primazia do local sobre o global, fato é que a mundialização pressupõe uma
circulação mundial de significações culturais – da música pop, do alastramento de protestos,
das manifestações de solidariedade em relação às vítimas de um atentado terrorista à difusão
dos direitos humanos, à nova consciência ambiental. A mundialização parece então pressupor
um tipo intercultural de entendimento, que está presumido na existência desses fenômenos.
Esse entendimento pode acontecer mediante o contato interpessoal ou mediante o noticiário
televiso. Nesse sentido, argumentou-se que um conceito de entendimento intercultural
fundado hermeneuticamente pode revelar pré-condições do entendimento que permitem
responder à pergunta de saber como é possível a existência de culturas diversas e o
entrelaçamento histórico elas. Responder a essa pergunta é de primeira importância para
compreender sociologicamente a mundialização.
Com esse propósito, foram então delineadas duas esferas estruturantes e internamente
vinculadas do entendimento intercultural, uma hermenêutica, outra teórico-sociológica. No
plano hermenêutico, o tipo intercultural de entendimento foi fundamentado com base em três
aspectos constitutivos da linguagem – a saber: o caráter semanticamente flutuante da palavra,
a natureza intersubjetivamente vinculante do uso da linguagem e a analogia como mediação
da imbricação entre pensamento e linguagem. De um ponto de vista fundamental, isso
possibilitou conceber uma abertura do mundo da vida para outros mundos da vida como
abertura hermenêutica. No plano teórico-sociológico, voltamo-nos para a relação
problemática entre cultura e episteme no contexto da pretensão de verdade, permitindo com
isso vincular internamente um tipo intercultural de entendimento à aprendizagem. Na
perspectiva de uma teoria da evolução social, a vinculação interna entre entendimento
intercultural e aprendizagem nos levou a falar de coevolução cultural.
Depois de introduzido o conceito indiciário de entendimento intercultural e a
perspectiva da coevolução cultural, foi reivindicada uma relação de complementaridade com
o entendimento mútuo concebido comunicativamente. Essa complementaridade invoca uma
conexão estrutural com a teoria habermasiana da sociedade em dois níveis (mundo da vida e
sistema). Disso, foi vislumbrada uma concepção de modernização dotada de duas dimensões,
como racionalização social e como mundialização/globalização. No plano estrutural, essa
segunda dimensão da modernização foi definida da seguinte maneira: ao mundo da vida
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associa-se a mundialização como entrelaçamento histórico das culturas, ao sistema, a
globalização como entrelaçamento histórico dos sistemas funcionalmente especializados.
Compreende-se assim que, apesar de fundamentar essa segunda dimensão da modernização
na hermenêutica de Gadamer, a complementaridade revindicada mantém o plano estrutural da
teoria habermasiana da sociedade. Essa complementaridade foi justificada com base em dois
argumentos. Primeiro, o que permite essa complementaridade é o ponto de partida comum na
geração linguística do mundo, apesar do tratamento distinto conferido a ela por Habermas
(pragmática formal) e por Gadamer (hermenêutica). Segundo, e partir disso, atentou-se para o
fato de que Gadamer formula uma hermenêutica da verdade e do método, não uma teoria da
sociedade. Isso quer dizer que a complementaridade reivindicada visa garantir referências
estruturais, sem quais não seria possível operar o movimento que vai da fundamentação
hermenêutica para a teoria social, i.e caracterizar a abertura teórica da modernização para a
mundialização/globalização. Per se, a hermenêutica gadameriana não permite operar esse
movimento.
No plano teórico, a dupla dimensão da modernização foi definida da seguinte maneira:
por um lado, temos a pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte, o
entendimento mútuo concebido comunicativamente, a evolução social e a modernização como
racionalização social; por outro, temos a pressuposição metateórica de dedução do todo pela
relação entre as partes, o entendimento intercultural concebido hermeneuticamente, a
coevolução cultural e a modernização como mundialização/globalização. Fala-se de
complementaridade porque racionalização social e mundialização/globalização remetem a
aspectos distintos de um mesmo fenômeno, a modernização.
Como vimos no programa de pesquisa (Parte II), vincular mundialização ao mundo da
vida e globalização ao sistema sugere derivar a tese habermasiana da colonização sistêmica do
mundo da vida para a esfera mundial. Essa derivação, assim foi proposto, pode partir de duas
perguntas programáticas. Primeiro, trata-se de saber em que medida a diferenciação funcional
das formas de integração do sistema global promove uma colonização sistêmica transcultural
do mundo da vida, incidindo como fenômenos de crise na reprodução deste último. Segundo,
