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Introdução
O intenso e delicado momento do Brasil – de eleições
conturbadas, processo de impedimento de mandato presidencial,
escândalos de corrupção, manifestações sociais, greves, reformas e
projetos políticos controversos, discussões sobre representatividade
e legitimidade do poder – tem colocado em evidência e
recorrentemente trazido à mesa as discussões sobre o político e a
política1. Se por princípio não se pode determinar que algo “está
errado”, pode-se, ao menos, afirmar que algo está acontecendo. A
partir desse ponto, resta responder qual o fundamento disso que
está acontecendo – e é de suma importância deixar claro o lugar
desde o qual nos posicionaremos para trabalhar a questão.
Realmente, na síntese de múltiplas determinações, ocupamos
o lugar de brasileiros, filhos e filhas de pessoas escravizadas, de
povos originários, de imigrantes, exploradores e explorados,
trabalhadoras e trabalhadores, retirantes, falantes de português
com acentuações e variadas características regionais, em um
extenso território de um continente que nos últimos séculos foi
marcado pela experiência violenta de colonização. É este o lugar
desde o qual tomamos posição para trabalhar os fundamentos do
que está acontecendo aqui: nosso locus geográfico, político,
histórico, cultural, social e, especialmente, filosófico. Nesse sentido,
inserimo-nos em nossa investigação como participantes e
produtores de uma filosofia latino-americana.
Indicar a nossa experiência política contemporânea como
fenômeno motivador do presente trabalho, assim como explicitar o
1

Em nossa exposição, adotamos de Dussel a distinção entre o político como conteúdo e a política como
atividade: "Para entender o político (como conceito) e a política (como atividade), é necessário deterse na análise de seus momentos essenciais” (20TP: p. 13).
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“desde onde” estamos falando, não é um movimento despropositado
ou de caráter meramente introdutório, mas deliberadamente
metodológico. Trata-se de seguir o primeiro passo do método
filosófico desenvolvido pelo argentino-mexicano Enrique Dussel:
tomar a experiência comum, real, cotidiana como ponto de partida.
Como Dussel explica, a condição de possibilidade de exercício de
uma filosofia desde aqui “é, quando menos, a seguinte: um
conhecimento profundo e real da cotidianidade latino-americana”
(MPFL: p. 218-219)2.
Todavia, antes de prosseguimos com nossa investigação, são
necessárias algumas explicações: tanto de pressupostos que
assumimos para realizar o presente trabalho, quanto do movimento
e do processo que amarram e guiam nosso texto. Desse modo, o
primeiro apontamento que precisamos fazer é sobre nosso
subtítulo: “Uma proposta a partir da filosofia latino-americana de
Enrique Dussel”. Apesar da filosofia produzida pelo argentinomexicano ser chamada “filosofia da libertação”, assumimos que o
que dá sentido primeiro à própria proposta de libertação é a
experiência da colonização da América Latina. Colocamos, assim, a
produção de Dussel como uma filosofia de libertação desde a
América Latina – portanto, uma filosofia propriamente latinoamericana.
A chamada de atenção para a filosofia dusseliana como
produção desde a América Latina também não é sem propósito:
ganha sentido a partir do modo como compreendemos o que é uma
filosofia que se desenvolve desde aqui. Quando se fala de uma
filosofia produzida a partir de nosso continente, uma das primeiras
questões que se pode pensar é sobre a “necessidade de se geografizar
a filosofia”, ou ainda, se é preciso dar esse caráter “particular” a uma
experiência que talvez seja (ou que pretenda ser) “universal”. Por
2

Apontamos desde já que as traduções dos textos escritos em espanhol utilizados em nossa bibliografia
são nossas, e que nos abstivemos de indicar o texto original no corpo do trabalho ou nas notas de
rodapé para dar preferência ao conteúdo trabalhado. De todo modo, indicamos que com respeito aos
textos de Dussel foram todos traduzidos a partir dos originais.
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nossa parte, afirmarmos que sim, é preciso geografizar ou explicitar
o caráter “particular” por duas razões: a) ao entender filosofia como
mais um campo (junto ao político, cultural, econômico, histórico,
etc.) no qual se deve criticar as estruturas de dominação e
colonização a partir de um projeto de libertação, o adjetivo “latinoamericano” é posto como grito engajado ou militante; b) como
indicação histórica, política, geográfica, cultural, etc. Ou seja, como
indicação das experiências humanas e condições materiais que
tornaram possível a produção de determinado conteúdo filosófico –
tal qual se deveria fazer com toda produção humana. É nesse
ínterim, portanto, que nomeamos “latino-americana” à produção
teórica de Dussel.
Contudo, não nos lançamos a restringir nossa pesquisa a uma
análise de determinado aspecto do conteúdo filosófico de Dussel e
nem a uma defesa da filosofia do argentino-mexicano – tomando
para nós o título de “dusselianos”. Essa própria postura e tipo de
trabalho entrariam em conflito com a pretensão de uma filosofia
latino-americana e, especialmente nesse caso, de libertação. Se
assim o fizéssemos, não estaríamos realizando um trabalho
conjunto, de processo, não fixo, mas sim de submissão a
determinada corrente de pensamento – faríamos de nós mesmos
uma sucursal de um sistema filosófico.
Assim realizada, não seria uma produção crítica e de esforço
libertador, mas a repetição de uma filosofia que não
necessariamente e sempre dará conta das experiências peculiares do
lugar onde estamos. O que não significa que há o abandono ou a
desqualificação da filosofia de Dussel. Bem ao contrário, ela é nossa
base, o conteúdo que tornou possível todo o trabalho para o qual
aqui nos lançamos. Desta feita, não é um trabalho sobre Enrique
Dussel, mas a partir dele e de sua produção.
Nossa pesquisa, como dissemos, tem como motivação, como
o comum, como ponto de partida, os acontecimentos recentes de
nossa experiência política brasileira. Nesse sentido, podemos dizer
que é um trabalho sobre determinado problema percebido a partir
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da realidade brasileira: o fundamento da corrupção nas instituições.
Enfrentar este tema não implica em pressupor que “corrupção nas
instituições” seja um problema exclusivo de nossa terra e nossa
gente, mas que é vivido real e cotidianamente desde aqui, que será
pensado a partir desse locus. Todo o desenvolvimento de nossa
investigação, portanto, tem como objetivo estruturar uma
ferramenta teórica a ser criticada, melhorada ou transformada para
nos auxiliar a trabalhar, interpretar, intervir e mudar sistemas
corrompidos e instituições que tenham cumprido suas funções com
violência e opressão.
Nesse processo, o recurso que utilizaremos para enfrentar a
questão do fundamento da corrupção é a filosofia dusseliana. Junto
a ela, desenvolveremos um modelo teórico, explicitando-a,
interpretando-a e, aos poucos, descolando-nos dela, apresentando
propostas iniciais fruto de nossas experiências, diálogos e pesquisas.
Dessa forma, passaremos pela produção do argentino-mexicano
lançando mão especialmente seu trabalho em política, tomando-o
como “estudo de caso”, como o conteúdo que permite a visualização
de uma crítica mais ampla, aberta, que não reduz a corrupção e a
fetichização do poder às instituições políticas, mas que torna
possível o movimento crítico às instituições em geral.
De todo modo, trata-se de caminhar com filósofo latinoamericano para construir uma estrutura teórica inicial, a ser posta
em questão por meio do diálogo comunitário, enquanto proposta
entregue para a comunidade filosófica que também se lança aos
projetos de uma filosofia latino-americana e/ou de uma filosofia de
libertação. Assim, outro pressuposto que assumimos em nosso
trabalho é o movimento do método analético de Dussel, que nos
auxilia não apenas na determinação do caminho a ser tomado e o
modo de trabalho, mas também na consciência dos limites que
atingiremos em nossa própria produção.
Como indicamos, portanto, tomar em conta a recente situação
e experiência política no Brasil é nosso ponto de partida, o primeiro
passo metodológico. O segundo, por sua vez, é a construção de um
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esquema, de uma estrutura teórica limitada. O terceiro momento
diz respeito à exposição da limitação mesma do que fora produzido,
frente àquilo que a ele é irredutível, que não se encaixa na estrutura,
que está posto fora, excluído.
A passagem da totalidade construída ao irredutível, à
experiência viva da qual o conteúdo desenvolvido não dá conta, ao
Outro que não o Mesmo, é o que caracteriza o momento analético
próprio. Dito de outro modo, frente ao Outro que se revela, que não
pode ser reduzido, ou seja, que não pode ser compreendido desde o
Mesmo, desde o que fora produzido até então, deve-se realizar a
passagem analética: a crítica desde essa exterioridade. Assim,
separado do Outro, aprendendo dele e com ele, tomando posição de
quem estava excluído, deve-se julgar e se criticar a totalidade,
lançando-nos ao fundamento do que fora constituído – tendo em
vista, agora, a construção de um projeto que se pretenda nãoexcludente. Nas palavras de Dussel:
O movimento do método é o seguinte: em primeiro lugar, o
discurso filosófico parte da cotidianidade ôntica e dirige-se dialética e ontologicamente para o fundamento. Em segundo lugar,
demonstra cientificamente (epistemática, apo-diticamente) os
entes como possibilidades existenciais. É a filosofia como ciência,
relação fundante do ontológico sobre o ôntico. Em terceiro lugar,
entre os entes há um que é irredutível à dedução ou demonstração
a partir do fundamento: o ‘rosto’ ôntico do outro que, em sua
visibilidade, permanece presente como trans-ontológico, metafísico, ético. A passagem da totalidade ontológica ao outro como
outro é analética: discurso negativo a partir da totalidade, porque
pensa a impossibilidade de pensar o outro positivamente partindo
da própria totalidade; discurso positivo da totalidade, quando
pensa a possibilidade de interpretar a revelação do outro a partir
do outro. Essa revelação do outro já é um quarto movimento [...].
Em quinto lugar, o próprio nível ôntico das possibilidades fica
julgado e relançado a partir de um fundamento eticamente
estabelecido (MPFL: p. 197-198)
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Sendo estes os momentos do método analético, nos
esforçaremos para aplica-los em nosso trabalho, tendo como
circunscrição programática o terceiro passo do método, como limite
de nossa produção – a saber, a construção da estrutura teórica,
ainda não crítica, a arquitetônica de uma ferramenta inicial para
interpretar e trabalhar a realidade política brasileira, para a
exposição do fundamento da corrupção. Nesse sentido, o que
procuraremos apresentar junto a Dussel é a fetichização do poder
como sendo o fundamento da corrupção.
Todavia, não se trata exclusiva e redutivamente de um
trabalho sobre política, mas um modelo teórico mais amplo, que tem
a pretensão de explicitar a fetichização do poder como fundamento
da corrupção nas instituições dos mais diversos campos da
experiência humana. Para tal, portanto, cumpriremos com certos
passos lógicos na construção de nosso conteúdo – e com essa
notação, passamos para a apresentação do movimento interno de
nosso próprio texto.
Em nosso primeiro capítulo desenvolvemos junto a Dussel a
base material antropológica que sustenta ou está por trás de sua
produção filosófica (seja em ética, política, estética, história, etc.).
Com isso, assumimos não apenas que “toda antropologia exige uma
política, porque não é neutra e porque significa uma opção que se
quer realizar, por sua vez, a despeito ou de encontro a outras opções
científicas que transmitem outras visões de mundo” (SILVA, 2001,
p. 91), como também que toda produção teórica pressupõe
determinada concepção antropológica. Nosso primeiro capítulo
deve às orientações de Daniel Pansarelli, que nos desafiou a dar um
passo mais profundo e ousado em nossa pesquisa e, também, a um
breve encontro com Dussel em setembro de 2015, ocasião na qual
nos indicou que a primeira parte de sua Ética de la liberación en la
edad de la globalización y exclusión era a produção fundamental e
mais importante de sua obra.
O que propomos, portanto, é que para que seja compreensível
as estruturas que dão conteúdo à proposta de fetichização do poder
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de Dussel e nosso uso para trabalhar o fundamento da corrupção, é
necessário ter em conta o solo antropológico no qual sua filosofia dá
frutos. Desta feita, nosso primeiro capítulo é a explicitação da
antropologia filosófica que sustentará o conteúdo político, as
concepções de poder que assumiremos junto a Dussel, os princípios
filosóficos e, por fim, à própria fetichização.
Nesse movimento, em nosso segundo capítulo
desenvolveremos com filósofo latino-americano e alguns de seus
interlocutores os desdobramentos da base material antropológica,
implementando e explicitando o caráter geral do processo de
institucionalização – tomando como “estudo de caso” o conteúdo no
campo político desenvolvido por Dussel. Dessa forma, como um
passo mais abstrato do método filosófico, já com a constituição de
uma arquitetônica, essa segunda parte de nosso trabalho corre o
risco de se apresentar como mais distante de uma experiência
concreta, material, como o primeiro capítulo.
Contudo, em nosso terceiro capítulo, passada a apresentação
dos princípios políticos e do processo de institucionalização em um
escopo mais abstrato, passamos a uma crítica interna da própria
estrutura teórica – ainda não a crítica radical desde o Outro
irredutível, desde a experiência material, cotidiana, mas da própria
arquitetônica, de exposição de contradições, tensões internas –,
trabalhando o processo de fetichização: dos limites do processo de
institucionalização apresentados no segundo capítulo. O tempo e o
caráter de nossa dissertação nos impedem realizar um
aprofundamento acurado em cada tema, discussão e problema
apresentado durante nossos capítulos. Entretanto, dentro de nosso
objetivo e conscientes dos limites de nossos movimentos e do
alcance de nossa produção, o processo mínimo aqui desenvolvido
cumpre com o que se propõe e lança à crítica um modelo teórico que
expõe e propõe a fetichização do poder como fundamento da
corrupção nas instituições.
Dadas as limitações indicadas em nosso processo de produção
da dissertação, lançamos mão de muitas notas de rodapé em todo o
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trabalho com três propósitos: aprofundar discussões, abrir espaços
para digressões e, por fim, indicar referências de pesquisa e/ou que
consideremos necessários para alargar as discussões que tocamos,
mas que devido ao escopo da pesquisa não pudemos tratar com o
devido cuidado. De todo modo, essa posição também é
metodológica: procuramos aliviar o texto principal para que seja
possível uma leitura corrente, sem maiores prejuízos, e, ao mesmo
tempo, auxiliar com explicações, procurando não fugir de discussões
provocadas pelo próprio texto – buscando sempre o diálogo com a
leitora e com o leitor.
Em tempo, é preciso indicar que no último capítulo de nosso
trabalho arriscamos dar primeiros passos metodológicos críticos –
desprendendo-nos cada vez mais de Dussel. Em especial no último
tópico, intitulado “Hiperpotestas: a rebelião das elites”, demos um
salto não proposto pelo argentino-mexicano, lançando uma tese
inicial, ainda incipiente, aceitando a proposta, tema e desafio
colocado a nós por Alípio Casali. Também é importante indicarmos
que em nossas “Considerações finais” não retomamos todo o
movimento do texto, mas reconhecemos as experiências que
tornaram possível este trabalho, seus resultados e apontamos
alguns desafios a serem enfrentados – por nós enquanto filósofos,
enquanto coletivo, enquanto comunidade humana que se lança em
projetos de libertação e transformação.
Tenhamos sempre em mente que somos um pedaço de terra
que vale a pena.

1
Pressupostos:
A base material antropológica

Nosso primeiro capítulo corre o risco de parecer descolado do
tema da corrupção nas instituições. Nele trabalharemos a
materialidade do ser humano: a vida humana como modo de
realidade. Estruturaremos uma antropologia1 que será a base
material e o horizonte a partir do qual o conteúdo político
desenvolver-se-á. Essa proposta não é especial, característica
exclusiva e nem própria do pensamento de libertação, senão um
movimento comum a diferentes filosofias políticas. De todo modo,
esse passo é metodologicamente fundamental para o progresso de
nossa investigação: um momento propedêutico necessário para que
se entenda de que, desde onde e a partir de quais conteúdos estamos
trabalhando. É o momento de situar “o lugar arquitetônico da
questão” (EL: p. 94): o acontecimento das instituições — seu
surgimento, necessidade e corrupção.
Nas hipóteses de investigação de sua obra El humanismo
helénico, Dussel afirma que a filosofia contemporânea está em crise2.
1

Em nossa investigação, o termo “antropologia” não deve ser entendido como ciência específica, pois
trabalharemos com seu conteúdo do modo como Dussel o utilizou em sua trilogia El humanismo
semita, El humanismo helénico e El dualismo en la antropología de la cristandade: “antropo-logia, quer
dizer, de certo logos dito pelo homem acerca de si mesmo” (EDAC: 1974, p. 14). Proposta análoga à do
verbete “antropologia” do Dicionário de Filosofia Abbagnano: “a tarefa da antropologia filosófica
deveria ser considerar o homem não simplesmente como natureza, como vida, como vontade, como
espírito, etc., mas como homem, isto é, relacionar o complexo de condições ou de elementos que o
constituem como um modo de existência específico” (ABBAGNANO, 2009, p. 68).
2

Daniel Pansarelli, na Filosofia latino-americana a partir de Enrique Dussel, comenta: “a crise da
tradição mostra-se presente, pela incapacidade do pensamento produzido de responder às demandas
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Refutando seus alicerces e analisando os momentos de sua
constituição, Dussel nota que “a filosofia surge dentro de um
horizonte não filosófico; e este horizonte pré-filosófico, précientífico, não poderá nunca ser ignorado. Estará sempre ‘aí’,
condicionando o resto” (EHH: p. IX). É nesse sentido que
entenderemos a apresentação do momento antropológico material
como o lugar a partir do qual iniciaremos o processo de constituição
das instituições, especialmente no campo político — a vida humana
como um modo de realidade, especialmente, a corporalidade3, o
corpo de uma pessoa, do vivente humano.
Abrindo a primeira seção de sua Ética de la Liberación: en la
edad de la globalización y de la exclusión, Dussel adverte que não
compreendamos a antropologia ali tratada como “fundamento” em
sentido ontológico, mas anterior ao “ontológico”4, ou seja, não se
trata de um conceito abstrato, discursivo ou teórico, mas o que
do mundo contemporâneo. A consciência da crise, por sua vez, possibilita a construção ou a revisão
de todo um corpus teórico” (PANSARELLI, 2013a, p. 61). Corroboramos a análise e tomamos a mesma
posição de Pansarelli quando, em nota, defende que: “Pode-se argumentar que esta crise esteve
presente em todos os momentos históricos, que é uma crise de todos os tempos. Neste caso, entendo
que nos preocupamos com a crise atual não por ser derradeira ou mais grave que as anteriores, mas
apenas por ser a crise vigente em nosso tempo histórico. Permanece, mesmo assim, como problema
filosófico que se interpõe à geração atual” (Idem).
3

Trataremos de modo acurado o tema da “corporalidade” mais à frente em nosso trabalho. Porém,
preparando o campo da discussão, é importante termos em conta o comentário de Alejandro Rosillo
Martínez que toca na questão: “Filosofia da Libertação tem como tema central de sua reflexão o ‘sujeito
vivo’, e em conexão com a satisfação das necessidades para a vida. A recuperação do sujeito [...] como
um ser corporal, pela satisfação de necessidades se constitui como um fato radical” (MARTÍNEZ,
2015b, p. 245). O resgate do ser humano como sujeito vivo, da vida humana como modo de realidade,
do corpo de uma pessoa, é central na reflexão da filosofia de Dussel. É constituir uma antropologia
que supere reducionismos e o dualismo corpo-alma. Com o tema da corporalidade, trabalharemos o
ser humano como vivente, necessitante, que sofre e, ao mesmo tempo, tem vontade-de-viver. A esse
respeito, no esforço de indicar seu sentido material, concreto e não abstrato do termo, durante o texto
lançamos mão de diferentes explicações e apostos junto à categoria da corporalidade. Será a partir da
implementação desse conteúdo material partiremos para o tema “estrito” do político.
4

Junto a Dussel, estamos entre fronteiras: a tensão de se dialogar com tradições filosóficas, utilizando
seus termos, sem, todavia, confundir-se com elas. Desse modo, colocar que sua antropologia é
fundamento em sentido anterior ao ontológico não implica, na filosofia de Dussel, que haverá um
campo chamado “ontológico” no mesmo grau, função ou com mesmo sentido de filosofias anteriores,
senão para situar a questão e o lugar desde onde se fala, desde onde se está produzindo conteúdo
filosófico.
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somos: nossa constituição material, corporal, enquanto gente viva.
Do mesmo modo, não devemos apressadamente deduzir que se está
trabalhando com o momento metafísico ou ético — tendo em vista o
próprio sistema filosófico dusseliano. O fundamento a ser exposto é
“também anterior ao momento metafísico ou ético [...] já que em
seu início (a vida humana) é o pré-ético: o aspecto material do ético.
É o ‘modo de realidade’ da vida humana” (EL: p. 92).
Nesse sentido, tratando do fundamento antropológico no
pensamento de Dussel, Daniel Pansarelli explica a situação da
questão:
A Filosofia da Libertação [...] funda-se no ser humano, nas relações
entre ethos e políticas, protagonizadas pelos homens e mulheres
concretos, não nos conceitos homem, mulher, humano. Propõe-se
como uma filosofia que parta da realidade concreta, existente,
observada, mas não teorizada — quando o for, passa à condição de
discurso, portanto, de metafísica. Se é um discurso filosófico,
evidentemente estará no campo metafísico, todavia este há de ser
seu destino intermediário, não seu ponto de partida e nem seu
ponto de chegada (2013a, p. 62).

É nesse esforço de trabalhar o “pré-teórico”, o radicalmente
concreto, material, dos corpos de pessoas, de gente viva, que nos
colocamos junto ao filósofo argentino-mexicano. É nessa concretude
que a determinação da produção, reprodução e desenvolvimento da
vida humana de cada sujeito em comunidade emergirá como o
conteúdo último de toda norma, ação, microestrutura, instituição ou
eticidade cultural (EL: p. 93)5; como princípio material com
pretensão universal da ética e da política na filosofia de Dussel. Isso
é central, pois se trata do princípio que permeará e orientará o

5

Este é o princípio ético material com pretensão de universalidade a ser subsumido pela política —
consequentemente pelas instituições políticas — que pretendemos alcançar junto ao filósofo: “Toda
norma, ação, microestrutura, instituição ou eticidade cultural têm sempre e necessariamente como
conteúdo último algum momento da produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana em
concreto” (EL: p. 93).
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trabalho sobre o fundamento da corrupção e a proposta de
fetichização do poder.
O que está posto é que as mediações humanas (toda norma,
ação, microestrutura, instituição ou eticidade cultural) estão
conectadas a esse princípio de produzir, reproduzir e desenvolver a
vida propriamente humana. O que não significa que
necessariamente toda ação ou mediação cumpra com o princípio em
todos os seus efeitos. Como sustentaremos mais à frente, no item
1.4, essa determinação se torna critério para a avaliação das
instituições a partir da compreensão de seu processo de formação.
Mas isso não impede a factibilidade de concretamente as instituições
se contradizerem, rompendo com seu fundamento — de se
corromperem.
Estamos no passo metodológico arquitetônico, no qual
estipularemos o fundamento antropológico e os parâmetros que
delimitam o conteúdo ético e político na filosofia de libertação de
Enrique Dussel. A esse respeito, Martín Retamozo escreve:
Como cimento de sua construção, Dussel recupera uma premissa
ética material de corte universalista que sustenta a arquitetura de
seu pensamento: a vida humana [...]. Este princípio estrutura a
atividade política [...], não obstante, é factível que as instituições
se fetichizem e operem como algo autônomo de sua origem e
contra seu fundamento (RETAMOZO, 2007, p. 2 e 3).

E, referindo-se à utilização do princípio material como critério
para avaliação das instituições, aponta:
O espaço das instituições é chave no processo de cumprir com o
objetivo ético-material [...]. As instituições como produtos
históricos humanos podem ser postas em questão pela
comunidade (particularmente das vítimas) quando não cumprem
com os preceitos que a outorgam validade; para isso é necessário
desenvolver uma nova noção de poder como capacidade de
produção da vida [...]. Com estes critérios pode-se avaliar tanto o
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comportamento dos cidadãos como o desempenho das instituições
e suas funções (Idem, p. 4, 5 e 8).

Portanto, nesse momento propedêutico, precisamos
estruturar a base do processo de formação das instituições a partir
de seu horizonte, de seu conteúdo material: da antropologia que
explicitaremos junto ao filósofo. É preciso apurar as implicações de
se sustentar o princípio de produção, reprodução e desenvolvimento
da vida humana como fundamento das instituições (em nosso caso,
especialmente as políticas) e como critério para sua avaliação —
como conteúdo último de toda norma, ação, microestrutura,
instituição ou eticidade cultural.
Para apreendermos esse movimento, apresentaremos com
Dussel a superação do “dualismo reducionista (de Descartes, Kant
ou da ‘Ilustração’) que situava numa hipotética ‘alma’ o que a ética
necessitava para expor seu tema e que, a partir de sua ‘antropologia
metafísica’, deformava desde o início toda análise posterior” (EL: p.
95), e que:
[...] além disso, tendo fixado toda a atenção na “consciência”,
perdeu-se todo o nível dos processos auto-organizativos da vida e
ainda autorregulados da vida social, que não são descobertos pela
consciência, uma vez que se trata de estruturas com efeitos não
intencionais (EL: p. 95).

Ao expormos a materialidade da vida humana — o conteúdo
material necessário, mas não suficiente, para o processo de
formação das instituições políticas, sua necessidade, função e
corrupção — abriremos espaço para processos auto-organizativos da
vida e autorregulados da vida social. Atravessaremos os limites
tradicionais de um “dualismo reducionista”, partindo não mais de
uma “antropologia metafísica”, mas da corporalidade, do conteúdo
material estruturado na filosofia de Enrique Dussel6. Nesse
6

Tomaremos as obras de Dussel como uma produção acumulativa, que vai se complexificando e
enriquecendo, de maneira crítica, consistente e com orientação clara. Como nota Alejandro Lax: “A
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movimento, daremos campo para os “efeitos não intencionais”: para
estruturas e processos que estão para além da consciência.
No “Prólogo” à Política de la Liberación: Arquitectónica,
Dussel escreve:
Referimo-nos então a esta Ética na qual são descritos os princípios
e categorias práticas necessárias básicas para compreender esta
Política, que não é senão o exercício da práxis e da organização
institucional em um campo prático particular (PLA: p. 14).

Reiteramos, assim, a necessidade de se apresentar
minimamente, de modo suficiente, as bases, o conteúdo material a
ser subsumido em todo processo teórico a respeito da
institucionalização. Partimos do mesmo pressuposto de Pedro
Enrique García Ruiz ao afirmar que:
A obra de Dussel, diferentemente de outros membros do
movimento da filosofia da libertação, não abandonou suas
hipóteses de trabalho originais e foi as enriquecendo durante
várias polêmicas, mostrando que não era unicamente o resultado
de uma conjuntura histórica determinada (RUIZ, 2006, p. 2).

Desta feita, tomaremos o trabalho de Dussel em uma
perspectiva de continuidade, de maturação; sem quebras ou
rupturas drásticas que alterassem estruturalmente seu projeto
filosófico inicial. Nesse sentido, procuraremos demonstrar que, na
construção de sua filosofia política, o princípio material permeará o
processo de formação das instituições. A partir da constituição
antropológica — a explicitação da dimensão de corporalidade, da
riqueza do pensamento de Dussel se deve à reconstrução de uma ética capaz de assumir princípios
universais ausentes na tradição do pensamento ocidental. De certo modo, podemos catalogar sua obra
como um esforço de pesquisa permanente no que ele chama de uma arquitetônica [...]. Poderia se
considerar o conjunto inteiro da obra filosófica de Dussel como uma pesquisa de princípios éticos
válidos para criticar a tradição filosófica eurocêntrica e alcançar um pensamento propriamente latinoamericano” (LAX, 2012, p. 212). Assim, ao recorrermos às relações entre as obras, procuraremos
explicitar sua complementaridade fortalecendo o sentido de cada proposta.
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condição humana — desenvolveremos os temas do político (como
conteúdo) e da política (como atividade).
Em Dussel, encontramos a notação de que a “antropologia
metafísica”, o “dualismo reducionista” — que apresentaremos
acuradamente adiante — interfere no desenrolar de toda análise
posterior. Nas obras El humanismo semita, El humanismo helénico
e El dualismo en la antropologia cristiana, encontramos a indicação
de relação direta entre o modo como se compreende o ser humano,
as estruturas pré-filosóficas pressupostas, e o estabelecimento da
ética e da política7. Destarte, defendemos em nossa argumentação a
necessidade de se apresentar a arquitetônica antropológica para se
tornar clara e consistente a estruturação do conteúdo político
próprio da filosofia latino-americana de Dussel8.
Pedagógica e metodologicamente, organizaremos nosso
trabalho da seguinte maneira: primeiro exporemos o conteúdo
material9 a ser subsumido pela Política — o fundamento
7

Em El humanismo semita, Dussel escreve: “É evidente que o mundo ético se funda sobre uma
antropologia. Os pressupostos, a estrutura antropológica, determinam a moral [...]. A política e a ética
semitas se originam de um monismo antrópico” (EHS: p. 21). Já no El humanismo helénico, argumenta
que: “O dualismo não é para o grego uma hipótese de trabalho; é um dogma [...]. Nunca foi criticado,
e ainda o sendo em um intento de ‘unidade’, o dualismo será transferido novamente para outro nível
da estrutura humana [...]. Como o ‘bem’ é o bem de ‘alguém’, a natureza de ‘alguém’ é a que define o
‘bem’. Quer dizer, a pergunta ‘que é o homem?’ determina a resposta de ‘que é o bem?’” (EHH: p. 3),
e, resumindo, reitera: “Pudemos ver, então, a lenta evolução de toda uma antropologia que funda uma
ética política” (Idem, p. 17). Enfim, analogamente, o que pretendemos é justificar a necessidade de se
realizar o mesmo movimento, apresentando a arquitetura antropológica como base e fundamento
para a política e suas instituições.
8

Pablo Guadarrama González nota que: “Desde suas primeiras reflexões sobre as possibilidades de
uma filosofia da libertação é apreciada na obra de Dussel uma antropologia filosófica bem estruturada”
(GONZÁLEZ, 2015b, p. 168). O tema antropológico sempre esteve presente na filosofia dusseliana;
primeiro como categorias abstratas e, num processo evolutivo, de ampliação de seu arcabouço e
complexificação de seu marco teórico, posteriormente atingindo maior concretude na apresentação
do conteúdo material em sua Ética de la Liberación. Como Guadarrama comenta, o tema sempre
“ocupou atenção especial do filósofo argentino desde seus primeiros livros, como pode se apreciar em
El humanismo semita [...], El dualismo en la antropologia de la cristandade [...] assim como em El
humanismo helénico. Indubitavelmente, esses estudos contribuíram, como uma das fontes principais”
(Idem, p. 165).
9

Assim como no Leviathan Hobbes apresenta sua estrutura antropológica na primeira parte “Of Man”,
e depois trabalha especificamente questões do político na segunda e terceira partes; como Rousseau
precisa discutir a natureza humana na primeira parte de Do contrato social para seguir para a
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antropológico articulado por Dussel. Como escreve Alberto Silva a
respeito do pensamento de libertação10, justificando esse primeiro
passo de nossa investigação:
Nesta perspectiva, a antropologia que pretende ajudar à libertação
do homem acaba por exigir e determinar uma política. Toda
antropologia exige uma política, porque não é neutra e porque
significa uma opção que se quer realizar, por sua vez, a despeito
ou de encontro a outras opções científicas que transmitem outras
visões de mundo [...], a antropologia determina igualmente uma
política, num sentido mais positivo, na medida em que, apesar de
comprometida, não se considera partidária (visando simplesmente
o poder pelo poder). Semelhante antropologia procura a verdade:
uma verdade que liberta o homem da opressão, da ignorância, do
domínio da natureza sobre ele e, sobretudo, da escravidão humana
(SILVA, 2001: p. 91).

Em seguida, junto ao filósofo, demonstraremos o processo de
formação das instituições políticas, abrindo espaço para
compreender sua corrupção. Completando o ciclo, trabalharemos as
instituições entendidas a partir da categoria de “mediações” de
Dussel, que indicará não apenas o princípio da corrupção, como
também critérios para a avaliação e também construção de
instituições desde sua filosofia da libertação.

explicação do surgimento do Estado Civil, sua organização, características, ou seja, o tema
propriamente político; tal qual Locke no Second Treatise of Government precisou criticar a partir do
mito de Adão características da “essência humana” e sua hereditariedade, estruturando outra
antropologia em sua proposta de Estado de Natureza; assim operaremos em nossa pesquisa:
partiremos “do humano” para encontrar as instituições políticas e seu processo de formação.
10

Como comenta Lax: “o ‘pensamento de libertação’ nasce intelectualmente não só através da
sociologia crítica, senão também no âmbito da teologia, da pedagogia e da filosofia latino-americana.
Se trata de um movimento de clara vocação ética e política que arranca com uma subversão de termos:
se até então o discurso dominante e economicista classificava o mundo entre as nações
subdesenvolvidas e as nações desenvolvidas, dali em diante começou a se falar do fenômeno da
dependência e da libertação, junto aos dois sujeitos que lhe são próprios: o opressor e o oprimido. O
giro epistemológico foi evidente: o desenvolvimento de uns poucos produz o subdesenvolvimento da
maioria em proporções exorbitantes; ou, que é o mesmo, dependência e subdesenvolvimento estão
diretamente relacionados” (LAX, 2012: p. 212).
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1.1 História evolutiva e emergência da vida humana
Em Dussel, para trabalharmos o processo de formação das
instituições e estas como mediações, é necessário que,
primeiramente, apresentemos sua proposta antropológica como
base e conteúdo material. O humano aparecerá como ser vivo
necessitante que emerge nos processos evolutivos da vida. Assim,
tomemos como ponto de partida a seguinte citação:
Na realidade o homem está lançado11 no meio do cosmos, como
totalidade de coisas reais, ao mesmo tempo emerge biológica ou
zoologicamente como ruptura antropológica; como homem,
‘constitui’ — em sentido husserliano — o cosmos como ‘natureza’
[...]. Quer dizer, o homem não é primeiramente ‘compreensor12 do
ser como mundo’, senão, ainda antes, ‘construtor do cosmos como
natureza, como cultura’. O homem não habita o mundo a partir de
um ato compreensor, senão que antes se situa frente à natureza
como transformador para sua subsistência. A primeira
necessidade do homem, repetimos, não é conhecer teoricamente,
mas comer realmente (FP: p. 27).

Há vida. Dussel inicia todos os capítulos da Ética de la
liberación com a expressão: “Esta é uma ética da vida” (EL: p. 169).
No primeiro capítulo, em especial, comenta: “Esta é uma ética da
vida [...]. Por isso, desejamos, desde já, advertir ao leitor sobre o
sentido de uma ética de conteúdo ou material” (EL: p. 93). Desse
modo, introduzindo-nos ao tema, fica indicado pelo filósofo
argentino-mexicano que é preciso, primeiro, estruturar o campo
11

Traduzimos o termo “arrojado” por “lançado”; mas devemos tomar cuidado, pois a expressão não
tem sentido meramente passivo, como “lançado por alguém”. É preciso entender, dentro da proposta
e desenvolvimento significativo de Dussel, que ao mesmo tempo, o homem se lança em meio ao
cosmos. Enquanto adjetivo, “arrojado” é entendido como “ousado”, como quem mostra valentia frente
a uma dificuldade.
12

Em “el hombre no es primeiramente ‘comprensor del ser como mundo’” e “el hombre no habita el
mundo desde um acto comprensor”, utilizamos o neologismo “compreensor” em nossa tradução. A
indicação e crítica de Dussel é ao “compreender o mundo” como ato característico do ser humano —
presente na tradição da filosofia eurocêntrica.
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que permite entender porque esta é uma “ética da vida”13 e
apresentar o sentido de a tomarmos como uma “ética de conteúdo
ou material” — ou seja, a conexão entre “vida” e
“conteúdo/material”.
Na citação acima, encontramos alguns apontamentos: o
homem14 está lançado no cosmos, enquanto emerge biologicamente
constituindo a natureza — como matéria de trabalho para seu
sustento15. Esse homem não tem como característica o ato de
compreender o mundo; mas a atividade de construir e transformar
para a subsistência. Afirmar que a necessidade primeira do homem
não é “conhecer teoricamente, mas comer realmente” é chave para
explicitarmos, mais à frente, a categoria de corporalidade, de
tomarmos como base o corpo de uma pessoa, da gente viva, no
esforço de superarmos os reducionismos e o dualismo
antropológico.
13

Na Ética de la liberación, Dussel trata do metafísico: da experiência homem-homem, face-a-face, a
partir de um conteúdo material, constituindo princípios e critérios com pretensão universal.
Entretanto, nos adverte para o fato de que as categorias éticas construídas ali nortearão a atividade
humana em campos práticos. A política é um desses campos. Assim, diferentemente da ética, a política
requererá o entendimento de “vida” em uma dimensão mais ampla que a propriamente “humana”. O
princípio de produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade estará
conectado ao manuseio e responsabilidade sobre a biosfera (no âmbito ecológico) enquanto matéria
de trabalho necessária à vida humana (articulando o âmbito econômico). Dussel escreve: “Portanto, a
tarefa da ratio politica, enquanto razão prático-material, se ocupa da produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade. A macro-política se obriga a cumprir este
imperativo no nível da humanidade como um todo [...] responsabilizando-se politicamente pela
produção e reprodução da biosfera (ecologia) e como sistema de divisão de trabalho, da produção de
satisfatores e sua distribuição e intercâmbio [...], o dever político de produzir, reproduzir e desenvolver
a vida humana de toda a humanidade, e como condição de possibilidade da biosfera” (HFPC, p. 4950). Desse modo, apresentaremos vida como o a priori material no qual o homem emerge como
vivente, como vida humana.
14

Advertimos que “expressões como ‘homem’ ou ‘humano’ implicam, salvo quando expresso em
contrário, a espécie humana, respeitadas e valorizadas as características particularmente femininas”
(PANSARELLI, 2013a, p. 30).
15

A diferença entre “cosmos”, enquanto toda matéria física existente, e “natureza”, enquanto matéria
de trabalho e satisfação das necessidades do vivente humano que emerge com o processo evolutivo da
vida, está presente em uma série de textos de Dussel que, devido ao tema e caráter sumário de nossa
investigação, não poderemos aprofundar. De todo modo, indicamos para a pesquisa o capítulo quatro
de Filosofía de la liberación (1977), os pontos 1.2.2 e 1.2.3 de Filosofía de la producción (1984), o
primeiro capítulo de La producción teórica de Marx (1985), e da página 142 à 145 de Filosofía de la
cultura y la liberación (2006).
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A estrutura antropológica de Dussel pressupõe uma história
evolutiva16: “Há mais ou menos três bilhões de anos aparece em
nosso planeta, sem, todavia, se conhecer bem nem as condições nem
as causas reais, um fenômeno antientrópico das maiores
consequências. Aparece a vida” (FP: p. 17). Logo, devemos tomar a
vida como “a priori material e real” (FP: p. 15).
Dussel desenvolve um sistema complexo, lançando mão do
horizonte pré-filosófico, pré-ético, a experiência viva e comum a
partir da qual a filosofia é produzida — assim como indicado
anteriormente. Interdisciplinarmente, em diálogo com as ciências
físicas e biológicas, constrói um quadro evolutivo no qual o homem
aparece como vivente inserido em um processo histórico
contingente, randômico. É o esforço para se arquitetar a dimensão
que possibilita trabalharmos a vida como conteúdo material da ética
e da política17, o “pré-filosófico” — abrindo margem para processos
auto-organizados e autorregulados como a priori18.
16

Com evolução, no diálogo de Dussel com as ciências biológicas, entenderemos que: “as espécies
evoluem. Quer dizer, podem transmitir na geração do novo indivíduo um sistema ou esquema
constitutivo genético com possibilidade de nova especiação. A originação das essências específicas por
meta-especiação é o que chamamos de evolução. De outra maneira, a evolução apenas se cumpre
quando se gera um novo indivíduo que possui num sistema ou esquema genético notas diferentes do
progenitor e que, por sua vez, pode se multiplicar como nova espécie; é cabeça, então, de um novo
phylum. A substantividade ou essência vivente é, portanto, evolutiva” (FL: p. 134).
17

As bases antropológicas deflagram consequências políticas, éticas, epistemológicas, etc. Alterar essas
bases, reconstituí-las, altera os desenvolvimentos em cada área de nossa experiência humana. Desta
feita, como mostra Mariotti na apresentação do livro A árvore da vida, de Maturana e Varela, a
separação substancial de um sujeito de conhecimento com o objeto conhecido, ou seja, a sustentação
de uma estrutura dualista, que privilegia uma “substância pensante” de outra ordem que a “matéria”
ou “corpo”, tem implicações éticas e políticas radicalmente diferentes do que uma antropologia
integral: “O representacionismo é um dos fundamentos da cultura patriarcal sob a qual vive hoje boa
parte do mundo, inclusive nas Américas. A esse respeito, lembremos um dado histórico comentado
por Hannah Arendt em relação aos bôeres, europeus [...]. O contato com os nativos sempre os chocava
[...]. Para aqueles homens brancos, o que tornava os negros diferentes não era propriamente a cor da
pele, mas o fato de que eles se comportavam como se fizessem parte da natureza. Não haviam, como
os europeus, criado um âmbito humano separado do mundo natural. Do ponto de vista dos bôeres,
essa ligação tão íntima transformava os nativos em seres estranhos. Era como se eles não
pertencessem à espécie humana [...], eram vistos como mais um recurso à ser explorado” (MARIOTTI,
2001: pp. 8-9).
18

Construindo um processo histórico que supera a necessidade de um “arquiteto” ou “demiurgo” que
a planeje e realize tudo — conectado à separação de substância “corpórea” e substância “mental”; à
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Nesse quadro, Dussel propõe que entendamos cosmos como
“a totalidade das coisas reais; átomos, moléculas, macromoléculas,
corpos físicos, astros [...], uma só estrutura substantiva, um só
sistema fechado de notas constitucionais” (FP: p. 16)19. É no cosmos
que surge o fenômeno antientrópico da vida. Portanto, cosmos não
é o mesmo que vida. Vida quer dizer:
Um processo cuja complexidade é imensamente maior que as
maiores macromoléculas da ordem físico-cósmica. ‘Um organismo
se compõe de uns sete mil quatrilhões (7 x 1027) de átomos
distribuídos em aproximadamente dez bilhões (1013) de células. Tal
conglomerado de células e átomos possuem certas propriedades
assombrosas: integram um conjunto vivo que sente alegrias e
tristezas, pode distinguir entre a beleza e a feiura e diferenciar o
bem do mal’. Cada organismo vivo possui uma substantividade
própria, independente: se situa frente ao cosmos como diferente
(no caso dos viventes, vegetais, animais) e distinto (no caso do
homem) (FP: p. 17).