trata-se de saber em que medida a diferenciação funcional da integração sistêmica global
também pressuporia, por outro lado, um novo nível de integração dos mundos da vida,
passível de promover fontes novas de solidarização intercultural.
Essas perguntas foram problematizadas a partir da hipótese geral de que a integração
dos sistemas situados territorial, histórica e culturalmente e intensificada por uma
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modernização que globaliza, estaria na origem de uma colonização sistêmica transcultural do
mundo da vida. Essa colonização sistêmica transcultural comportaria dois sentidos
proeminentes: como um tipo de racionalização transcultural, no sentido de simplificação e
substituição do entendimento intercultural pelos medium do poder e do dinheiro – como, por
exemplo, no imperialismo –, e como subalternização transcultural. Assim, a modernização
que globaliza estaria, ao lado da modernização que racionaliza socialmente, na origem de
fenômenos de crise da reprodução do mundo da vida – como perda de sentido, anomia,
alienação, reificação. Por outro lado, a integração de mundos da vida territorial e
culturalmente distantes decorrente de uma modernização que mundializa, estaria na origem de
potenciais novos de emancipação, uma vez que estimularia uma cosmopolitização reflexiva
da sociedade – conceito este, como vimos, cunhado por Beck, mas interpretado a partir de
uma perspectiva hermenêutica. Temos aqui, portanto, uma segunda hipótese geral, derivada
da primeira. Essas hipóteses gerais foram acompanhadas de um conjunto de hipóteses
específicas, voltadas para a criação de conceitos potencialmente mais apropriados à
caracterização sociológica de uma modernização que mundializa/globaliza – tais como os de
situação social e de distância cultural, por exemplo.
Por globalização, portanto, refere-se à acepção sistêmica global da modernização. Por
mundialização, a uma abertura do mundo da vida a outros mundos da vida que é ampliada
pela modernização. Por colonização sistêmica transcultural do mundo da vida, refere-se ao
imperialismo e à reatualização de assimetrias históricas mundiais, que podem ter ou não ter
origem colonial e que não necessariamente se manifestam como racionalização social,
podendo tratar-se de dominação tanto material (militar, econômica) como simbólica
(subalternização transcultural). E por cosmopolitização reflexiva, refere-se a potenciais
imanentes de emancipação à reatualização das assimetrias históricas mundiais, que germinam
na esteira de compartilhamentos interculturais intensificados por uma modernização que
mundializa. O atributo reflexivo remete aqui ao fato de que os compartilhamentos
interculturais jamais são plenos, são parciais (fusão de horizontes), pois não podemos abdicar
da nossa encarnação em determinada tradição (situação hermenêutica). Em um diálogo com o
conceito de modernidades entrelaçadas formulado por Shalini Randeria (2002), foi então dito
que, na esfera mundial, compartilhar também significa, ambivalentemente, diferenciar-se.
O programa de pesquisa que compõe a Parte II visa uma fundamentação da
modernização como mundialização/globalização. Orientado por uma estratégia metodológica
reconstrutiva, esse programa estabelece um diálogo entre filosofia das ciências sociais, teoria
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social, sociologia ambiental, sociologia histórica, estudos de mídia, estudos pós-coloniais,
antropologia, ciência política, história e linguística evolutiva. Dois princípios justificam essa
amplitude disciplinar. Primeiro, a geração linguística de um mundo que existe para além de
nós e apesar de nós permite, por definição, levar em conta imputações diversas de sentido
sobre um mesmo fenômeno no mundo (modernização como mundialização/globalização),
sem recair num relativismo discursivo. A geração linguística do mundo consiste no aspecto
comum que possibilita reunir interpretações distintas de um mesmo fenômeno. Segundo, a
primazia da referência a algo no mundo – ao fenômeno da modernização como
mundialização/globalização – é o que assegura, em sentido último, a cientificidade da
pretensão de validade. Num sentido fundamental, sugere-se que esses dois princípios podem
operar como ponto de partida reconstrutivo e garantir a coerência necessária para fundamentar
a abertura da modernização para a mundializacão/globalização.
Neste programa, sobressaem-se duas pretensões de validade amplas, uma teórica e
outra político-normativa, e duas orientações metodológicas, que julgo importantes para a sua
realização. No plano teórico, trata-se de uma pretensão de validade objetiva, no sentido de que
a experiência do entrelaçamento histórico das culturas (entendimento intercultural) promove,
potencialmente, uma diversificação dos signos de pensamento e uma diversificação semântica
das estruturas linguísticas compartilhadas intersubjetivamente no mundo da vida. Com isso,
argumenta-se que a experiência do entrelaçamento das culturas pode caracterizar uma