Há vida. É o a priori, a condição de possibilidade de todo
vivente — e de toda experiência vivente. Nesse sentido, Lax,

metafísica alma-corpo —, Dussel está de acordo com a contingência apresentada por Darwin na
Origem das espécies: “Seja o que for que controle a tendência natural do aumento em número de cada
espécie, é algo obscuro [...]. Não sabemos exatamente o que as controla nem mesmo numa única
instância [...]. Muitos casos estão registrados mostrando quão complexo e inesperado são os controles
e as relações entre seres orgânicos, os quais têm que lutar reunidos no mesmo campo” (DARWIN,
1859, p. 929-977). O pai da teoria da evolução indica, nesse sentido, que séries de determinações e
circunstâncias ambientais aleatórias — como clima, quantidade de alimento disponível, migrações de
outras espécies, etc. — interferem e contribuem para a adaptação de cada espécie. O que está posta é
a possibilidade de processos acidentais, auto-organizativos e autorregulados: sem a necessidade de
uma intenção ou racionalidade anterior que projete, organize ou controle a vida. É conteúdo “préfilosófico”, “pré-teórico”, “pré-ético” e “pré-ontológico” também porque não depende de uma
explicação ou racionalização para acontecer: é a priori às adaptações evolutivas que possibilitaram o
acaso da ruptura antropológica — a emergência da humanidade e suas especificações e especialidades
na vida e no cosmos.
19

Na Ética de la liberación, esta proposta da emergência da vida humana no cosmos é subsumida e
direcionada para o tema da vida humana como modo de realidade (EL, p. 132). Em nota, Dussel indica:
“Em nossa obra [FP] era o ser humano vivente na ordem do ‘cosmos’ como omnitudo realitatis” (EL:
nota 319).
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trabalhando a conexão entre ética e política a partir da ética da vida,
comenta:
[...] estamos considerando a vida como o fundamento que
acompanha a todas as ações da experiência humana: as condições
vitais que tornam possível nos reconhecermos a nós mesmos,
relacionarmo-nos com os demais e interagir com o meio ambiente,
estão sempre implícitas em toda experiência, pressupostas (LAX,
2012, p. 173).

Do mesmo modo, ao afirmarmos que essa é uma ética da vida,
consideramos a série de interações, acontecimentos e processos
anteriores ao homem e que não estão regulados por ele. O fenômeno
antientrópico e complexo que surge no cosmos é pressuposto, seu
fundamento e sua condição de possibilidade. É no meio dessa
história evolutiva — em meio ao cosmos e como participante na
emergência da vida — que constituiremos a antropologia como
conteúdo material. Estruturar esse princípio e explicitar o processo
é necessário, pois, como comenta Lax: “as éticas tradicionais estão
alicerçadas em uma cosmovisão na qual o primeiro dado, a
existência da vida, não é um problema relevante” (2012, p. 12) —
diferente de uma ética da vida, que toma esse a priori como
questão20.
A vida “emerge na totalidade física como uma ‘nova
realidade’: como um âmbito da realidade diferente, distinto. Com a
vida surgem seres com auto-movimentação, auto-formação, autodiferenciação, auto-limitação” (FP: p. 17). Com essas propriedades
de vivente, Dussel comenta que:
20

A primeira tese apresentada em Hacia una filosofia política crítica trata do conteúdo material da
ética e da política. Dussel mostra que a vida está pressuposta como fundamento nos clássicos da
política — Espinosa, Locke, Rousseau, etc. —, mas não é tema, questão problemática para os autores.
Comentando e alargando a nota, o filósofo argentino comenta que: “Para a humanidade, desde sua
origem, a vida humana foi um fato não problemático [...], a biologia era uma ciência, mas sem
exigências éticas. Quando em 1972 o Clube de Roma mostra os ‘limites do crescimento’, a vida começou
a ser um ‘problema’, não já teórico senão angustiosamente ético: a vulnerabilidade, limitação,
precariedade e começo da extinção da vida sobre o planeta Terra já é vista como um possível suicídio
coletivo” (HFPC, p. 47).
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[...] todo vivente, separado de seu meio desde sua origem por
algum tipo de membrana — por mais precária que seja —, constitui
ipso factum uma ‘interioridade’ orgânica e produz um ‘meio’
exterior [...]. A interioridade do organismo vive, persiste, subsiste,
resiste ante ao meio exterior (FP: p. 17).

O que caracteriza um organismo vivo que emerge no cosmos
como vivente, participante de um processo evolutivo autoorganizado e autorregulado, é a resistência: a persistência frente ao
meio externo, a luta pela vida, a reprodução como sobrevivência:
[...] a resistência, como a explosão evolutiva, é o fruto de sua
capacidade de permanência, de reprodução [...] mas ao mesmo
tempo de adaptação. Se a reprodução é a capacidade de
sobrevivência ad intra (subsistência do organismo vivo em sua
constituição orgânico-real), a capacidade de resistência, de
alimentação, de adaptação, é capacidade de sobrevivência ad extra
(subsistência do organismo vivo em relação a seu meio). Neste
último aspecto, o de adaptação, não só do mesmo organismo vivo,
senão da modificação do cosmos como “meio”, estrutura a
abertura ou capacidade proto-poiética: o primeiro antecedente no
ser vivo, antes que no ser humano, será propriamente a capacidade
produtiva, poiética21, fabricativa (FP: p. 18).

O que está posto é que na história evolutiva — a dimensão na
qual biologicamente e, ao mesmo tempo, em uma ruptura
antropológica, o homem emergirá — a primeira experiência de
vivente enquanto vivente é a necessidade de persistência,
resistência, subsistência22. Em sentido específico: a reprodução e a
21

Dussel, retomando Aristóteles, estabelece uma diferença entre o prático e o poiético: “devemos
esclarecer que prático e prática vem do grego (πράξις: práxis), e indica a relação homem-homem; em
especial a relação política, ou as relações sociais de produção. Enquanto que poiésis e poiético vem de
outra palavra grega (ποίησις: fazer, produzir, fabricar), e indica a relação homem-natureza, em
especial a relação tecnológica, ou todo o âmbito de suas forças produtivas, a divisão do trabalho, o
processo de trabalho, etc.” (FP: p. 13). Nota nossa.
22

Assim como na questão da contingência como guia da seleção natural e do desenvolvimento da vida,
também encontramos em Dussel conexão com a “luta pela existência” de Darwin. A esse respeito, o
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adaptação. É a necessidade de produzir meios para a sobrevivência.
Essa “nova realidade” que é a vida, diferente do cosmos, necessita
produzir e transformar o meio para sua manutenção. É a condição
de vivente carente, necessitante. Nas palavras de Dussel: “A vida
instaura no cosmos uma nova lógica” (FP: p. 18).
O humano, como vivente, também tem como primeira
necessidade a produção de meios para a sobrevivência. É a condição
humana enquanto viva, como participante e emergente na história
evolutiva da vida. Os viventes vão se complexificando no processo
adaptativo contingencial, auto-organizado e autorregulado da vida.
Em uma série de experiências aleatórias, interações, esforços para
produção de meios e reprodução, cada indivíduo a partir de seu
grupo vai se especificando, constituindo novos modos de realidade.
Essa condição possibilita a emergência do humano, enquanto
vivente produtivo que busca reproduzir para desenvolver e
subsistir.
Assim, quando Dussel retoma Marx em sua arquitetura
teórica — tanto na ética quanto na política —, a condição
fundamental do homem será a necessidade de trabalho23. O homem
é trabalho vivo24:
biólogo inglês escreve: “Devo colocar que utilizei a expressão ‘Luta por Existência’ [Struggle for
Existence] num sentido amplo e metafórico, incluindo a dependência de um vivente [being] a outro,
e incluindo (o que é mais importante) não somente a vida do indivíduo, mas o sucesso em deixar
descendência”. (DARWIN, 1859, p. 872).
23

A respeito da relação de Dussel com a filosofia de Marx, a tese de Arivaldo José Sezyshta,
Corporalidade despida: da exterioridade marxiana à opção pela vítima (2014), apura a influência da
filosofia da práxis de Marx na obra do filósofo argentino-mexicano, considerando-a como decisiva para
sua produção intelectual e opção radical pela vítima. Sobre o Marx presente em Dussel, Raúl FornetBetancourt escreve: “Esta nova visão, que resume a transformação do posicionamento metodológico
inicial da filosofia da libertação de Dussel, representa, a nosso modo de ver, o resultado central da
intensa e direta leitura de Marx empreendida por Dussel a partir de 1976/1977. Com isto, queremos
dizer também que essa nova concepção reflete uma experiência hermenêutica decisiva: a saber, o
descobrimento de Marx como fundador de uma dialética distinta, ‘a verdadeira dialética’, histórica e
positiva. Em outras palavras, Dussel descobre Marx como pensador da exterioridade” (FORNETBETANCOURT, 2001: p. 303).
24

O tema do homem como “trabalho vivo” é desenvolvido nas obras sobre Marx, com destaque para
a Filosofia de la Producción (1984) e La producción teórica de Marx (1996). Entretanto, em
continuidade a essa proposta, encontramos no projeto filosófico de Dussel essa estrutura antropológica
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A filosofia ocidental, moderno-europeia, nos acostumou a pensar
o homem, essencialmente, desde sua inteligência teórica [...]. A
reflexão ou autoconsciência é um ato teórico. Ao contrário, e é o
que queremos descrever, a abertura primeira do homem é prática
e por isso poiética [produtiva]. Por sua real constituição de
mamífero, a relação primeira é, então, de filho-mãe, homemhomem, mas se torna real na medida em que sua relação com a
natureza produz o instrumento que constitui esta mesma relação
como permanente, reproduzível, histórica (FP: p. 26).

Aqui entendemos com maior clareza a expressão-chave a que
nos referimos: a necessidade primeira do homem não é “conhecer
teoricamente, mas comer realmente”. Nosso esforço por superar
reducionismos e a antropologia metafísica, constituindo o conteúdo
material a partir do qual a política será desenvolvida, encontra seu
primeiro momento: o homem como vivente, não causa sui,
participante de um fenômeno antientrópico complexo chamado
“vida”. Começamos a estruturar uma antropologia que não remonta
ao dualismo corpo-alma e/ou à dependência de uma alma ou mente
como princípio de planejamento ou ordenação da vida.
Nesse quadro, é preciso salientar que não foi necessário para
a ocorrência da história evolutiva nenhum elemento racional ou
“mental”, ordenador ou coordenador dos acontecimentos. É uma
história contingencial de processos auto-organizados e
autorregulados da vida. É desses processos, das interações entre
viventes e experiências aleatórias e acidentais, que nascerá — como
agregada à condição de necessitante e participante da vida, enquanto vivente. Na Filosofia de la
Liberación, desenvolvendo o tópico “De la naturaleza económica” (que envolve, entre outros, os temas
da constituição da natureza, da necessidade, tangendo o processo de produção e as questões
econômicas e ecológicas, que serão situados e trabalhados com maior detalhamento, consistência e
concretude em obras posteriores) Dussel escreve: “O homem é um ser finito, vivente. Como tal, para
viver deve repor o que sua atividade desgasta. É um sujeito que tem falta de alimento (o fruto da terra,
a natureza, pela agricultura, o pastoreio) para saciar sua fome, falta de vestuário para proteger-se da
intempérie, ou mesmo casa para criar intimidade, etc. A falta é negatividade. Mas esta negatividade
se aprofunda pelo apetite ou o desejo por um satisfator para falta-de [...]. O estado de necessidade
produz um sujeito necessitante, origem de todo ato produtivo, de todo trabalho” (FL: p. 155).
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sendo a “astúcia da vida” (EL: p. 94) — o que chamamos de
racionalidade25.
É na complexificação do humano, na formação de sua
corporalidade, dentro do quadro de auto-organização e
autorregulação da vida, que surgirá como recurso específico o
exercício racional26, como uma adaptação da espécie:
A posição ereta do primata superior permitiu ao Australopithecus,
que culminará com a espécie homo, acelerar o processo evolutivo.
Em primeiro lugar se desenvolvem as regiões cerebrais da
capacidade fonética, fruto epigenético da aprendizagem
memorativa, que permite acrescentar e recordar um léxico com
significado [...] originado filogeneticamente pela espécie homo
(que foi desenvolvendo o córtex cerebral pela evolução), a fim de
nomear e comunicar um mundo perceptivo global que sem a
língua não permitia um manejo dos ‘objetos’ de maneira distinta
ou analítica [...], a vida humana inclui sempre, também, como uma

25

Indicando a superação do reducionismo dualista e da fixação da “consciência” como elemento
especial e mais elevado, Dussel exprime que: “Nossa intenção última é justificar a luta das vítimas, dos
oprimidos, por sua libertação, e não pretender argumentar racionalmente para fundamentar a razão
por causa dela mesma: a razão é apenas a ‘astúcia da vida’ do sujeito humano — e não o inverso — e
como tal a usamos e a defendemos diante dos necrófilos” (EL: 94).
26

Ou seja, a “razão” não é descartada, mas subsumida na corporalidade: é mais um recurso específico
da atividade e do modo de realidade do ser humano. Com esta nota pretendemos mostrar que a
proposta de Dussel não é “irracionalista” — e muito menos ingênua, como é a crítica de Mario Rojas
Hernandéz ao modo como Dussel trabalha a “racionalidade”. Em seu artigo, Rojas escreve que “Dussel
põe a razão como algo derivado, secundário, não originário, mas somente com a razão, apenas
racionalmente pode justificar seu princípio ético” (HERNANDÉZ, 2005, p. 85). O que o autor deixa
passar é o fato de que a “razão” não é colocada hierarquicamente “abaixo” da vida; mas constituinte,
participante e emergente nela. O que Dussel havia posto é que a vida é anterior à razão, sua condição
de possibilidade, retirando da racionalidade o estatuto elevado pela tradição, colocando-a em
continuidade à vida — mantendo-a, inclusive, como atividade necessária para projetos de libertação.
Tomar a corporalidade humana como fundamento não é excluir a racionalidade, mas superar o
dualismo em que o próprio Rojas incorre ao dizer em sentido negativo que naturalmente há luta pela
sobrevivência (ou seja: esta concretude viva é “ruim”, negativa e precisa encontrar outra “substância”
que seja boa ou positiva) e que, por isso, “se chega a considerar (alguns de nós consideramos) como
irrenunciável colocar a pergunta racional pela validade normativa de nossos juízos e atos [...]. E é a
razão que faz isto, os sujeitos humanos enquanto pensantes-racionais, não a vida mesma como tal no
nível orgânico, nem a vida do ser humano considerado somente como corporalidade vivente” (Idem,
p. 86). Como veremos no próximo tópico, a racionalidade, na verdade, é fundamental na ruptura
antropológica que instaura a vida humana como modo de realidade.
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de suas dimensões para a sobrevivência, a razão como sua ‘astúcia’
(EL: p. 98 e 106).

Tendo situado o lugar a partir do qual será desenvolvida a
antropologia dusseliana, tomando elementos do horizonte préfilosófico e pré-ético, chegamos à condição do homem indicada
como necessitante, como trabalho vivo — “um ego laboro
imensamente mais valioso, cotidiano, antropologicamente unitário
e corporal que o ego cogito” (FL: p. 156). Um ser vivente que emerge
no processo evolutivo da vida como espécie, sempre em interações
com o meio e relações comunitárias — intersubjetivas —, que tem o
que chamamos de racionalidade como um recurso adaptativo
próprio e complexo. Como veremos a seguir, essas condições
caracterizam o que Dussel compreenderá como a vida humana e seu
modo de realidade.
1.2 Vida humana como modo de realidade
Imerso e participante dos processos evolutivos da vida, em
sua contingência e aleatoriedade, como fenômeno antientrópico
complexo, a priori e condição de possibilidade para o
desenvolvimento de espécies, o vivente humano emerge com
adaptações e características próprias, constituídas em um longo
processo de mutação e especiação. Junto a Dussel, estruturaremos
essas condições para constituirmos a base material antropológica,
nosso ponto de partida para trabalharmos o fundamento da
corrupção e a fetichização do poder. Assim:
Efetuaremos uma rápida incursão propedêutica num tema de
extrema atualidade e que, paradoxalmente, não tem despertado
entre os filósofos a atenção que merece. Trata-se dos estudos
científicos da biologia neurológico-cerebral, que nos permitiram,
sem cair em certas ingenuidades do darwinismo ético, recuperar a
dimensão da corporalidade tão deixada de lado pelas morais
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formais, e para enquadrar mais estritamente as pretensões nem
sempre válidas das éticas materiais (MPPL, p. 121).

A construção do conteúdo material para a ética e para a
política no diálogo interdisciplinar com as ciências biológicas e suas
contribuições — que temos realizado junto ao filósofo da libertação
—, não deve ser entendida como recuo a um materialismo ingênuo.
Encontramos em Dussel alternativas para a superação de
reducionismos. Não se trata da produção de uma filosofia
ingenuamente naturalista, materialista, irracionalista, racionalista
ou vitalista27. A filosofia da libertação, por sua vez, exige a
determinação de categorias e conceitos que permitam articular a
concretude radical do humano, estruturando um conteúdo material
complexo: a afirmação da corporalidade — do corpo da pessoa, da
gente viva.
Tendo o cosmos como a anterioridade física em que a vida
aparece; a vida como o fenômeno antientrópico complexo a priori e
condição de possibilidade para o desenvolvimento evolutivo que
culmina na emergência do humano, concomitantemente a uma
série de outras espécies — e em continuidade com estas —, a vida
humana será determinada como modo de realidade28. Esse
movimento nos permite compreender a superação do dualismo
antropológico enquanto é constituída a noção de corporalidade.
Nesse sentido, estamos seguindo o “programa” antecipado por
Dussel na Filosofia de la Liberación:

27

A este respeito, como advertência — que pretendemos sustentar e justificar junto ao filósofo latinoamericano — Dussel escreve: “Sabemos que poderemos ser criticados de ‘racionalistas’ ou
‘fundamentalistas’, de ‘vitalistas’, ‘irracionalistas’ ou ‘materialistas’. Contudo, nossa posição é distinta
de todas elas” (EL: p. 91).
28

Em Hacia una filosofía política crítica, Dussel comenta que: “ninguém tem direito à vida (só se tem
direito à sobrevivência), porque teria que ser um sujeito de direito antes (cronologicamente) de existir
como vivente. O vivente humano se encontra ‘desde sempre’ — desde que é concebido no seio materno
— como existente com vida, como vivente, e como irremediavelmente responsável por sua própria
vida” (HFPC: p. 97).
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O realismo e o materialismo ingênuo (como o de Engels) afirmam
que o cosmos é o primeiro e eliminam a noção de natureza, tal
como nós a explicaremos. O idealismo (como o de Sartre) afirma
o mundo e a consciência como o primeiro e confunde o cosmos
real com a natureza mundana. Por sua parte, a filosofia da
libertação, para além do realismo crítico ou o pensar
heideggeriano (um idealismo ontológico), supera a contradição
falsa do realismo-idealismo, afirmando a anterioridade real do
cosmos (ordo realitatis), a aprioridade existencial do mundo (ordo
cognoscenili) e a interpretação econômica da natureza (ordo
operandi) (FL: p. 130).