aprendizagem que não decorre apenas da experiência de pôr à prova as convicções e o
conhecimento herdados da tradição cultural. A aprendizagem não aconteceria de modo
histórica e culturalmente autofágico, como uma espécie de auto-influxo reflexivo da
experiência de pessoas que se entendem mutuamente a respeito de algo no mundo e
questionam a tradição cultural que compartilham intersubjetivamente. Essa aprendizagem
aconteceria também como influxo externo, decorrente de um tipo intercultural de
entendimento. Neste sentido, falar-se-ia então de coevolução cultural ao lado de evolução
social (Habermas).
No plano metodológico, sugerem-se duas ordens de orientação. Primeiro, a orientação
consiste em enfraquecer a força diretiva do Estado-nação e da autocompreensão cultural como
unidade analítica, fazendo com que a formulação de conceitos e categorias esteja voltada para
o entrelaçamento histórico das culturas e, em sentido amplo, das sociedades. Aqui, o
cosmopolitismo pós/descolonial de Bhambra e Mignolo, com sua orientação para o
entrelaçamento e o border thinking, e o cosmopolitismo metodológico de Beck, são
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formulações relevantes. Beck acerta quando afirma que, para compreender a globalização e a
cosmopolitização, devemos orientar a elaboração de conceitos e categorias para uma transhistoricidade vinculada à territorialidade e por uma lógica de distinção inclusiva (cf. Cap. II).
Para tanto, todavia, intui-se ser necessário fazer o movimento completo: fundamentalmente,
argumenta-se que não é tanto porque fundem os conceitos de sociedade e Estado-nação
(nacionalismo metodológico), que as teorias estabelecidas da modernização formulam uma
teoria territorial da identidade e não permitem compreender a mundialização/globalização e a
cosmopolitização (Beck, 2006, p. 17); antes, formulam uma teoria como essa porque partem
da pressuposição metateórica de dedução do todo pela parte. A fusão entre sociedade e
Estado-nação seria expressão dessa pressuposição metateórica.
Dirigir-se para a relação entre as partes implica, metodologicamente, em voltar a
atenção para fenômenos que possam operar como mediação analítica da mundialização e da
globalização. O risco, decerto, é um deles, mas não é o único: fenômenos como o
imperialismo, o neocolonialismo, o ambientalismo, o ativismo global, o jornalismo mundial, a
televisão, a indústria cultural mundializada, as redes sociais, a imigração, o turismo de massa,
o intercâmbio, o trabalho “móvel”, os eventos esportivos mundiais, entre outros, são
conectores de localidades territorial e culturalmente distantes que não podem ser
adequadamente condensados apenas pelo risco. Uma orientação como essa parece aproximarse daquilo que Randeria (op.cit.) caracteriza como dinâmica histórica ambivalente de
compartilhamento e diferenciação entre as modernidades. Na Parte II, foi sugerido que essa
dinâmica pode ser compreendida como expressão da parcialidade da fusão dos horizontes
(Gadamer), tendo em vista que a circulação intercultural de significações acontece sob as
condições compreensivas finitas de nossa experiência do mundo.
Isso nos leva a uma segunda orientação metodológica. A finitude da compreensão de
que somos capazes e a complexidade do fenômeno da mundialização/globalização apontam
para uma orientação relativa à prática de pesquisa. Enquanto intérpretes em sociologia, essa
finitude e complexidade sugerem inscrever a pretensão de verdade que enunciamos em uma
práxis dialógica “cosmopolita”: devemos levar a sério o princípio de considerar o conjunto
potencialmente mundial de vozes, temas e contribuições relevantes – sem, portanto, qualquer
tipo de restrição prévia. Para o intérprete em sociologia, isso significa que o horizonte
transcendente da verdade, no melhor dos casos, pode ser endereçado na perspectiva do
horizonte infinito de compreensão de um projeto de conhecimento orientado dialogicamente e
interculturalmente. Para tanto, a prática cooperativa parece imprescindível, enquanto
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procedimento para lidar com aquilo que desconhecemos e que pode vir a ser relevante para a
compreensão do que estamos a estudar. É a isso que se refere aquilo que foi anteriormente
referido como cosmopolitizar o cosmopolitismo. Num sentido prático imediato, pode-se falar
em necessidade de cosmopolitizar as referências bibliográficas, no sentido de quem estuda o
que e aonde.
Por fim, o plano político-normativo. Primeiro, trata-se de uma pretensão normativa de
validade orientada para a justeza das normas, que dê conta de fazer refletir a condição
historicamente entrelaçada das culturas e, em sentido amplo, das sociedades (entendimento
intercultural), em princípios cosmopolitas para a tomada de decisão. Aquilo que a versão
pós/descolonial de cosmopolitismo define como descentramento epistêmico pode ser alçado