No tópico anterior, vimos a precedência física do cosmos e a
vida como condição de possibilidade para os seres viventes. O
humano, como vivente, encontra-se na condição de necessitante e
participante de uma história evolutiva estruturada em processos
auto-organizados e autorregulados. Encontra-se, assim, no
constante movimento de adaptação e esforço para sobrevivência:
disposição e utilização de meios — mediações — que possibilitem a
reprodução e desenvolvimento da vida.
Rumamos, agora, para a compreensão das características
específicas desenvolvidas e adquiridas no e pelo humano em seu
esforço contingente de reprodução e desenvolvimento da vida29. É
nesse espaço que Dussel lança mão do diálogo com a neurobiologia
(como expressado na primeira citação deste tópico), a partir do qual
explicaremos a “aprioridade existencial do mundo” e a
“interpretação econômica da natureza”.

29

A interação entre ser vivo e meio é constante e dinâmica, sem a necessidade de um controle e nem
a garantia de previsibilidade do resultado de choques e perturbações, dos acontecimentos interdependentes dos processos auto-organizados e autorregulados da vida. Desta feita, mas mutações não
são de um agente vivo, consciente e com todo o controle de suas potencialidades, nem com a
necessidade de um design inteligente que reja as interações. É exatamente na imprevisibilidade que
ser vivo e meio se transformam e são transformados. Como mostram Maturana e Varela: “Organismos
e meio variam de modo independente; os organismos variam em cada etapa reprodutiva e o meio
segundo uma dinâmica diferente. Do encontro dessas duas variações surgirão a estabilização e a
diversificação fenotípicas, como resultado do mesmo processo de conservação da adaptação e da
autopoiese, a depender dos momentos desse encontro” (MATURANA e VARELA: 2001, p. 125).
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Em Filosofía de la cultura y la liberación, referindo-se a uma
tese de Max Scheler que indica o que seria a “ruptura antropológica”
em sua filosofia, Dussel expõe que a distinção que há entre os outros
animais e os seres humanos (o salto qualitativo) é a capacidade de
constituir um “mundo” separado, que não se confunde consigo
mesmo30. O humano “não está dado simplesmente como algo
dentro de um meio, senão que pode se evadir do meio e constituir
um mundo” (FCL: p. 142). Constituir um mundo sem se confundir
com ele é característica do modo de realidade da vida humana31:
[...] o animal é seu meio, ou se encontra confundido com ele [...],
se trata do meio físico, ante o qual o animal possui certa
‘subjetividade’, de certo modo; está como ligado, como perdido em
seu meio [...]. Se pode dizer que o animal e seu meio são uma
30

Como aparece no documento do IDOC Internacional a respeito do pensamento de libertação: “O
homem, precisamente porque é homem, é capaz de reconhecer que existem realidades que lhe são
exteriores. Sua reflexão sobre a realidade o faz descobrir que não está somente na realidade, mas com
ela [...] é capaz igualmente de reconhecer que não vive num eterno presente, e sim num tempo feito
de ontem, hoje, de amanhã [...], é, portanto, capaz de discernir, pode entrar em relação com outros
seres. O animal não pode estar senão em contato com a realidade. O homem, ao contrário, estabelece
relações com a realidade (as relações que implicam a diferença de contato e aplicação de uma
inteligência, de um espírito crítico, de um saber fazer... Em resumo, todo um comportamento que não
é somente reflexo e que não se encontra senão no homem, ser inteligente e livre)” (FREIRE, 2001: p.
41).
31

A constituição de um mundo “exterior” como qualidade especial da vida humana, em Dussel, é
carregada da influência que a fenomenologia tem em seu pensamento de libertação. O posicionamento
de Dussel frente a Heidegger, Lévinas, Ricoeur e outros expoentes da filosofia europeia não tem como
consequência o abandono teórico, mas a assimilação crítica de seus conteúdos. Como propõe Eduardo
Mendieta, poderíamos estabelecer diferentes fases no percurso intelectual de Dussel, entendidos em
um processo de maturação que culmina nas obras da Ética de la Liberación e nos volumes da Política
de la Liberación, sendo uma das primeiras fases de forte influência heideggeriana: “a partir de
Heidegger, Dussel derivou a ideia de que todas as concepções do mundo são manifestações de atitudes
existenciais. Em outras palavras, as ideias não são categorias absolutas e abstratas, senão coagulações
da experiência existencial” (HFPC: p. 17). No mesmo sentido, Alejandro Lax mostra que: “As primeiras
obras de Dussel, muito influenciadas por Heidegger, apontam para o que chama ‘factum ontológico
da ética’, que consiste no momento prático e existencial do estar lançado ao infinito, ao novo. Para
dizer com seus termos, se refere ao ser existente que pode-ser novidade e liberdade. Dussel presta
muita atenção ao fenômeno da potencialidade, ao poder-ser enquanto ser livre situado mais além de
qualquer totalização sistêmica [...]. Ao longo de sua obra acontece todo um trânsito intelectual que vai
desde as posturas existencialistas de Heidegger até uma recuperação do materialismo de Marx; do
pensamento do ser como possibilidade ontológica ao pensamento do ser como vida corporal” (LAX,
2012: p. 213).
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identidade de resposta às mesmas incitações. Enquanto que no
homem há outra dimensão inexistente no reino animal [...]. E isto
se compreende rapidamente com a simples reflexão do que é um
instrumento. Os animais podem usar coisas [...]. Mas o que não
podem fazer é [...] inventar ou construir um ‘instrumento’. Quer
dizer, não somente usar esta coisa, senão projetar nesta coisa, ou
seja, produzir um projeto que não estava dado. De tal modo que o
homem ao ver ‘algo’ não o vê simplesmente como é agora, senão
que tem um projeto, por sua vez, que sabe objetivar na coisa o que,
todavia, não é... (FCL: p. 142).

A capacidade de constituir um mundo, de arquitetar um
projeto factível, possível, é manifestação do salto qualitativo da
espécie humana no processo evolutivo, contingente, autoorganizado e autorregulado da vida. Com essa notação, começamos
a explicitar a “aprioridade existencial do mundo”.
A experiência de constituição de um mundo não depende de
uma substância separada, uma ação mental ou “racional” a priori
(no sentido da dependência de uma “alma hipotética” que aqui
criticamos), pois, senão, retomaríamos uma antropologia cindida,
dualista, de “corpo-alma”32. Nesse sentido, Ivanilde Oliveira e Alder
Dias comentam que “Dussel, contrapondo-se ao cognitivismo
teórico [...] compreende a racionalidade como uma dimensão da
32

A influência da fenomenologia de Heidegger continua presente, de certo modo, na filosofia madura
de Dussel — agora plenamente criticada a partir do pensamento de libertação, a partir da América
Latina. Enquanto discute sobre o conteúdo material da corporalidade a partir de explicações da
neurobiologia, afirma: “Por sua vez, Heidegger, ao que pode se acusar de muitas coisas, não caiu no
dualismo, ainda que não tenha analisado suficientemente o ‘anterior’ e ‘posterior’ do mundo (como o
mostrará Lévinas). O ‘ser-no-mundo’ do ‘Ser-aí’ — o ser humano ontológico — se abre a este mundo
como ‘compreensão’ (Verstehen), ato que não se pode confundir nem com a razão pura de Kant, nem
com a razão dialética de Hegel. É um ‘modo’ de captar a totalidade das experiências da vida humana
em seu conjunto: ‘meu mundo’, ‘nosso mundo’. A partir da totalidade das ‘experiências’ do cérebro
como capacidade cognitiva, pode-se categorizar o que se apresenta à consideração atual” (EL: p. 103).
Em nota a esse comentário, Dussel adverte para o fato de que Heidegger tocou no assunto e possibilitou
a entrada no tema do salto qualitativo humano a partir da corporalidade que supera dualismos, mas,
de todo modo, não era suficiente: “por isso pôde nos servir de ponto de partida a ser superado [...]. A
‘compreensão do ser’ sendo um momento cognitivo, era, contudo, prático (um ‘pro-jeto’ [Entwurf],
um telos, ‘ser’ diante da inteligência e ‘poder-ser’ para a vontade ou faculdade apetitiva). A ciência do
cérebro nos confirma nesta via unitária da corporalidade ética” (EL: p. 103).
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vida humana, que lhe permite viver mais e melhor” (DIAS e
OLIVEIRA, 2012: p. 97)33.
Em Dussel, as habilidades específicas são adquiridasdesenvolvidas no processo contingente da evolução da vida. Como o
filósofo argentino-mexicano explica, deve-se:
[...] dar importância aos processos auto-organizados ou
autorregulados da vida, já que um certo ‘consciencialismo’
moderno exagerado e unilateral faz perder o sentido da
corporalidade orgânica da existência ética. A consciência não
precisa intervir sempre, mas é determinante na intervenção
‘crítica’, corretiva dos efeitos perversos não intencionais. Por isso
efetuaremos uma rápida incursão propedêutica num tema de
extrema atualidade [...]. Se trata dos estudos empíricos da biologia
cerebral que nos permitirão, sem cair em reducionismos ou no
naturalismo ou darwinismo ético, recuperar a dimensão da
corporalidade,
com
processos
orgânicos
altamente
autorreferenciais, tão deixada de lado pelas morais formais (EL: p.
93).

No primeiro capítulo da Ética de la liberación, tratando do
momento material da ética, Dussel dedica o primeiro tópico ao tema
do sistema cognitivo e afetivo-avaliativo cerebral humano: “o
cérebro, momento interno da corporalidade humana, é um sistema
de reconhecimento por seleção (selective recognition system) que

33

Alimentando a estruturação da proposta de Dussel quanto à relacionalidade, encontramos em uma
de suas teses à Ética de la liberación a notação do filósofo argentino-mexicano de que: “Rechaçamos
como redutivos o vitalismo materialista (marxista standard) ou conservador dominador (o nazista,
por exemplo, e ainda o nietzscheano como ‘Vontade de Poder’ narcisista). A vida humana tem a
racionalidade como constitutivo intrínseco (porque ‘humana’), e o exercício intersubjetivo e veritativo
da racionalidade é uma exigência da própria vida: é uma ‘astúcia’ da vida. A vida humana nunca é ‘o
outro’ que a razão, senão que é a condição absoluta material intrínseca da racionalidade. Por isto se
exige, então, não pôr a razão sobre a vida (e a vida como o irracional, no caso de tantos racionalismos
redutivistas, porque nesse caso se cai numa falácia contrária e tão mortal — enquanto possibilita a
morte do sujeito humano — como a do vitalismo irracionalista). Nem vitalismo nem racionalismos
redutivos. Defendemos, então, que a vida humana é fonte de toda racionalidade e que a racionalidade
material tem como critério e última referência de verdade e como condição absoluta de sua
possibilidade a vida humana” (EL: Tese 3: p. 618).

46 | Fetichização do poder como fundamento da corrupção

procede com base em grupos neuronais interconectados” (EL: p.
94).
A habilidade de não apenas ver “algo”, mas projetar,
constituir um mundo, encontra sua base material na complexidade
do funcionamento do cérebro humano — tendo em vista sua história
evolutiva e suas conexões com outros órgãos, movimentos e
acontecimentos contingentes que a possibilitam:
[...] da mesma maneira que o sistema imunológico ou o processo
evolutivo das espécies, o sistema nervoso cerebral atua por seleção,
a partir de um critério universal de dar permanência, reproduzir,
desenvolver, fazer crescer a vida do sujeito humano — e isto desde
o nível vegetativo até o cultural ou ético mais heroico ou sublime
(EL: p. 94).

O que está posto é que “o cérebro é o órgão diretamente
responsável pelo ‘continuar vivendo’, como reprodução e
desenvolvimento da vida humana, do organismo, da corporalidade
comunitária e histórica do sujeito” (EL: p. 95).
De todo modo, para evitar equívocos e interpretações
apressadas, é importante ressaltar a advertência a respeito da
“diferença sempre existente, ainda que a longo prazo, entre o ‘fato’
neurológico e o ‘fato’ reflexivo da subjetividade, embora o segundo
seja ‘portado’ materialmente pelo primeiro” (EL: p. 94). Isso
significa que, em Dussel, é elevada e considerada a distinção
qualitativa da vida humana e seu modo e realidade. Todavia, não a
partir de uma cisão ontológica, caindo em dualismos.
O cérebro é a base material que possibilita a subjetividade
humana (operante na dependência de outros órgãos vitais e na
interação com o meio e relação com outros indivíduos), e esta, por
sua vez, é uma experiência específica que carrega consigo uma
história genética, comunitária e evolutiva, própria da espécie
humana. Assim, referindo-se a Humberto Maturana, Dussel
apresenta três graus de unidades orgânicas da vida que estão
subsumidas nas atividades da corporalidade humana:
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a) A unidade de primeiro grau se dá na célula viva [...], as células
vivas de nossa corporalidade, que são produto de fraturas
reprodutivas de células sempre vivas, são parte de um continuum
que está vivo desde a origem da vida na terra [...]. Somos um
momento da vida autopoiética [...]. O metabolismo de dinâmica
interna da célula reage diante do entorno por mitocôndrias ou
membranas [...] inaugurando um processo de ontogenia. b) A
unidade de segundo grau se dá nos organismos metacelulares
(pluricelulares, desde um cogumelo até os mamíferos). A
ontogenia metacelular é um processo de filogênese celular. A
evolução consiste em perturbações que se conservam
autopoieticamente por adaptação. O aparecimento do sistema
nervoso permite, por sua vez, ‘expandir o domínio de possíveis
condutas ao dotar o organismo de uma estrutura tremendamente
versátil e plástica’ [...]. c) A unidade de terceiro grau se cumpre
nos fenômenos sociais (desde uma colmeia de abelhas até os
primatas superiores) [...]. A unidade de terceiro grau, que inclui
comportamentos ontogênicos e filogênicos de maior
complexidade, é o ‘domínio linguístico entre organismos
participantes’ (EL: p. 94).

A partir de uma leitura filosófica tradicional, poder-se-ia, por
exemplo, considerar a unidade de vida de primeiro grau como
“corpórea” (ou “experiência objetiva”) em oposição ao “mental” (ou
“experiência subjetiva”) possibilitado pelo aparecimento do sistema
nervoso na unidade de segundo grau, e até pelos fenômenos sociais
da de terceiro. Entretanto, os organismos viventes são constituídos
na interação e, quando necessário, na interdependência dos três
graus. A corporalidade humana atende e assimila as características
desses três graus de unidade em sua complexidade. Nessa questão,
Dussel aponta:
Pode-se, agora, considerar novamente a proposta de Kant. Falando
do ‘fundamento determinante’ (Bestimmungsgrund) do arbítrio,
nega que este possa ser afetivo ou empírico. Por outro lado, Kant
reduz toda a afetividade ao ‘prazer’ (Lust) [...]. Quer dizer, o
sistema avaliativo-afetivo cerebral não teria nenhuma ‘necessidade
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objetiva’ para Kant. Mas tem, por sua vez, na descrição
neurobiológica atual [...]. Do ponto de vista cerebral, ambos os
sistemas têm a mesma necessidade objetiva: respondem, em
primeiro lugar, às exigências da vida humana (necessidade
objetiva primeira); em segundo lugar, articulam-se com o nível
linguístico-cultural e histórico; e, em terceiro lugar, como
veremos, respondem às exigências superiores e culturais
universais de uma ética crítica (integradas ao sistema límbico, ou
base do cérebro, junto ao lóbulo frontal do córtex). O dualismo e o
formalismo kantiano (como o cartesiano e de outros tantos
sistemas éticos modernos puramente formais) causaram muito
dano à ética. A negação do ‘corpo’ em favor de uma ‘alma’
descorporalizada (desde os gregos até as éticas modernas) nos fala
de uma tradição bem determinada (EL: p. 102).

O que torna o vivente humano “um humano” não é uma
essência ou substância de outra ordem, mas o modo de realidade que
se estrutura no percurso evolutivo, em processos autorregulados da
vida, com experiências, cargas históricas, de construções
comunitárias e culturais34. Trata-se de sua corporalidade — da
pessoa que come realmente, que dispende e repõe energias vitais,
que respira, trabalha, caminha, canta, fala, sorri, chora, que sofre
com efeitos de cansaço, com a ingestão de algum microrganismo
parasita, que participa de um culto religioso ou de uma festa
familiar, que procura inserir-se em grupos heterogêneos ou
identitários, interagir socialmente ou mesmo agradar o parceiro ou

34

Trata-se não de uma substância, mas da substantividade, do modo de realidade do humano, que é
estruturado abstratamente por Dussel desta maneira: “toda a metafísica da exterioridade e da
libertação depende da sui generis constituição real da substantividade humana, clausura absoluta,
liberdade, responsabilidade, totalidade separada e independente com função semiótica frente à
totalidade do cosmos físico e/ou vivente, e ainda frente a todos os indivíduos restantes da espécie
humana” (IFL: p. 41). Explicitando o conteúdo de sua antropologia filosófica, Dussel mostra que: “falta
é uma visão mais profunda do homem, autenticamente metafísica que dá conta, realmente, da
‘natureza do homem’ em seu fundamento último [...], tarefa da antropologia filosófica que inclui em
seu nível peculiar a estrutura do homem em geral, e por isso do homem individual, social ou
culturalmente [...], o homem é o ponto de partida, não porque seja o principal, não porque seja o
último, senão simplesmente porque somos ‘nós mesmos’ quando começamos a pensar, a refletir”
(ADL: p. 71-72).
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a parceira sexual. Trata-se da gente viva que se esforça para
produzir, reproduzir e desenvolver a vida em comunidade.
Assim, comentando o diálogo com a neurobiologia e
indicando a posição de Dussel, quando lança mão desse conteúdo
conceitual, Alejandro Lax explica que:
Autores como Antonio Damasio, Gerald Edelman e Humberto
Maturana estudam o processo autorregulado do sistema nervoso
em suas funções mais primitivas: a percepção de estímulos e a
seleção daquilo que de algum modo funciona como mediação para
produzir e reproduzir a vida do organismo. Trata-se de uma
função originária do cérebro que se conserva em seus estados mais
complexos de funcionamento: afecção e valoração de estímulos,
categorização conceitual das percepções, formação do sistema
linguístico e autoconsciência. Em todas estas funções neuronais
encontramos uma constante que nunca varia: a busca daquelas
mediações e daqueles modos de realidade que permitem a
simultânea conservação do organismo e seu crescimento. Trata-se
de uma função pré-consciente e pré-linguística que está presente
em qualquer ser humano, independentemente da cultura a que
pertence, independentemente do tempo histórico em que vive
(LAX, 2012: p. 219).

O cérebro humano, momento interior da corporalidade, o
órgão da pessoa que possibilita o modo de realidade da vida humana,
tem uma história genética, constitutiva. Esse órgão não realiza suas
funções isoladamente, mas é dependente e está em continuidade
com toda a carga evolutiva própria da espécie humana35 (que traz

35

Os estudos da neurociência têm grande importância e relevância em Dussel, pois, como comenta
Edson A. Pedroso, “o cérebro é o epicentro nervoso de onde se manejam todos os estímulos ou
vivências” (PEDROSO, 2006: p. 64). Entretanto, isso não significa que o cérebro, observado por Dussel,
aparece independente e sem conexões com os demais órgãos e momentos que constituem o organismo
humano. Como o filósofo da libertação comenta: “De fato, a inteligência, o que chamaria de
subjetividade cerebral, se ‘abre’ ao real e se deixa ‘afetar’ pelo que o olho vê, o órgão do ouvido ouve,
o do olfato cheira, etc. Tudo isto é ‘composto’, ‘sintetizado’, ‘constituído’ por complexas ações de
estruturas, mapas inter-neuronais, órgãos do sistema nervoso, na ‘interioridade’ do cérebro como uma
coisa real atualizada ‘intencionalmente’ — para utilizar a expressão fenomenológica” (MPPL: p. 113).
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consigo adaptações dos três graus de unidade anteriormente
apresentados):
O mais importante [...] é que este processo passa por um ‘caminho’
que inclui não só a região talâmico-cortical (de recente formação
na evolução das espécies e própria do homo por seu
desenvolvimento cerebral descomunal), senão, antes, o sistema
límbico e a base do cérebro (o mais antigo, e já existente, por
exemplo, nos insetos ou répteis) (EL: p. 95).

A existência de um sistema nervoso complexo e de fenômenos
sociais não é exclusividade da espécie humana. O que constituirá o
ser humano enquanto humano não é uma de suas características
exclusivamente — junto ao filósofo latino-americano, estamos
fugindo de reducionismos. A especialidade humana dependerá de
uma compreensão complexa das interações intencionais e não
intencionais de todas as adaptações surgidas no processo evolutivo
da vida em continuidade, e do modo como estas são utilizadas para
a produção, reprodução e desenvolvimento da vida — processo que
culmina na capacidade de constituir um “mundo”.
Tendo em vista tamanha complexidade, Dussel destaca que o
cérebro — subsumindo e sendo constituído na interação das
unidades de vida — trabalha primordialmente como um sistema
seletivo de reconhecimento36. Esse sistema funciona a partir de
mapas neuronais interconectados em um processo de categorização:
discerne se aquilo que se apresenta permite ou impede a
manutenção, reprodução e desenvolvimento da vida37. O
36

Como Dussel apresenta: “Trata-se nada menos que de ‘determinar’, ‘constatar’, ‘julgar’ a maneira
como o que é categorizado ‘permite’ ou ‘se opõe’ à realização e crescimento da vida do organismo, da
corporalidade como totalidade, e da qual o próprio cérebro somente é uma parte funcional. O humano
possui este critério como ‘critério de verdade’ fundamental. Quando um inseto ou um mamífero
percebe estimulicamente outro animal, por exemplo, deve ‘captar-avaliando’ como ‘perigoso’ ou
‘mediação’ para a sobrevivência do organismo [...]. Se não tivesse esta capacidade de avaliação, o
indivíduo morreria, e se todos a houvessem perdido, desapareceriam como espécie” (EL: p. 96).
37

Comentando este processo cerebral na corporalidade humana, Dussel apresenta “algumas funções
do cérebro, como processos auto-organizados e autorregulados não-intencionais da vida, que sempre
atua como um todo, ainda que algumas destas funções se refiram mais diretamente a alguns dos
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procedimento de seleção38, resumindo abruptamente um processo
de extrema complexidade, se articula no critério universal de
permanência ou de persistência:
Como o leitor pode imaginar isto é uma simplificação completa de
um processo imensamente maior (trilhões de vezes mais
complexo). De qualquer maneira, tudo isto é parte das funções
cumpridas pelo cérebro — como funções da corporalidade ética das
quais estamos nos ocupando (EL: p. 95).

A articulação do sistema cognitivo e afetivo-avaliativo cerebral
humano com as situações às quais o vivente deve responder — suas
interações com a natureza e relações comunitárias — vão
especializando o organismo vivo. Dussel afirma que “o fundamento
dos sistemas de valor nos animais de uma determinada espécie foi
fixado pela seleção natural” (EL: p. 98). O modo como o vivente
humano vive e atua, lançando mão das adaptações específicas que
lhe permitem criar um projeto e utilizar meios para a produção,
reprodução e desenvolvimento da vida, é seu modo de realidade:

órgãos internos, que frequentemente constituem ‘circuitos’, por onde as correntes de informação
neuronal ‘entram’, ‘saem’ ou ‘retornam’ em movimentos variadíssimos mutuamente complicantes. O
estímulo (ou simplesmente a captação da realidade) do mundo externo se faz presente por um sinal
que é captado pelo cérebro, através de mediações neurológicas receptoras e transmissoras
especializadas, que efetua como resultado, depois de outros momentos, uma categorização perceptual
por reconhecimento seletivo, adaptativo à reprodução da vida do organismo, como temos dito. Assim
vão se formando ‘mapas’ (maps) ou estruturas de grupos de neurônios que reagirão futuramente de
maneira semelhante, nunca exatamente igual, frente a uma ‘lembrança’ ou uma ‘nova chamada’
(recall). Uma vez que se tem um número suficiente de ‘mapas’, o cérebro pode começar uma função
mais complexa denominada ‘processo global de rastreamento ou mapeamento (global mapping)” (EL:
p. 95).
38

Em nota aos Materiales para uma política de la liberación, Dussel explica esta seleção da seguinte
maneira: “Quer dizer, não se tem um códice a priori nem o conhecimento de regras prévias para saber
como atuar frente ao objeto ou como ir evoluindo. Trata-se, em troca, do mesmo modo como atuam
os linfócitos, de produzir anticorpos indiscriminadamente. Um deles é eficaz no ataque ao vírus
invasor — no caso da imunologia. Este é o antígeno que se reproduz, sem conhecimento prévio algum.
É um ir atuando a posteriori. Edelman chama isto de ciência ou conhecimento por ‘seleção’” (MPPL:
p. 122).
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Não se trata de uma ordem divina nem de umas exigências
instrumentais, tampouco de um acordo livre de coação entre
indivíduos. Muito pelo contrário, a conservação da vida
autorregulada pelo cérebro é a condição de possibilidade de
qualquer outro tipo de ação. É um mandato imanente ao mesmo
sistema nervoso humano, que é material, sensível, autorregulado
já em suas funções vegetativas. O sistema nervoso é assim, está
autorregulado e auto-organizado assim, conforme umas condições
biológicas presentes em todos os animais: perceber estímulos para
selecionar mediações que permitam continuar vivendo. Por isso a
vida não é um valor, senão a condição de possibilidade que põe os
meios e os valores para continuar vivendo (LAX, 2012: p. 219).

Nesse diálogo com as ciências biológicas, portanto, Dussel
propõe que o cérebro, com sua complexidade e funcionamento
peculiar, é um dos pilares que sustentam o modo de realidade
próprio do ser humano — tendo a vida como a priori e condição de
possibilidade. São os atributos especiais do cérebro humano —
surgidos nas interações acidentais do processo evolutivo — que
possibilitam a distinção qualitativa delicada que há entre a espécie
humana e os demais viventes — o que foi chamado de “ruptura
antropológica”39. No entanto, não se deve compreender desse
movimento o retorno a uma separação essencial ou substancial
entre o vivente humano e os demais40. O que buscamos explicar é
39

Em nota, Dussel reforça a função e a importância de se trabalhar em diálogo com a neurociência
quando afirma que: “As ‘funções mentais’ do cérebro são as pressupostas e necessárias a uma ética e
nada mais: categorização conceitual, existência de processos linguísticos culturais e autoconsciência
(que é a base da liberdade e responsabilidade) [...], a existência de uma ‘corporalidade’ em cuja
organicidade complexa se dá o cérebro como momento interno, que tem ‘funções mentais’. Com isto
evadimos uma antropologia metafísica da alma substancial, mas retemos todas as funções cerebrais
necessárias a uma ética em sentido estrito” (EL: p. 142).
40

Do diálogo com as ciências físicas e biológicas, Dussel nos diz sua pretensão: “iniciar um diálogo e
constatar que o ensinamento de filosofia mude radicalmente no século XXI, para que os estudantes
comecem pelo estudo exaustivo do cérebro, de seu sistema límbico-emocional e cognitivo, para que
todas as ‘metáforas’ dos atos espirituais da alma, sobre as quais fora construída toda a filosofia clássica
e moderna, deixe lugar a conceitos empíricos mais complexos, mais misteriosos, e de haver um
Absoluto, como Darwin nos mostrava no prólogo d’A origem das espécies, se manifesta muito melhor
seu esplendor na evolução que na criação de cada espécie [...]. O esplendor do Universo (ou do
Absoluto se o houver) se manifesta melhor na complexidade insondável e física, nos níveis químicos,
orgânicos e até elétricos (naquelas ‘mensagens’ que por meio das sinapses ‘comunicam’ os neurônios
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que essa distinção qualitativa se nos apresenta como modo de
realidade.
1.3 Corporalidade: conteúdo material
Em suas características físicas e biológicas, o ser humano é
constituído da mesma matéria que os demais viventes. Seu modo de
realidade é que o caracteriza e distingue. O percurso pela história
evolutiva em diálogo constante com as ciências biológicas se torna
momento necessário e propedêutico, pois, como sustenta o filósofo
argentino-mexicano, a proposta de libertação “necessita de uma
compreensão unitária do ser humano” (EL: p. 103).
Essa compreensão unitária do ser humano está contida no
que temos desenvolvido com Dussel como corporalidade: o
conteúdo material da ética e da política; nosso fundamento
antropológico. Contudo, do mesmo modo que procuramos superar
o dualismo, não devemos nos equivocar tomando posição junto a
um monismo ingenuamente materialista, como já indicamos. Sobre
esse cuidado na explicitação da corporalidade, Dussel adverte:
[...] é-se necessário escapar de falsas alternativas, já que não é
aceitável nem o monismo ingenuamente materialista, nem o
dualismo. A afirmação unitária da corporalidade, que nega o
dualismo, pode igualmente não afirmar o materialismo
behaviorista ou fisicalista. A solução deve ser distinta das
tradicionais, já que o cérebro se situa num estrato sui generis da
realidade. Maurice Merlau-Ponty escrevia: ‘Seria melhor, neste
caso, dizer que o fundamento corporal foi subsumido num nível
superior da vida e que o corpo foi transformado em corpo humano’
(EL: p. 103).

do sistema nervoso cerebral), no ‘mistério’ da vida humana cerebralizada, que na simplificação
pseudo-metafísica de uma ‘alma’, que como um ‘homunculus’ nos lembra o dualismo de Descartes”
(MPPL: p. 120).

54 | Fetichização do poder como fundamento da corrupção

A citação de Merlau-Ponty é seguida pela indicação do
trabalho de Xavier Zubiri41, que em seu pensamento complexo,
desenvolve a categoria de “intelecção-senciente”, superando o
dualismo corpo-alma. Em um resumo abrupto de sua proposta
refinada, podemos dizer que Zubiri demonstra que a apreensão da
realidade depende de um processo de intelecção que sente ou de uma
sensação que intelege42. Trabalhando a constituição do real e a
própria relação na e com a realidade, Zubiri mostra que a estrutura
humana não é cindida — entre um “sentir” e um “inteligir” —, mas
única43. Nas palavras de Dussel, o que se pretende demonstrar no
41

Dussel deve muito às contribuições de Zubiri para o desenvolvimento de seu próprio pensamento.
Em nota à Ética de la liberación, o filósofo da libertação comenta que: “A profundidade própria do
pensamento de Zubiri nos levaria para muito longe, em lugares que o pensamento anglo-saxão ou
germânico não estão acostumados a chegar hoje — ou pelo menos não é o estilo filosófico em voga.
Todavia, escreve: ‘Os sentimentos são, certamente, atos do sujeito, mas não são nem mais e nem
menos subjetivos do que as intelecções ou volições: envolvem formalmente um momento de realidade’
(EL: p. 149).
42

O desenvolvimento complexo da filosofia de Zubiri procura superar o dualismo “corpo-alma”, suas
derivações e reduções. Em um de seus textos, procurando resumir parte de seu trabalho e o que
entende por “inteligência-senciente”, Zubiri escreve: “[...] apreender realidade é o formalmente
próprio da intelecção. Portanto, apreensão impressiva de realidade é formalmente intelecção
senciente. [...] como momento determinante do processo humano [...]. A intelecção determina os
afetos ou modificações tônicas. Falo de ‘afetos’ para distingui-los das afeções próprias de qualquer
impressão. A modificação dos afetos animais pela impressão da realidade é o que constitui o
sentimento. Sentimento é afeto do real. Não é algo meramente ‘subjetivo’ como se costuma dizer. Todo
e qualquer sentimento apresenta a realidade enquanto tonificante como realidade. O sentimento é em
si mesmo um modo de versão para a realidade. Por sua vez, a resposta é determinação na realidade:
é a volição. Quando as tendências sencientes nos revelam a realidade como determinação,
determinante e determinada, então a resposta é vontade [...]. Assim como a intelecção é formalmente
intelecção senciente, o sentimento é sentimento afetante, e a volição é vontade tendente [...]. Intelecção
é, assim, o determinante das estruturas especificamente humanas. Bem entendido, trata-se da
intelecção enquanto nos instala sencientemente no real. Não se trata, pois, do que comumente se
costuma chamar de intelectualismo [...]. Aqui se trata de inteligência senciente. E o que esta
inteligência faz não são conceitos, mas apreensão do sentido como real” (ZUBIRI, 2011: p. 205-207).
43

Deodato Ferreira da Costa explicita o modo como o trabalho de Zubiri é apropriado por Dussel.
Nesse exercício, comentando o processo evolutivo da vida e a superação de uma estrutura humana
cindida, explica: “[...] Zubiri concebe esse processo não somente como biológico científico, mas tendo
uma clara perspectiva metafísica [...]. Mas devemos deixar claro que a metafísica de Zubiri assumida
por Dussel não é a metafísica dos clássicos, como já aludimos acima. Para o filósofo espanhol, conforme
o argentino-mexicano, a metafísica dos clássicos, que tinha na essência (gênero e diferença específica)
sua maior expressão, não descreve em sua magnitude nem esgota a essência, apenas e de forma
limitada fixa a essência quididativa de ‘algo’: o animal racional é certamente um homem; mas o
homem possui indefinidas características a mais e algumas delas mais importantes que esta [...]. A
realidade metafísica da qual nos fala Zubiri não encontra sua fundamentação no ser, na ontologia,
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processo de sustentação da corporalidade, em todo esse diálogo, é
que:
[...] a postura da Modernidade, desde Descartes, Kant e Hegel, da
afirmação do sujeito cognitivo (ego cogito) em sua múltipla e cada
vez mais ontológica auto-fundamentação [...] poderia ser julgada
como um racionalismo radical, no qual, desde a fundamentação de
um (não vários) princípio, se deduz toda ação humana, cotidiana,
ética, política ou estética. Tudo parte do conceito que se tem do
‘real’ e da ‘realidade’. Se tomamos o caminho do realismo crítico
de um X. Zubiri, a questão é radicalmente posta de outra maneira.
Em primeiro lugar, não se distingue entre conhecimento dos
sentidos (do corpo) e conhecimento racional (da alma), senão que,
mais adequadamente, desde o ponto da percepção (lembra a M.
Merleau-Ponty) e da neurobiologia, há uma ‘inteligência senciente’
ou um ‘sentido inteligente’. Superamos já um dualismo
desnecessário (HFPC: p. 160).

O ser humano é, assim, um ser vivo — possuidor de vida e que
participa da vida: um vivente. As experiências e capacidades da
espécie humana, seus órgãos, sua história evolutiva, suas produções,
seu modo de realidade qualitativamente distinto dos demais
animais, dão conteúdo à corporalidade. Como delineamos
anteriormente, sem a cisão dualista ou reducionista na constituição
do humano, tanto aquilo que é considerado como uma experiência
“meramente material” (corporal) quanto o que é “superior” (mental
e cultural) são trabalhados como conteúdo material da vida
humana:
As funções mais complexas do cérebro humano (as emoções
secundárias, a felicidade, a categorização conceitual, a competência
linguística e autoconsciência, que permitem a autonomia, a
liberdade e a responsabilidade do sujeito ético-cultural e histórico)

mas, ao contrário, a constituição real da coisa é a condição do próprio ser enquanto aí, situado no
mundo” (COSTA, 2012: p. 153-154).
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subsumem as meras funções físico-vitais dos cérebros menos
desenvolvidos dos animais pré-humanos (EL: p. 103).

A corporalidade, portanto, não se resume às estruturas físicas
e biológicas e seu funcionamento, mas deve ser compreendida na
complexidade humana e seu modo de realidade44. Como
apresentado, o cérebro é “momento interior da corporalidade”. Esta
é constituída pela carga genética, evolutiva, histórica, cultural e
comunitária do sujeito humano — com suas interações com o meio
e relações com sua comunidade. São as características e facetas em
interação e continuidade que formam o humano; de maneira
complexa, concreta e material.
Desse modo, no pensamento dusseliano, as produções
culturais advindas da capacidade de “constituir um mundo” —
adaptação própria da espécie, característica do modo de realidade
da vida humana — são subsumidas na corporalidade45. Na contínua
experiência humana, é a passagem delicada do nível físico-biológico
ao histórico-cultural — níveis que darão conteúdo material para a
ética e para a política. Como já assinalado, a corporalidade — a carne
da pessoa humana — apresentada por Dussel traz consigo uma carga
genética, evolutiva, histórica, cultural e comunitária:
Tudo isto está relacionado ao fim conjunto da corporalidade em
seus diversos níveis, em referência à permanência, reprodução ou
44

A vida humana precisa ser entendida em sua complexidade, enquanto corporalidade. Ascendendo
ao concreto e explicitando a vida humana entendida em continuidade, em sua corporalidade,
Claudenir Modolo Alves apresenta em sua dissertação o seguinte: “A materialidade assumida pela ética
da libertação diz respeito à produção da vida do ser humano em sua totalidade [...]. É ilusório exigir
de um povo desnutrido e flagelado que efetivamente tenha disposições para alcançar os níveis mais
altos da cultura ilustrada. Quando observamos as condições de produção da vida dos povos latinoamericanos e de todo o terceiro mundo, dentro da sociedade global, percebemos que a vida não é
produzida em seu momento vegetativo e cultural. As vítimas vivem sob o flagelo da pobreza que as
desfiguram como indivíduos humanos” (ALVES, 2005: p. 71).
45

Esta passagem delicada entre os níveis físico-biológicos e histórico-culturais que estamos
desenvolvendo é explicada por Edson A. Pedroso em sua pesquisa da seguinte maneira: “[...] ao
subsumir as meras funções físico-vitais, o cérebro humano atua como a priori ético, passando de juízos
de constatação a juízos normativos. Sempre interpretando a realidade que se impõe” (PEDROSO,
2006: p. 65).
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desenvolvimento da vida do sujeito humano. Se a isto
acrescêssemos as “avaliações” culturais (as de um egípcio
diferentes das de um grego, de um asteca, das de um espanhol ou
europeu moderno, etc.) teríamos um novo “sentir avaliativo geral
reflexo” (da consciência moral ou ética) que “monitora” (subsume)
toda a existência, não só no nível visceral da corporalidade, senão
no nível histórico-cultural da mesma corporalidade num estado
autoconsciente e linguístico, como ator social de valores culturais
(incorporado cerebralmente nas áreas mais desenvolvidas e
recentes dos lóbulos corticais linguísticos, perfeitamente
articulados com o sistema límbico e a base do cérebro, produzindo
uma unidade complexa das diversas ordens avaliativo-afetivas)
(EL: p. 102).

Logo, não há uma diferença substancial ou essencial entre o
nível físico-biológico e o histórico-cultural. Há a distinção
qualitativa, que é experienciada como modo de realidade da vida
humana, percebida pela capacidade de constituir um “mundo”, de
projetar e criar instrumentos que, por sua vez, redirecionam a
experiência do vivente em sua história genética, evolutiva e cultural.
É o esforço para se estruturar uma compreensão unitária do ser
humano. Como nos explica Dussel:
O mundo que nos rodeia será, primeiramente, um “mundo
humano” [...]. O homem constitui assim um mundo intencional,
que sempre é um mundo cultural, já que da possibilidade de
constituir um mundo mais que animal surge, de fato, o mundo dos
instrumentos. Antes que Australopitecus ou Sinanthropus, o
homem já começou a se rodear de “instrumentos” ou meios com
os quais trabalha — uma simples pedra deformada para servir de
utensílio, ainda muito bruto no paleolítico [...]. Quer dizer, entre
uma pedra não polida e os maiores macro-sistemas instrumentais
há só uma diferença de grau, porque são frutos do poder prático
do espírito humano — seja em seu estanho inicial ou altamente
evoluído. O mundo dos instrumentos nos fala já, como seu
fundamento, do mundo objetivo intencional de projetos e valores
que fundam a constituição dos instrumentos e que, por sua vez,
determinam certas atitudes existenciais frente aos mesmos
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instrumentos. Tanto o mundo objetivo intencional ou de valores,
quanto as atitudes e a objetivação instrumental, se dão num
sistema. A cultura é a totalidade desses três momentos (ADL: p.
73-74).