aqui a um princípio procedural na esfera mundial de tomada de decisão – e, tendencialmente,
também na esfera nacional, tendo em vista a sua diversificação cultural crescente. Partindo da
proposição habermasiana de uma ordem mundial cosmopolita voltada para o respeito aos
direitos humanos, isso quer dizer que os direitos humanos devem estar hermeneuticamente
abertos à interpretação, conforme o contexto de ação no qual são mobilizados. Estamos aqui
no nível dialógico-normativo da construção de uma ordem mundial cosmopolita.
Dialogando com Habermas (2004, p. 52 sq.) a partir de Gadamer (1999, p. 400 sq.),
chama-se aqui a atenção para o risco que representa ter a “melhor situação epistêmica
possível” como princípio que orienta as implicações sempre já normativas da verdade. No
contexto das exigências comunicativas do entendimento mútuo, o problema de definição da
“melhor situação epistêmica possível” reside na tendência de deixar de lado,
precipitadamente, um mundo da vida que age, por assim dizer, pelas nossas costas. Ao
desconsiderar a vinculação interna entre nosso horizonte sobre o mundo e a situação
hermenêutica na qual estamos encarnados, corremos o risco de fundir, na tentativa de
construir uma ordem mundial cosmopolita, a “melhor situação epistêmica possível” com a
posição hegemônica de poder. No nível dialógico-normativo, argumenta-se, portanto, que é
necessário não perder de vista que aquele que reivindica uma pretensão de validade possui
sempre já uma espécie de cegueira, que é aquilo que desconhece do mundo de um outro
culturalmente distante e aquilo que discursivamente vela do mundo ao desvelar neste último
determinados aspectos em detrimento de outros.
Na perspectiva de construção de uma ordem mundial cosmopolita, pode-se então dizer
que a “melhor situação epistêmica possível” seria aquela capaz de estimular a emancipação
frente a formas históricas de dominação vividas trans-localmente, trans-nacionalmente e
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trans-regionalmente – tendo em vista, portanto, a reprodução das assimetrias históricas
mundiais, as condições efetivas de vida e a diversidade de necessidades e interesses na esfera
mundial. No plano dialógico-normativo, sugere-se então que o diagnóstico de um
cosmopolitismo realmente existente pode orientar a construção de uma ordem mundial
cosmopolita se, enquanto reflexo do entendimento intercultural, estiver orientada pelo
descentramento epistêmico. Nesse sentido, propõe-se que o projeto político cosmopolita
deveria apoiar-se tanto na busca pela simetria das oportunidades de participação quanto na
efetividade da reprodução das assimetrias históricas mundiais (episteme e cultura).
Segundo, trata-se de uma orientação propriamente jurídica da construção de uma
ordem mundial cosmopolita. No plano jurídico, ilumina-se a necessidade de orientar a ação
jurisdicional para a efetivação das normatizações internacionais existentes nos tribunais
internacionais e nacionais, no sentido de traduzir os danos causados por empresas
multinacionais e por Estados em compensações financeiras. E terceiro, trata-se de uma
orientação política. Aqui, sugere-se a necessidade de orientar a ação política na esfera
mundial para acordos racionalmente motivados tendo em vista um princípio de
coresponsabilidade. Trata-se, em vista disso, de pensar a possibilidade de acordos
transnacionais racionalmente motivados tendo em vista a coresponsabilidade trans-territorial
e trans-histórica dos danos, riscos e destruições gerados na esteira de uma modernização que
mundializa e globaliza.
A construção de uma ordem mundial cosmopolita então deveria estar em medida de
ter o entrelaçamento histórico das culturas – e, em sentido amplo, das sociedades – como pano
de fundo de uma orientação político-normativa da ação. Falar de um horizonte políticonormativo efetivamente cosmopolita da ordem mundial, que dê conta de questões de justiça
em condições de vida mundializadas e globalizadas, implica em levar a sério as assimetrias
históricas mundiais, no sentido de sociologicamente construídas. Como dito no final da Parte
II, aqui ganha importância olhar para as negociações internacionais, na medida em que talvez
este seja o contexto institucional de interação par excellence onde diferentes tradições e
mundos da vida se encontram e, com base em posições de maior ou menor abertura e de
maior ou menor poder militar e econômico, esforçam-se pela resolução de problemas que
parecem, no mais das vezes, sistêmicos.
Se é verdade que a humanidade sempre compartilhou fonemas, significações, ideias,
valores, técnicas, objetos, assim por diante, então o horizonte de uma ordem mundial
cosmopolita pode partir desses compartilhamentos históricos para a crítica normativa. Nesta
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perspectiva, pode-se dizer que não traduzir esses compartilhamentos significaria um déficit de
racionalidade da normatização das relações internacionais, porque não refletiria a condição
historicamente