Desse modo, afirmar que a cultura é constitutiva e
constituinte do conteúdo material, do fundamento antropológico na
filosofia de Dussel, significa atestar o fato de que o humano sempre
faz parte de uma cultura, logo, de uma comunidade. A
corporalidade, portanto, é constituída na e com a comunidade,
sempre. O modo de realidade da vida humana não se desenvolve em
uma fixação solipsista, mas é fruto de um processo histórico e
evolutivo de uma espécie. O vivente humano, portanto, é
comunitário e trabalha sempre em comunidade46.
Aqui, seguindo o programa antecipado pelo filósofo latinoamericano na Filosofia de la liberación, tocamos na “interpretação
econômica da natureza”47:
O implementar um mundo é uma nota constitutiva real do
homem. Incluir nesse mundo as coisas cósmicas-físico-viventes é
o que aconteceu desde que o homem é homem, no momento
mesmo de sua aparição. Por isso a natureza é tão antiga quanto o
homem. Sua primeira circunspecção do cosmos constituiu em
natureza a parte compreendida do cosmos [...]. A natureza como
paisagem, como lugar onde conseguir vestimenta, o que comer,
46

Como apresentado anteriormente, Dussel expõe na Filosofia de la liberación que, no
desenvolvimento do conteúdo material para a ética e para a política, encontramos “um ego laboro
imensamente mais valioso, cotidiano, antropologicamente unitário e corporal que o ego cogito” (FL:
p. 156). Tal proposição não indica um irracionalismo, mas a situação da racionalidade na experiência
humana: ela advém e se desenvolve no modo de realidade da vida humana enfrentando o meio, no
esforço evolutivo da espécie de viventes de produzir, reproduzir e desenvolver a vida — como recurso
ou adaptação funcional para a realização deste princípio: “não se deve esquecer que a vida humana
inclui sempre também, como uma de suas dimensões para a sobrevivência, a razão como sua ‘astúcia’”
(EL: p. 106).
47

Lançar mão deste programa filosófico inicial nos é importante para uma apresentação sólida e
consistente do conteúdo da corporalidade. A articulação da materialidade física do cosmos com a
aprioridade existencial do mundo e a interpretação econômica da natureza possibilita a visualização da
continuidade da experiência humana, com seu modo de realidade, constituição genética, história
evolutiva, cultural e comunitária.
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onde habitar, como horizonte, todavia sem fronteiras: a natureza
agreste, selvagem, caótica... É a natureza erótica onde o homem
fará sua casa: ecológica, então (tanto ecologia quanto economia
derivam do grego e significam casa: oikia). Origina-se, assim, a
dialética homem-cosmos, o surgimento da natureza como habitat
(FL: p. 135-136).

Em nosso percurso, percebemos que a anterioridade real do
cosmos indicava que a vida emerge no cosmos e é condição de
possibilidade para o acontecimento da vida humana. A aprioridade
existencial do mundo nos auxiliou na compreensão do modo de
realidade da vida humana — capacidade de constituir um mundo
que, agora, tomamos como sempre sendo mundo cultural. Já a
interpretação econômica da natureza nos apresenta à atividade
prático-poiética humana de trabalhar para produzir, reproduzir e
desenvolver a vida, tomando a natureza como sua matéria-prima48.
Todavia, em Dussel, tendo a vida como a priori e condição de
possibilidade para a emergência do humano, não partimos de um
indivíduo isolado que trabalha no mundo com a natureza projetando
instrumentos e produzindo cultura49. Mas é fundamentado no
48

Enquanto necessitante, todo vivente deve trabalhar na criação e utilização de mediações que tornem
possível a manutenção da vida. A ruptura antropológica traz um avanço qualitativo com a capacidade
do vivente humano de constituir um mundo. No processo produtivo, de interação com o meio em que
se encontra, o humano é capaz de projetar instrumentos, sobre a “natureza” constituída no “cosmos”:
como matéria-prima do trabalho humano, seu habitat, sempre cultural e comunitário: “Desta natureza
o homem toma, por exemplo, a madeira a qual, por invento do fogo, é calor, segurança. Nessa natureza
descobre a caverna como casa; a pedra como porta; os frutos da terra como alimento; os animais que
chegará um dia a pastorear para atender à necessidade de proteínas. Natureza nutridora, acolhedora,
protetora, materna. É a bela natureza do esplendor das auroras e dos entardeceres; da bravura dos
mares, do perfume das rosas” (FL: p. 137).
49

Para nosso tema político a dimensão comunitária da corporalidade humana é fundamental. Partir
de um indivíduo como princípio tanto para a experiência da vida quanto para a fundamentação do
Estado através de um contrato é aceitação e manutenção de uma “mistificação”. Como comenta
Mendieta: “falácia fundamental que Dussel tem tratado de desmascarar é o que ele chamará em muitas
de suas contribuições [...] de falácia redutivista e formalista [...]. Se um aspecto da falácia trata de
excluir as dimensões econômicas da vida humana da deliberação política, a outra trata de excluir as
questões dos valores materiais e substantivos das formulações dos princípios políticos. Na opinião de
Dussel, estas falácias dominantes têm convertido a política não na arte de viver em comunidade, senão
na ciência do controle que reduz os agentes políticos a autômatos, ou a meros números no cálculo
complexo de maximização ou minimização de acumulação do poder” (HFPC: p. 30).
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processo evolutivo — da história de uma espécie — que é possível o
modo de realidade humana, o desenvolvimento desses viventes com
suas singularidades, sempre em grupo, como espécie. O trabalho
humano, portanto, é sempre já em comunidade:
Desde que o homem é homem, recorre ou produz a partir da
natureza o necessário para cumprir suas necessidades (poiética),
mas sempre em grupo, em família, clã, tribo, sociedade (prática)
[...], a humanidade durante centenas de milênios, cada indivíduo
cumpria todas as funções do grupo: caçar, coletar, pescar, fazer um
ninho ou reconfigurar o lugar do habitat. Produtos simples,
comunidade primária [...]. O homem produzia e reproduzia a vida
do grupo [...]. Pouco a pouco, era um grupo que intercambiava
com outro [...]. Os intercâmbios humanos (a partir e como
consolidação de sistemas produtivos e práticos) foram lentamente
crescendo com os milênios, foram se sistematizando,
reproduzindo, destruindo-se às vezes ou impondo sua dominação
ou hegemonia a outros. A totalidade prático-produtiva garante,
assim, a sobrevivência [...]. As maneiras distintas de relacionar
seus termos, o distinto conteúdo da relação mesma, foi gerando na
história diversas maneiras ou modos de totalidades práticoprodutivas [...], uns alcançaram a agricultura, outros o pastoreio,
outros melhoraram as técnicas de caça e as transformações nos
métodos de guerra (FL: p. 168).

O humano não nasce só: é parte de uma espécie, sempre em
uma comunidade, em um povo, com história, divisão de trabalho,
relações próprias50. Na natureza já constituída para o humano como
matéria-prima de trabalho, de relação prático-produtiva — relações
que vão se complexificando e distinguindo em cada lugar e
momento, dentro de uma história evolutiva, sob efeitos intencionais
e não intencionais. O modo de realidade da vida humana, portanto,
50

Comentando o processo evolutivo humano conectado e em continuidade com a constituição das
cidades e, concomitantemente, do campo político, Dussel comenta que: “Não era o ‘estado de natureza’
de Hobbes (porque não havia nem indivíduos solitários, nem extrema liberdade; havia comunidades
com mínima espontaneidade na peremptória ‘necessidade’ de reproduzir a vida imediata, a cada dia)”
(PLHMC: p. 18).
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é já sempre cultural: projeta instrumentos em relações práticopoiéticas com e a partir de uma comunidade de viventes humanos.
Assim, Dussel afirma:
Dizemos que não há necessidades primárias ou biológicas e
secundárias ou culturais, porque as necessidades humanas são
sempre biológico-culturais. Não há nenhuma necessidade que se
cumpra de uma maneira natural (pré-cultural), como nenhuma
cultural que não seja ao mesmo tempo biológico-natural (FL: p.
155).

É nesse sentido que a cultura e a comunidade são
constituintes da corporalidade enquanto conteúdo material para a
ética e para a política51:
A corporalidade de cada ser humano é um momento da
comunidade humana. A comunidade humana constitui em cada
nível uma referência necessária e co-implicante. Minha própria
corporalidade nasceu dentro da espécie humana, dentro de um
povo, uma família; minha mãe me pariu. Isto indica todo o
problema genético, a referência ecológica terrestre, a história
biológica de uma espécie. Mas, ademais, minha subjetividade está
constituída intersubjetivamente, desde o ponto de vista linguístico,
cultural (valores), social (instituições), histórico (tradições), etc.
(HFPC: p. 324).

Dussel escreve que o vivente humano não nasce de algo, mas
de alguém. Desde a relação mãe-filho, a relação entre amantes,
irmão-irmão, enfim, toda experiência interpessoal ou comunitária52
51

Dussel explica em uma de suas teses que o conteúdo material que fundamenta todo o
desenvolvimento é a “vida do ser humano em seu nível físico-biológico, histórico-cultural, éticoestético e ainda místico-espiritual — mas sempre num âmbito comunitário [...]. A vida humana de que
falamos não é um conceito, uma ideia, um horizonte abstrato ou concreto. Não é tampouco um ‘modo
de ser’. A vida humana é um ‘modo de realidade’; é a vida concreta de cada ser humano desde que se
encara a realidade constituindo-a num horizonte ontológico (a vida humana é o ponto de partida préontológico da ontologia)” (EL: Tese 3: p. 618), ou seja, a corporalidade.
52

Poderíamos abrir espaço, aqui, para discutir a erótica da libertação, colocada como tema em Dussel
desde suas primeiras obras. Como Daniel Pansarelli nota, “no âmbito que Dussel chama de erótico o
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já se mostra constituinte da corporalidade. O vivente humano
aprende a interagir com o meio, falar, ordenar o mundo, significar,
trabalhar, etc., sempre e já dentro um grupo, participando,
produzindo e mantendo cultura — desenvolvimento conectado ao
modo de realidade da vida humana. Nesse sentido, clareando a
questão, escreve:
O homem nasce do útero materno e é recebido nos braços de uma
cultura [...]. A imediatidade mãe-filho também sempre se vivencia
com a relação cultura-povo. O nascimento se produz sempre
dentro de uma totalidade simbólica que amamenta igualmente o
recém-chegado nos signos de sua história. É numa família, num
grupo social, numa sociedade, numa época histórica que o homem
nasce e cresce, e dentro da qual implementará seu mundo de
sentido. Antes que o mundo, então, já estava [...] o êthos do povo
(FL: p. 32).

Assim, temos o desenho do fundamento antropológico — base
material para a ética e política da libertação. A corporalidade, tendo
como conteúdo as formações biológicas, o modo de realidade
próprio da vida humana e as experiências histórico-culturais em
comunidade articulados e em continuidade, apresenta-nos uma
alternativa que supera reducionismos e o dualismo tradicional. No
reconhecimento e o respeito à alteridade implicam substancial alteração qualitativa das relações
intersubjetivas” (PANSARELLI: 2013, p. 155). Dussel toma fundamentalmente a erótica em torno da
relação sexual, porém, seguindo a indicação de Pansarelli, ele “também a apresenta como espaço
relacional de abrangência quantitativa inversa à política [...], o campo das relações eróticas como
próprio das relações sexuais e também como próprio das relações intersubjetivas não massivas,
personalizadas, tendo o reconhecimento do rosto do outro como critério limítrofe” (Idem). Abrimos
nota para indicar o âmbito da erótica como uma das estruturas centrais da filosofia da libertação, mas
que devido ao nosso objeto de estudo e os limites de nosso trabalho não poderemos aprofundar com
o devido rigor e cuidado. De todo modo, é raro encontrar em filosofias políticas críticas, semelhantes
ao que o próprio Dussel caracteriza como “marxismo standard”, a abertura ao tema da erótica,
constituindo um âmbito próprio e específico para ele. Trata-se de mais uma possibilidade de crítica de
libertação, própria do pensamento latino-americano. Em nosso esforço de superação do dualismo e
reducionismo antropológicos, por exemplo, reconstituindo a corporalidade humana, no âmbito da
erótica da libertação, Dussel escreve: “Se superamos o dualismo corpo-alma e afirmamos a unidade
da carne (basár em hebraico), podemos compreender que a erótica, mais ainda, que a sensibilidade do
corpo do outro é cumprir com o desejo do outro como outro, como outra carne, como exterioridade”
(FL: p. 102).
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mesmo sentido, não se está tratando de uma experiência como
referência primeira a um “eu”, mas como condição de possibilidade
desse “eu”, há a comunidade humana anterior, que emerge no
processo evolutivo da vida:
No nível da mera ‘corporalidade’ se encontra intersubjetivamente
a comunidade humana; comunidade de vida dos seres humanos
corporais, enquanto produzem, reproduzem e desenvolvem sua
própria vida num tipo de relação social fundamental, material, de
conteúdo. Entre os primatas superiores é o grupo de machos
dominantes, com fêmeas e prole infantil. No ser humano, por sua
capacidade intelectivo-afetiva, formam-se comunidades de vida de
muito maior extensão, organização, complexidade. É a última
referência material da intersubjetividade (HFPC: p. 327).

A capacidade de projeção e desenvolvimento de instrumentos,
na e pela comunidade de vida dos seres humanos, produz cultura. É
conectado, constituído e sendo constituído por esse tipo de relação
social, fundamental, material, de conteúdo, que o vivente trabalha
para produzir, reproduzir e desenvolver a vida. A história evolutiva
e as experiências histórico-culturais também estão em continuidade,
constituem, portanto, a corporalidade humana:
O homem, desde sua origem, não existe só, senão que aparece
sempre e já como emergido em uma ‘intersubjetividade’. O mundo
do homem não é e nem pode ser solipsista, sempre é
intersubjetivo, interpessoal. A língua é o maior dos exemplos,
igualmente os gestos e, por fim, todas as instituições humanas. O
pensamento do homem é dialogante — ainda que não seja mais
que consigo mesmo, supõe sempre o mundo cultural dentro do
qual se pensa —, necessita de um ‘eu’ e um ‘tu’, que sempre se
estabelece dentro do horizonte de um ‘nós’ (ADL: p. 74).

Encontramos, desse modo, no desenvolvimento da filosofia de
Dussel, a complexificação cultural incluída no processo evolutivo
randômico que produz efeitos intencionais e não intencionais.
Diversas eticidades se constituem em diferentes culturas — que,
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como já citado, consolidam diferentes valores ou “avaliações
culturais”: sejam de um egípcio, um grego, um asteca, um espanhol
ou um europeu moderno, etc. (EL: p. 104). Como expõe na Filosofia
de la Liberación: “Não é o mesmo nascer no Polo Norte ou em
Chiapas que em New York” (FL: p. 14).
Levando a sério a realidade53 ou dureza da vida humana,
tendo a vida cotidiana54 do sujeito humano constantemente exposta,
é que Dussel estipula a corporalidade como fundamento material
para a ética e para a política. O “material”, aqui, tem determinação
específica e precisa. Não tratamos de um materialismo ingênuo, mas
de conteúdo consistente.
Em sua leitura de Marx55, o filósofo argentino-mexicano
encontra uma diferença entre material no sentido de matéria física,
bruta, astronômica ou cosmológica, e material no sentido de

53

Como José Vicente Medeiros da Silva apresenta em sua tese: “A filosofia da libertação é a tentativa
de pensar, em primeiro lugar, a realidade, não a filosofia [...]. O cerne da ética da libertação elaborada
por Dussel é a vida [...]. Elaborar uma filosofia da práxis, isto é, uma filosofia que enfrente os
problemas que se apresentam na realidade cotidiana e buscar resolvê-los é uma das grandes tarefas
da filosofia e da ética da libertação que encontra em Dussel uma das suas maiores contribuições”
(SILVA, 2012: p. 65).
54

Utilizamos o termo “vida cotidiana” no sentido de mostrar que é “comum”, real, material e concreta:
a experiência de todo vivente humano com sua carga genética, história evolutiva, comunitária e
cultural. Como Dussel trabalha em um curso sobre filosofia da cultura: “Na última das obras de
Husserl, a mais importante [...], explica no parágrafo 34 o que é Lebenswelt. Esta palavra composta
expressa bem o que queremos dizer. Está composta por um genitivo ‘vida’ e por ‘mundo’. É o ‘mundoda-vida’ [...]. É o mundo da vida cotidiana enquanto tal, ‘o mais conhecido’. É a vida do homem no
que é óbvio (Selbstverständlich), é o que ‘se entende por si’, quer dizer, o homem vive em seu mundo
cultural; vive aí como perdido” (FCL: p. 144).
55

Dussel deve sua leitura dos originais de Marx às correções feitas por Bolívar Echeverría (PTM: p.
26), que, de acordo e em consonância com Dussel, escreve em seu livro sobre o materialismo de Marx:
“As aporias nas quais seguiam se fechando as elaborações doutrinais socialistas dos anos de 1840
quando intentavam definir um objeto do tipo ‘atividade revolucionária, crítico-prática’,
demonstravam, segundo Marx, a impossibilidade de que o discurso teórico revolucionário alcançasse
autossuficiência, coerência e efetividade sob a sujeição ideológica à estrutura moderna-capitalista do
discurso dominante — constituída em torno à antinomia ‘materialismo tradicional/idealismo’ [...]. A
necessidade de pensar o processo revolucionário resultava ser simultaneamente necessidade de
revolucionar o processo mesmo de pensar” (ECHEVERRÍA, 2011; p. 45).
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“conteúdo” — enquanto matéria de trabalho56 do vivente humano57.
Nesse exercício, Dussel comenta na Tese 10 de sua Ética de la
liberación que:
Em alemão, Material (com ‘a’) significa ‘material’, como ‘conteúdo’
(Inhalt) oposto a ‘formal’; enquanto materiell (com ‘e’) significa
‘material’, de matéria física, oposto, por exemplo, a ‘mental’ ou
‘espiritual’. O ‘materialismo’ de Marx, obviamente, é Material (com
‘a’; já que a sua problemática é a de uma ética de conteúdo, e não
do ‘materialismo dialético’ da natureza [de Engels ou do
estalinismo posterior] a que ele nunca chamou assim e nem
dedicou nenhuma página significativa) (EL: Apêndice: p. 634).

Ao vermos subsumidas na categoria de corporalidade tanto a
constituição físico-biológica quanto as produções culturais frutos da
ruptura antropológica (da distinção qualitativa do modo de
realidade humana), entendemos o sentido preciso de material: não
em uma distinção entre um “materialismo fisicalista” e um
“idealismo”, mas na determinação do conteúdo complexo. A
corporalidade — o fundamento antropológico da ética e da política
— é material por ser “de conteúdo”. Não é um desenvolvimento
56

Em sua obra La produción teórica de Marx: um comentário aos Grundrisse, Dussel procura
apresentar o Marx filósofo, crítico de Hegel, do socialismo francês e de tantas outras escolas. Resgata
suas categorias e seu trabalho filosófico: “O filósofo — contra os que pensavam erroneamente que em
1845 havia abandonado a ‘problemática’ filosófica — e economista vai forjando suas categorias e as
pondo em relação umas com as outras” (PTM: p. 39). Nesse sentido, explicitando o materialismo
histórico de Marx, Dussel comenta que: “A produção em si, no geral, como temos indicado, supõe
sempre e pelo menos um sujeito, um objeto (e na realidade dois: a natureza como matéria e o produto
como satisfator), um instrumento e um trabalho passado acumulado [...], o sujeito, como Marx repete
continuamente, é primariamente sujeito ‘de necessidade’ ou subjetividade necessitada [...]. O sujeitonecessidade se transforma assim no sujeito-produtor. Mesmo no caso da satisfação, a relação sujeitonecessidade e natureza é relação ‘material’, mas a natureza não será neste caso ‘matéria’ de trabalho,
senão ‘matéria’ de desfrute, de satisfação (como ‘conteúdo’ [Inhalt] da necessidade; sentido ainda mais
essencial e fundamental do ‘materialismo’ do gozo, da alegria e da felicidade de um Marx desconhecido
frequentemente” (PTM: p. 35-36).
57

Assim, dando continuidade aos comentários críticos aos reducionismos, encontramos em Dussel a
advertência quanto ao materialismo de Marx assumido pelo filósofo argentino-mexicano: “É
necessário terminar de uma vez por todas com esse materialismo ingênuo e cosmológico da
‘aprioridade da Matéria’ — que como a Ideia determinaria necessariamente o homem, apagando seu
caráter histórico [...]. Nada mais distante do ‘materialismo histórico’ de Marx” (PTM: p. 37).

66 | Fetichização do poder como fundamento da corrupção

meramente formal e muito menos ingenuamente “fisicalista”.
Encontramos em Dussel uma sistematização alternativa às
doutrinas ou escolas filosóficas tradicionais.
Em uma obra esquemática chamada 20 tesis de política, o
filósofo latino-americano explica que “material não quer significar
algo físico, mas sim conteúdo. Como quando se diz: ‘o conteúdo ou
matéria que exponho neste livro é a política’” (20TP: p. 77). É em
igual sentido que a corporalidade é o conteúdo material para a ética
e para a política. Em uma de suas teses, Dussel retoma que:
Não distinguimos, então, no texto, entre uma mera sobrevivência
ou reprodução material física (comer, beber, ter saúde) e um
desenvolvimento cultural, científico, estético, místico, ético [...],
'produção, reprodução e desenvolvimento' da vida humana do
sujeito ético significam 'sempre' não só o vegetativo ou o animal,
senão também o 'superior' das funções mentais e o
desenvolvimento da vida e da cultura humana. Indicam um
critério material a priori ou anterior a toda ordem ontológica e
cultural vigente (EL: Tese 11: p. 622).

De forma análoga à leitura que Dussel faz de Marx, em que o
vivente necessitante ou sujeito trabalhador toma a natureza como
matéria para a satisfação das necessidades por meio da sua
transformação como produto — “o sujeito (necessitado ou produtor)
funda a ‘matéria’ em sua essência58 (como ‘conteúdo’ da necessidade
ou como ‘com-o-que’ consumido constitui o objeto produzido)”
(PTM: p. 36) —, a corporalidade é matéria para a ética e para a
58

Para evitar equívocos, precisamos apresentar o sentido de “essência” ou “essencial” que Dussel
encontra em Marx. Para Dussel, Marx estipula um nível de notas ou determinações essenciais — que
seriam momentos constitutivos da coisa, enquanto forma ou momento formal. Assim, explica que:
“Momento essencial ou abstrato é, para Marx, o mesmo [...]. Trata-se, pois, para poder fixar a essência
de um fenômeno ou aparência, de abstrair as determinações comuns a todos eles e articulá-las
construtivamente — sabendo, sempre, que o nível da abstração não é o nível histórico-concreto do
real. Isto não quer dizer que o abstraído analiticamente seja irreal: não é real assim (em abstrato), mas
em concreto (sobre-determinado por muitas outras condições e variáveis do próprio concreto). Além
do mais, a essência se encontra num plano mais profundo, ao passo que o que aparece (fenômeno) é
o superficial” (PTM: p. 32).
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política. É nesse sentido que estruturamos a corporalidade como
conteúdo material, a estrutura antropológica como fundamento da
política em Dussel.
A corporalidade, portanto, é chave enquanto conteúdo a partir
do qual a estruturação arquitetônica da política de Dussel será
desenvolvida. É a base material: o fundamento antropológico que
situa o trabalho e a proposição da produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana como princípio que permeará
toda ação e instituição política. Por meio desse princípio material é
que apresentaremos e explicaremos a formação das instituições, e
seremos capazes de criticar a fundamentação das instituições. Será
ele “o critério de verdade prática ou marco de referência para
determinar as mediações adequadas para a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida de cada sujeito humano em comunidade”
(EL: p. 129).
1.4 O critério e o princípio material: a caminho das instituições
Tendo desenvolvido os processos auto-organizados e
autorregulados da vida que emerge no cosmos, sua história
evolutiva e randômica como condição de possibilidade para o
surgimento do vivente humano com suas adaptações e seu modo de
realidade e a constituição material de sua corporalidade — fruto da
interação com o meio, do percurso evolutivo de sua espécie, suas
relações comunitárias, familiares, pessoais e de produção cultural —
, experiências concretas e em continuidade, retomemos agora o
princípio de produção, reprodução e desenvolvimento da vida do
sujeito humano em comunidade. Será essa a passagem de Dussel
para a experiência ética e política. Nesse sentido, nos explica
Retamozo:
O vínculo entre ética e política é uma preocupação recorrente na
obra de Dussel. Na Ética da Libertação, havia desenvolvido uma
ética com princípios normativos universais [...]. Com estes
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critérios pode se avaliar tanto o comportamento dos cidadãos
(potentia) como o desempenho das instituições e seus funcionários
(potestas). Em consequência, é possível censurar moralmente os
atos que contradigam o princípio ético universal no campo político
e, a partir daí, pôr em questão as instituições políticas
(RETAMOZO, 2007: p. 8).

Desse modo, sabendo da função do princípio fundamental a
permear toda ação e instituição política, o “dever-viver” como o
produzir, reproduzir e desenvolver a vida do sujeito humano em
comunidade, faz-se necessário situá-lo a partir do conteúdo
desenvolvido até aqui.
Há vida. Ela é o a priori, a condição fundamental para a
emergência do humano e de qualquer relação prática ou produtiva
desse vivente. Vimos junto a Dussel que a necessidade latente do
homem não é “conhecer teoricamente, mas comer realmente”.
Assim como todo vivente, como todo e qualquer organismo vivo, a
experiência enquanto vivente imprime a necessidade da vida: devese encontrar meios para subsistir, para persistir vivendo, para
resistir. O vivente, como já trabalhado, necessita encontrar meios e
lançar mão deles para continuar vivendo.
Dessa situação de vivente necessitante, percebendo a
continuidade das experiências auto-organizadas e autorreguladas
da vida, dos organismos vivos em seu esforço evolutivo de
persistência e do humano, participante e imerso nesse processo com
suas adaptações, seus órgãos, seu funcionamento cerebral através
de um sistema cognitivo-afetivo-avaliativo e de reconhecimento por
seleção, Dussel expõe que nas relações viventes há um princípio
básico: critério de vida ou morte (SILVA, 2012: p. 67). A descoberta
desse princípio básico aparece quando:
[...] um inseto ou um mamífero percebe estimulicamente outro
animal [...], deve ‘captar-avaliando’ como ‘perigoso’ ou ‘mediação’
para a sobrevivência do organismo em questão (deve captar a
diferença entre um 'inimigo ou um ‘alimento’, por exemplo). Se
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não tivesse esta capacidade avaliativa morreria o indivíduo e, se
todos a houvessem perdido, desapareceriam como espécie. É
questão de vida ou morte. Positivamente ‘valioso’ (a norma ou
máxima que é julgada — por um juízo de fato) é o que permite a
reprodução da vida. O ‘valor’ [...] permite a sobrevivência, o que é
‘guardado’ pela memória no repertório das experiências passadas
em certos grupos neuronais, que pode ser ‘chamado de novo
(recall)’, lembrado para aceitar ou não (de maneira intuitiva, sem
juízo explícito e menos sintático-linguístico, nas espécies nãohumanas) o que estimula (EL: p. 96).

A questão de vida ou morte insere a necessidade de um
critério de verdade prática — e neste se apresenta um princípio
material: produzir, reproduzir e desenvolver a vida. A corporalidade
humana com seu modo de realidade — tendo a ruptura
antropológica situada nesse processo da vida — amplia o critério
para o princípio de produção, reprodução e desenvolvimento
daquilo que a torna humana propriamente humana: da vida de cada
sujeito humano em comunidade59. A corporalidade humana
abrangendo sua constituição físico-biológica, experiência históricocultural e constituída, sempre, em comunidade, carrega
materialmente consigo uma distinção qualitativa. Assim:
Aqui refletiremos sobre o critério de verdade prática ou do marco
de referência para determinar as mediações adequadas para a
produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana em
comunidade. O ser humano acede à realidade que enfrenta
cotidianamente desde o âmbito de sua própria vida. A vida
humana não é um fim e nem um mero horizonte mundanoontológico. A vida humana é o modo de realidade do sujeito ético
(que não é o de uma pedra, de um mero animal ou da ‘alma’
59

A partir de sua experiência peculiar, de seu modo de realidade, o humano tem a "responsabilidade
pela qual [...] ‘toma para si’ (ou pode intervir ‘corretivamente’ — também por desgraça,
destrutivamente — com plena ou explícita ‘consciência’) as mediações, possibilidades ou ações como
exigências da realização da própria vida humana, comunitariamente, e, como último horizonte
implícito, de toda a humanidade. A vida está sob sua responsabilidade. É o próprio e exclusivo do modo
de realidade da vida humana: ter-se sob sua própria responsabilidade. É o único vivente
autorresponsável. Por isso que se vive eticamente” (EL: p. 138).
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angelical de Descartes), que dá o conteúdo a todas as suas ações,
que determina a ordem racional e também o nível das
necessidades, pulsões e desejos, que constitui o marco dentro do
qual se fixam os fins [...] ‘postos’ a partir das exigências da vida
humana (EL: p. 129).

A questão de vida ou morte se torna princípio para a ação do
sujeito humano: seu trabalho, sua interação com o meio, sua relação
comunitária e intersubjetiva, sua produção cultural e realização
prática de determinar fins estão em continuidade com sua condição
de vivente e necessitante. Para satisfazer necessidades, é(-se)
requerido (d)o trabalho e (d)o esforço de lançar mão de mediações,
sempre enquanto humano com sua corporalidade e modo de
realidade. Nessa passagem, é colocada por Dussel a “possibilidade
de fundamentar a partir do critério material (de produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana) uma exigência,
obrigação ou um dever-ser propriamente ético” (EL: p. 136).
Está posto, portanto, o que Dussel explicita na Tese 3 de sua
Ética de la liberación:
A vida de que falamos é a vida humana. Por humana entendemos
a vida do ser humano em seu nível físico-biológico, históricocultural, ético-estético, e ainda místico-espiritual, sempre num
âmbito comunitário [...]. A vida humana tem a racionalidade como
constitutivo intrínseco (porque ‘humana’) e o exercício
intersubjetivo e veritativo da racionalidade é uma exigência da
própria vida: é uma ‘astúcia’ da vida. [...] Defendemos, então, que
a vida humana é fonte de toda racionalidade, e que a racionalidade
material tem como critério e última ‘referência’ de verdade, e como
condição absoluta de sua possibilidade, a vida humana (EL: p. 618).

A partir do que construímos junto ao filósofo argentinomexicano, de um critério meramente descritivo como “o vivente
humano está comendo”, Dussel proporia um salto qualitativo a
partir da corporalidade e do modo de realidade da vida humana.
Como comunitário, sujeito intersubjetivo, vivente necessitante, com
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dispositivos racionais altamente desenvolvidos e toda a arquitetura
exposta até agora, nesta descrição encontramos fundamentado um
princípio normativo: “o vivente humano deve continuar comendo,
senão morrerá”60. Na explicação de Dussel:
Quer dizer, a produção, reprodução e desenvolvimento da vida de
cada sujeito humano é ela mesma um fato (sobre o qual podem se
efetuar ‘juízos de fato’ ou ‘enunciados descritivos’) [...] que se
‘impõe’ à própria vontade (à ordem pulsional da humanidade
como gênero, da comunidade e a cada sujeito ético) por sua
inevitável constituição autorreflexiva. Não só se dá
espontaneamente a vida, senão que sua conservação e
desenvolvimento se nos impõe a nós mesmos como uma
‘obrigação’. Quer dizer, sobre o ‘há vida humana’ se pode
‘fundamentar’ (racional, prático-material e reflexivamente) o
dever-ser ético (que pode se emitir como ‘enunciado normativo’ ou
‘juízos éticos da realidade’), com pretensão de verdade, como
exigências deônticas de produzir, reproduzir e desenvolver a
mesma vida do sujeito ético (EL: p. 139).

Ao trabalharmos a constituição humana, seu modo de
realidade e sua corporalidade, superando reducionismos, e a partir
disso propormos com o filósofo argentino-mexicano um critério
ético material, não encontramos implicada em Dussel uma
passagem forçada de “juízos de fato” para “juízos normativos” — no
sentido de uma falácia naturalista. O que está posto é uma
experiência distintivamente humana que, situada nos processos
auto-organizados e autorregulados da vida, insere um fundamento
ético: o princípio material de produzir, reproduzir e desenvolver a
vida de cada sujeito ético em comunidade61. Justificando sua posição,
Dussel argumenta:
60

Ver a explicitação da argumentação em Ética de la liberación en la edad de la globalización y la
exclusión (1998), capítulo 1, seção 1.5, intitulada “El critério y el princípio material universal de la
ética”, a partir da subseção b. “El princípio ético-material universal”, §107-§113 (p. 136-142).
61

Nesse sentido, na Tese 3 de sua Ética de la liberación, Dussel explicita sua posição: “Rechaçamos
como redutivos o vitalismo materialista (marxista standard) ou conservador dominador (o nazista,
por exemplo, e ainda o nietzscheano, como ‘Vontade de Poder’ narcisista) [...]. A vida humana nunca
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Haveríamos passado da mera natureza biológica ou social para a
ética; tratar-se-ia, então, de mais um caso da ‘falácia naturalista’?
Não é assim. George E. Moore critica o evolucionismo, por exemplo
de Spencer, porque este pretenderia produzir do interior do
processo evolutivo ao ético como tal, quer dizer, da evolução
biológica ‘se segue o corolário de que a conduta adquire caráter
ético’. Nós, em troca, com a neuro-biologia atual, afirmamos que,
com efeito, a evolução (a ‘deriva natural’) produz as condições para
que possa se dar o fenômeno ético (que se estabelece no nível de
um tipo muito especial de ‘relação’ entre sujeitos autônomos,
autopoiéticos, livres, a partir das funções ‘mentais’ do cérebro, e
que Moore, em seu intuismo axiológico ingênuo, ignora) (MPPL:
p. 136).

Assim, o fenômeno ético e a experiência humana
qualitativamente distinta, que chamamos de “ruptura
antropológica”, são possibilitados e não determinados pelo processo
evolutivo da vida — dão margem para a constituição do critério ético
material. A corporalidade humana subsume toda a complexidade de
relações e interações que desenvolvemos até este momento junto ao
filósofo argentino-mexicano em nosso trabalho. Como explica José
Vicente Medeiros da Silva, na filosofia latino-americana de Dussel
acontece que a “obrigação compreendida assim como dever ético,
como norma autorresponsável que liga, obriga, implica, subsume as
exigências ou leis instintivo-naturais” (SILVA, 2012: p. 175).
A partir da experiência de vivente, nos processos autoorganizados e autorregulados da vida, descobre-se com Dussel que
“dever-viver é, no início material da produção da vida, o conteúdo
primeiro da ética da libertação, o princípio ético-material” (ALVES,
2005: p. 73), como Claudenir Modolo Alves nos mostra. Está
é ‘o outro’ que a razão, senão que é a condição absoluta material intrínseca da racionalidade. Por isso
se exige, então, não pôr a razão sobre a vida (e a vida como o irracional, no caso de tantos racionalismos
redutivistas, porque nesse caso se cai numa falácia contrária e tão fatal — enquanto possibilita a morte
do sujeito humano, como a do vitalismo irracionalista). Nem vitalismo nem racionalismo redutivos”
(EL: p. 618).

Bruno Reikdal Lima | 73

implicada uma subsunção do critério de vida ou morte nas
produções histórico-culturais: aquilo que era, digamos assim,
instintivo-estimúlico transforma-se em valores éticos e culturais na
experiência do vivente humano em sua corporalidade62:
Pareceria, então, que todo enunciado descritivo de momentos
constitutivos do ser vivente humano como humano inclui, sempre,
necessariamente (por ser um sujeito humano e não outra coisa) e
desde sua origem, uma autorreflexão responsável que ‘entrega’
sua própria vida à exigência de conservá-la — e mais se se
considera que a motivação do puro instinto específico se
transformou em exigências de valores culturais (EL: p. 137).

Todavia, para evitar equívocos, não podemos esquecer que a
categoria de corporalidade, em toda sua complexidade e
completude, é que nos permite realizar essa passagem63. Ao
estruturar a constituição do sujeito humano como dependente de
um processo evolutivo da vida, da emergência da espécie humana
com seu modo de realidade, de uma comunidade, povo, família que
o introduz à vida com toda uma carga histórico-cultural, etc., Dussel
situa o vivente em interação com o meio e relações intersubjetivas
complexas. O modo como esse princípio será cumprido, instituído e

62

Paulo César Carbonari explica que a Ética de Dussel se desenvolve em três momentos: “o material,
o formal e o da factibilidade [...]. O critério material universal de verdade prática toma o ser humano
como ser corpóreo e, a partir dele, passa ao princípio material universal da ética, que pretende ser
prescritivo, uma exigência ética” (CARBONARI, 2015a: p. 174).
63

Noutra perspectiva, trabalhando a concretude e materialidade da ética dusseliana, Daniel Pansarelli
aponta que em Dussel é desenvolvida “uma ética pautada na concretude do corpo. É uma ética da
existência, entendendo por existência aquilo que, livre de elaboradas e nebulosas formações
discursivas, pode-se entender: a existência material, que se pode aferir da sensibilidade. Existência tão
elementar, aliás, que mesmo os seres não dotados de racionalidade podem captar [...]. Se recusamos
a dualidade corpo-alma, tão privada de qualquer sentido que apenas se justifica por sua presença ao
longo de séculos de tradição filosófica eurocêntrica, chegamos mesmo à conclusão de que nada existe
senão os corpos. Por isso, uma ética da libertação deve ser uma ética para os corpos, uma ética que
defenda como princípio incondicional a manutenção, a preservação, a possibilidade de reprodução e o
bem estar dos corpos. A este princípio se devem dobrar todos os discursos” (PANSARELLI, 2013a: p.
176-177).
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efetivado depende de uma construção histórica, comunitária e
cultural:
Estas exigências, obrigações ou dever-ser éticos se explicitam em
enunciados normativos, já que o ser humano perdeu certos
momentos instintivos (muito presentes nos animais) como efeito
de seu comportamento histórico-cultural. Com efeito, a conduta
comunitária linguística, com costumes regulados valorativamente,
subsumiu o evoluir instintivo e se desenvolveu culturalmente. A
normatividade ética vem a reestabelecer o comportamento da
espécie animal; a história suplanta e supera muitos momentos
genéticos (EL: p. 137).

Isso significa que o critério de vida ou morte que se
transforma em princípio material de dever produzir, reproduzir e
desenvolver a vida não será identificado com leis físicas ou naturais
necessárias, determináveis à luz de um processo de causa-e-efeito.
Esse critério é subsumido, e o princípio, estipulado-criado em
relações abertas, acidentais, produtoras e fruto de efeitos
intencionais e não intencionais. Como explica Dussel:
A espontaneidade livre e autorreflexiva humana abre um imenso
horizonte às decisões não estimúlicas; mas, entre a ‘segurança’ do
instinto e a pura ‘arbitrariedade’ de uma liberdade sem limites, a
ética ‘demarca’ uma conduta regulada por deveres, obrigações,
exigências racionais (que tem como parâmetro material a fronteira
que divide a vida da morte). A obrigatoriedade não é idêntica à
necessidade das leis físicas ou instintos animais, senão que
socialmente se define a partir de um marco delimitado por
tendências institucionais aproximadamente constante de atos nãointencionais [...] ou monológica e intersubjetivamente por
exigências próprias do ser humano, livre e no entanto sócioculturalmente regulado (EL: p. 138).