entrelaçada

das

sociedades.

Dois

aspectos

da

condição

mundializada/globalizada de vida podem justificar essa proposição. Primeiro, atenta-se para o
que podemos chamar de uma “necessidade” objetiva, tendo em vista problemas que nos
dizem a todos respeito (mudanças climáticas, terrorismo, imperialismo, entre outros).
Segundo, atenta-se para o potencial imanente de emancipação que acompanha a intensificação
recente

dos

entrelaçamentos

entre

as

sociedades

(modernização

como

mundialização/globalização), tendo em vista a efetividade de formas transterritoriais de
socialização, de integração social e de mobilização da sociedade civil e o surgimento de uma
consciência histórica potencialmente mundial.
Em sua viagem ao longo da história, a ideia de cosmopolitismo manteve o ideal
originário da profunda igualdade dos seres humanos e de convivência pacífica entre os povos.
Nos planos intelectual e político, esse ideal não pode ter como ponto de partida a questão
antropológica e sociologicamente estéril de saber quem é mais evoluído, porque isso
implicaria em atribuir previamente uma posição epistêmica conforme a posição de poder – o
que é histórica e culturalmente arbitrário –, em contradizer a profunda igualdade dos seres
humanos e em minar a possibilidade de realização da convivência pacífica entre os povos.
Num sentido fundamental, pode-se dizer que a proposição “cada sociedade evolui apartada
culturalmente das demais e de acordo com a ordem transitiva que lhe é própria” é criticável
porque o ser na cultura está imbricado, por assim dizer, com o ser na espécie. Estamos
cultural e historicamente entrelaçados porque somos todos dotados de iguais capacidades
cognitivas. Isso significa também que nossa compreensão do mundo é igual e reciprocamente
limitada.
Neste sentido, não se trataria apenas de conflito e diferenciação entre ordens
transitivas independentes e próprias a cada cultura, como afirma Habermas (Foessel &
Habermas, 2015, p. 06). Tratar-se-ia também de cooperação e entrelaçamento. Por isso,
sugere-se falar em coevolução cultural ao lado de evolução social. Num sentido amplo, estou
a dizer com isso que não estou convencido da necessidade de fazer a transição completa da
hermenêutica para a pragmática formal, como faz Habermas. Minha intuição é a de que, para
compreender uma modernização que mundializa e globaliza, precisamos conceber os
fenômenos da compreensão e do entendimento mútuo hermeneuticamente.
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