O vivente humano é participante, constituído e construtor de
história e cultura. É intersubjetivamente sujeito, pertencente a uma
espécie com seu modo de realidade e corporalidade. É o esforço de
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Dussel em apresentar o processo do vivente humano que se constitui
“como sujeito (sub-jecto: o ‘eu’ lançado ‘abaixo’, a partir da reflexão
‘sobre si mesmo’) humano como humano, sem negar por isso todos
os momentos da auto-organização vital e autorregulação social”
(EL: p. 138).
A corporalidade e a estrutura antropológica como base
material para a ética e para a política em Dussel possibilitam a
estipulação de um princípio material fundamental. Esse princípio,
como dito anteriormente, é conteúdo último de toda norma, ação,
microestrutura, instituição ou eticidade cultural. Produzir,
reproduzir e desenvolver a vida se torna especialmente na política
critério para a produção e avaliação de instituições — tema central
de nosso trabalho.
O conteúdo material apresentado nesta primeira parte nos
permite desvendar a determinação do princípio de produzir,
reproduzir e desenvolver a vida. Descobrimos em Dussel e com o
filósofo latino-americano que “o viver se transforma assim de um
critério de verdade prática em uma exigência prática: no deverviver” (EL: p. 139).
Há vida; e ela é fundamento das relações práticas e produtivas
do vivente humano. Assim, a política como um campo de atuação de
indivíduos humanos em comunidade, e as instituições como
mediações para a realização do agir político estão fundamentadas na
vida e no dever-viver — como trabalharemos em nosso próximo
capítulo. É a passagem da ética à política.
1.5 Intersubjetividade e sujeito
Em nosso percurso, tendo apresentado o vivente humano
como emergente no processo evolutivo, autorregulado e autoorganizado da vida, sendo vivente, necessitante, com seu modo de
realidade próprio, sempre no esforço por superarmos o dualismo e
o reducionismo antropológico junto a Dussel, estruturamos a
corporalidade como conteúdo material necessário para a passagem
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ao campo político e à formação das instituições. Expusemos o
princípio e critério de produção, reprodução e desenvolvimento da
vida humana em comunidade — pedra de toque para a avaliação e
construção das normas, ações, microestruturas, instituições e
eticidades culturais — e trabalharemos, agora, com a
intersubjetividade como constituinte e constituída pelos sujeitos
humanos, por cada pessoa, pela gente viva enquanto corporalidade.
Conectando o princípio material às ações e instituições
políticas e às relações comunitárias que, desde sempre, constituem
o vivente humano, façamos uma explanação importante a respeito
do sujeito e da intersubjetividade na filosofia de Dussel. A esse
respeito, afirma:
Correlativamente situado ante a ‘subjetividade’ e ao ‘sujeito’ se
encontra, propriamente, a intersubjetividade: aspecto da
‘comunidade humana, de vida’ constituída como ‘comunidade de
comunicação’ — última instância relacional consciente, formal,
procedimental, própria da racionalidade e afetividade humana,
com ações comunicativo-linguísticas de alta complexidade. A
intersubjetividade comunitária constitui a subjetividade singular
desde seu nascimento (HFPC: p. 325).

A corporalidade do sujeito humano é constituída a partir de e
em sua relação com a comunidade humana, comunidade de vida,
com a corporalidade de outros viventes humanos. Dussel estrutura
os processos educativos, as memórias, os encontros casuais e
formais, sistêmicos e não sistêmicos, e as ações correlacionadas
entre os viventes que produzem efeitos intencionais e não
intencionais, como intersubjetividade que modela e ao mesmo
tempo entrega material para a subjetividade singular em formação.
Esta, por sua vez, tem como referência e condição de possibilidade a
existência material e concreta de viventes humanos, sujeitos
singulares. Isso é:

Bruno Reikdal Lima | 77
A intersubjetividade não é um ‘fato’ objetivo. A objetividade dos
fatos acontece na intersubjetividade [...]. A corporalidade [...], a
subjetividade [...] e o sujeito são referência necessária, material em
última análise, da intersubjetividade (dos sistemas e instituições).
O fenômeno da intersubjetividade (cotidiano, sistêmico ou
institucional) real conta com a corporalidade, subjetividade e
sujeito singular como seu ponto de partida e chegada, que como
pontos ou último referencial, sustentam nos vértices as estruturas
intersubjetivas das redes que constituem realmente a
intersubjetividade como tal. Quer dizer, a intersubjetividade sem
sujeitos seria um absurdo [...]. A intersubjetividade é um ‘fato’ sui
generis (fato intersubjetivo) que antecede à subjetividade do
sujeito [...] ‘intersubjetivamente’ (enquanto membro de uma
comunidade de vida e de comunicação simultaneamente, e por isso
simbólica,
linguística,
econômica,
cultural,
política,
historicamente, etc.) (HFPC: p. 331).

No processo auto-organizado e autorregulado da vida,
inserido em uma história evolutiva, o vivente humano tem sua
subjetividade constituída em relações intersubjetivas e,
concomitantemente, essa intersubjetividade é estruturada entre as
relações subjetivas: tem como referência, ponto de partida e
chegada, vértices que sustentam a rede relacional, os sujeitos
singulares viventes humanos em sua corporalidade. Como coloca
Yamandú Acosta a respeito da relação sujeito-intersubjetividade:
“não há um sujeito humano, senão um conjunto de sujeitos
humanos que em suas interrelações formam a sociedade” (ACOSTA,
2011: p. 85).
Isso implica que as ações éticas e políticas e as instituições
“acontecem” intersubjetivamente, criadas pelas ações de sujeitos
singulares em sua corporalidade. Tomar o tema da
intersubjetividade permite que Dussel aponte, como Paulo César
Carbonari escreve, “para um posicionamento complexo e distinto
sobre a subjetividade e para a possibilidade de uma compreensão do
sujeito ético em novas bases” (CARBONARI: 2015a, p. 182). Com
essa estrutura complexa, Dussel procura mostrar que o sujeito é
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intersubjetivo ou que sua subjetividade é constituída
intersubjetivamente.
A questão, como Yamandú Acosta explicita, é que, no processo
de superação do dualismo e do reducionismo antropológico, Dussel
apresenta:
No lugar de um sujeito individual e universal, substancial e
essencial, abstrato e metafísico que se auto-sustenta mais além de
toda natureza corporal como absolutamente outro e que
pretensamente duvida de sua existência para afirmar a evidência
da mesma, um sujeito histórico-social plural e diverso, que chega
a se compreender como um com a natureza não humana e que,
partindo da certeza de sua existência tem, por sua vez, mais e mais
perguntas urgentes sobre a possibilidade de existência futura
(ACOSTA, 2011, p. 86).

Esse sujeito-histórico plural e diverso, complexo, corporal,
tem sua subjetividade constituída intersubjetivamente. Nas palavras
do filósofo argentino-mexicano:
A ‘subjetividade’ inter-subjetiva se constitui a partir de uma certa
comunidade de vida, a partir uma comunidade linguística (como
mundo da vida comunicável), a partir de uma certa memória
coletiva de feitos de libertação, a partir de necessidades e modos
de consumo semelhantes, a partir de uma cultura com alguma
tradição, a partir de projetos históricos concretos os quais se
aspiram em esperança solidária (EL: p. 525).

Situando a subjetividade nesse quadro, Dussel propõe que ela
é “um momento da corporalidade humana” (HFPC: p. 320). O
sujeito humano, desse modo, não se resume ao “eu”, mas é uma
experiência
complexa.
A
subjetividade
constituída
intersubjetivamente tem seu momento auto-referencial na
interferência consciente de um “eu”, quando a subjetividade se
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coloca como sujeito64. Nessa experiência contínua, material
enquanto conteúdo, a corporalidade tem seu momento subjetivo e
intersubjetivo, não sendo reduzida a determinações sociais e nem ao
ego cogito:
A subjetividade é mais que consciência, mas se diz em referência a
ela. É o ‘vivenciar’ o que acontece (fisicamente transmitido pelo
sistema nervoso) na realidade [...]. ‘Ser-sujeito’ é um modo de ser
consciente ou em vigília, que nascendo da subjetividade (e da
corporalidade), se situa numa posição na qual aparecem
fundamentalmente os acontecimentos [...]. O Eu é o epicentro do
sujeito como tal. O cérebro é o epicentro nervoso; o eu é o
epicentro subjetivo. Sem cérebro humano não há eu, nem sujeito,
nem subjetividade, nem corporalidade humana. Mas o cérebro,
como ‘fato’ observável ante os olhos não é nem o sujeito e nem a
subjetividade [...]. Eu sou o que tenho cérebro: autorreflexividade
subjetiva do cérebro, prodígio da natureza, fato propriamente
humano, o ‘fato’ subjetivo in actu. A subjetividade se põe, então,
como sujeito ao ‘atuar’ como agente um Eu (HFPC: p. 320-321322).

As relações entre sujeitos são a intersubjetividade e esta é
constituinte da própria subjetividade singular dos viventes
humanos, sempre em comunidade. Nesse sentido, Paulo César
Carbonari afirma:
Dussel concordará com a necessidade de negação e de superação
dos chamados “sujeitos metafísicos”, mas entende que é preciso
fortalecer as subjetividades singulares de cada sujeito concreto e
também aquelas das instersubjetividades expressas nas
64

Como mostra Pedroso: “Para Dussel, a vida em geral, com seus processos de auto-organização, e a
vida social em particular, com seus mecanismos de auto-regulação, que produzem efeitos nãointencionais, não podem ser substituídos por atos meramente conscientes. Não é possível a consciência
absoluta ou a planificação perfeita, mas, podemos intervir com consciência crítica” (PEDROSO, 2006:
p. 73). Pedroso se refere à conscientização crítica do sujeito apresentada, principalmente, no quinto
capítulo da Ética de la Liberación, tema caro à ética dusseliana. Entretanto, devido ao escopo de nossa
pesquisa, não entraremos nessa questão, deixando-a apenas indicada, o que nos interessa com a
notação é perceber a superação da hierarquia estabelecida pelo dualismo criticado por Dussel com a
complexidade do sujeito intersubjetivo.
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comunidades das vítimas. Não há motivo justificável para que
estas duas últimas expressões da subjetividade se sobreponham
uma à outra. Elas são complementares. Para Dussel, “a
‘subjetividade’ intersubjetiva constitui-se a partir de uma certa
comunidade de vida, desde uma comunidade linguística (como
mundo da vida comunicável), desde uma certa memória coletiva
de gestos de libertação, desde necessidades e modos de consumo
semelhantes, desde uma cultura com alguma tradição, desde
projetos históricos concretos aos quais se aspira em esperança
solidária” (CARBONARI: 2015a, p. 186).

Assim, a corporalidade humana proposta por Dussel subsume
as diferentes características e facetas do vivente humano com seu
modo de realidade, arquitetando uma estrutura complexa e não
reducionista — superando e negando o “sujeito metafísico”. Desse
modo, as experiências histórico-culturais, físico-biológicas,
linguísticas, etc. integram-se à corporalidade e ao modo de realidade
da vida humana, permitindo a atualização do real através de um
“eu” que se coloca. Nesse esforço, como Yamandú Acosta indica:
[...] encontramos o “sujeito vivo” ou, se se prefere, “vivente”, que
pela corporalidade material e natural que o constitui não pode se
afirmar sem fazê-lo ao mesmo tempo com a racionalidade e
relacionalidade sociedade-natureza [...]. O “sujeito vivo” remete
então à corporalidade concreta de seres reproduzindo
materialmente sua vida em sociedade (ACOSTA, 2011: p. 86).

O processo de estruturação de instituições estará em
continuidade com todo esse desenvolvimento arquitetônico aqui
situado. A antropologia desenvolvida por Dussel é base para
compreendermos as proposições de sua filosofia e sua crítica à
corrupção do político (como conteúdo), da política (como atividade)
e das instituições. O princípio material possível a partir da categoria
de corporalidade permeará toda a discussão que se segue em nosso
trabalho. Mas devemos tomar em conta a afirmação de Dussel em
conclusão ao primeiro capítulo de sua Ética de la liberación:
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Claro que a concepção que temos proposto em todo este capítulo
não é naturalista, senão que pressupõe o integrar a
intersubjetividade consensual, a racionalidade discursiva — mas
igualmente a ordem pulsional, afetiva, do desejo — no processo da
produção, reprodução e desenvolvimento da vida concreta, porque
é vida comunitária de um sujeito ético, humano.

Esse tema já indica a passagem para o nosso segundo capítulo.
As instituições emergirão das interações do vivente humano com o
meio e das relações intersubjetivas, comunitárias. Como
corporalidade, com seu modo de realidade próprio, o vivente
humano se esforçará para manter-se vivo: produzir, reproduzir e
desenvolver a vida humana em comunidade. Nesse esforço,
lançando mão de suas adaptações e dispositivos próprios, de sua
produção histórica e cultural, seus projetos comunitários e
tradições, o vivente produzirá meios que possibilitem e
potencializem a realização de seus objetivos. As instituições serão
fruto desse trabalho, desse modo de realidade humana.
Desta feita, a partir da vida e seu processo evolutivo, da base
material, concreta, comum, apresentando a impossibilidade do
isolamento do indivíduo e impedindo a conexão direta entre
substância mental ou intelectual e subjetividade, como
desenvolvemos junto a Dussel em nosso primeiro capítulo,
partiremos a uma arquitetura que se desenvolve desde a
comunidade viva, dos grupos humanos unidos não por um contrato
de controle ou dominação, mas emergentes e atuantes na produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana. A formação dessa
comunidade e suas instituições é um processo vivo, uma produção
cultural qualitativamente distinta própria do vivente humano, de
pessoas, gente viva, de seres corporais, complexos e que visam
produzir, reproduzir e desenvolver a vida.

2
Para a institucionalização

Em nosso primeiro capítulo, apresentamos a emergência do
vivente humano como necessitante no processo evolutivo,
autorregulado e auto-organizado da vida, com seu modo de
realidade específico, de tal maneira que constituímos junto a Dussel
o conteúdo material para a ética e para a política por ele
desenvolvido. Nesse movimento, encontramos o critério e o
princípio material de produção, reprodução e desenvolvimento da
vida humana em comunidade1, e ao tratarmos do tema das relações
intersubjetivas, operamos a passagem dessa base material para o
surgimento e a necessidade das instituições.
Como vimos, é a necessidade de cumprir com o princípio
material de produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade que fundamenta e impulsiona a formação
das instituições2. Sinteticamente, dando continuidade ao que fora

1

A passagem da ética à política tendo como centralidade o princípio e critério material se torna, em
Dussel, "um princípio material ético-político: o dever político de produzir, reproduzir e desenvolver a
vida humana de toda a humanidade, e como condição de possibilidade da biosfera. Este 'dever' é o
princípio deôntico material fundamental de toda política possível, e isto porque o cidadão é uma
corporalidade vivente, uma subjetividade necessitante e um sujeito autorreflexivo que tem a vida
humana (a sua e de toda a humanidade em última instância) a cargo" (HFPC: p. 50).
2

Nesse sentido, Dussel explica em sua Ética de la liberación que em sua produção não distinguirá
"entre uma mera sobrevivência ou reprodução material física (comer, beber, ter saúde) e um
desenvolvimento cultural, científico, estético, místico, ético. Nessa Ética de la liberación, as palavras
'produção, reprodução e desenvolvimento' da vida humana do sujeito ético significam 'sempre' não só
o vegetativo ou animal, senão também o 'superior' das funções mentais e o desenvolvimento da vida
e da cultura humana. Indicam um critério material a priori [...] ou anterior a toda ordem ontológica e
cultural vigente. Nesse último caso, a posterior, cumpre também a função de critério material de juízo
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produzido até aqui, o que pretendemos apresentar neste capítulo
aparece na seguinte afirmação de Dussel:
O ser humano é um ser vivente [...] originariamente comunitário.
Enquanto comunidades, sempre perseguidas pela morte em sua
vulnerabilidade, pela extinção, devem continuamente [...] querer
permanecer na vida. Este querer-viver dos seres humanos em
comunidade se denomina vontade. A vontade-de-vida [...] é a
essência positiva, o conteúdo como força, como potência que pode
mover, arrastar, impulsionar. Em seu fundamento a vontade nos
empurra a evitar a morte, a postergá-la, a permanecer na vida
(20TP: p. 23).

Assim, tendo caminhado junto a Dussel explicitando a base
material antropológica para o desenvolvimento do político como
conteúdo e da política como atividade, chegamos ao problema do
surgimento e da necessidade das instituições. Como trabalhamos, a
espécie humana emerge na história evolutiva da vida e seus
processos auto-organizados e autorregulados como seres viventes,
que em sua corporalidade — sempre em e a partir de uma
comunidade e de interações com o meio — se esforçam para se
manterem em vida: para produzir, reproduzir e desenvolver a vida.
É imerso e em continuidade com toda essa construção a respeito da
história evolutiva que, novamente, se desenvolve o problema do
surgimento e da necessidade das instituições.
O humano entendido em sua corporalidade junto ao
princípio de produção, reprodução e desenvolvimento da vida
constitui a base material a ser subsumida na passagem para as
instituições e para a política3. “Atrasar” o marco inicial da
ético, do enunciado descritivo ou de fato, ou da mesma ordem cultural ou sistema de eticidade dados
como totalidade" (EL: p. 622).
3

Como já indicado anteriormente, em Dussel há o esforço por não separar o princípio ético da
experiência ou âmbito político. Assim, como expõe na primeira das “Seis teses para uma filosofia
política crítica”, em Hacia uma filosofía política crítica: “A ratio politica é complexa (já que exerce
diversos tipos de racionalidade) e tem por conteúdo (materialiter) fundamental o dever produzir,
reproduzir e desenvolver a vida humana em comunidade, em última instância da humanidade [...]
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reconstituição da história das comunidades humanas e a construção
de instituições em diálogo com as ciências biológicas, como vimos,
tem por objetivo colocar em questão a tradição de discussões a
respeito do político (com sua história tradicionalmente estabelecida)
e estruturar o chão que permitirá, mais à frente, refundar o poder
desde seu caráter positivo – como veremos no terceiro capítulo, não
reduzido à violência e dominação4.
Esse caminho desenvolvido por Dussel parte, como temos
visto, de uma reconstituição histórica, desenvolvida dentro de um
projeto de rompimento com marcos tradicionais que, de acordo com
o filósofo argentino-mexicano, limitam a história do pensamento ou
da filosofia política5 — vide o título do primeiro volume de sua
Política de la liberación: História mundial y crítica. Como comenta
no “Prólogo” à obra que acabamos de indicar, o que Dussel pretende
é:
Este primeiro momento é tão óbvio, tão de sentido comum, que se ficou totalmente escondido por trás
de toda filosofia política” (HFPC: p. 43).
4

A distinção entre o caráter positivo e o caráter negativo do poder, como veremos, depende do
conteúdo que desenvolveremos na continuidade de nosso segundo capítulo e, também, ao
trabalharmos a proposta de potentia e potestas no terceiro. Todavia, situando a questão, Dussel
denuncia a tradição de filosofia política ao ter reduzido as considerações do poder a sua própria
execução, à função institucional e, em geral, tomando o poder como violência e dominação. Para o
latino-americano, o poder se funda primeiramente na vontade-de-vida de uma comunidade que
procura produzir, reproduzir e desenvolver a vida, entrando em consenso e lançando projetos
factíveis. Seria esse, por sua vez, o caráter positivo do poder, fundamentalmente – e todo poder que
ao se efetivar responde à comunidade que institui estruturas e atores executores, que garante,
portanto, a produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana, exerceria o poder
positivamente. As instituições que se fecham sobre si mesmas, alijando a comunidade que a
fundamenta, que executa o poder respondendo somente a si mesma, redutivamente, pela manutenção
da própria execução do poder, manifesta o caráter negativo ou defectivo do poder. Do mesmo modo,
como veremos, as filosofias políticas que não promovem a devida crítica, confundindo o poder com
sua própria execução, deixando de fora a comunidade instituinte e o poder fundamental, também
contribuem para a redução do poder a seu caráter negativo.
5

No primeiro ponto do primeiro capítulo da Filosofía de la liberación, em que Dussel esquematiza o
seu projeto filosófico e os caminhos que sua produção intelectual tomaria, intitulado “História”,
escreve: "Vale esta curta introdução como exemplo de um momento da filosofia da libertação, que
sempre deveria começar por apresentar a gênese histórico-ideológica do que pretende pensar" (FL: p.
13). Essa proposição é levada a cabo nas obras dusselianas, que majoritariamente partem de uma
contextualização histórica e geográfica, reconstituindo criticamente a tradição, para em seguida
constituir categorias.
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[...] de maneira parcial (porque não se intenta uma descrição
completa, impossível hoje, de qualquer maneira), inicial (porque
são hipóteses de trabalho), indicativa (que, de todo modo, deve
seguir sendo implementada por muito tempo) ou como a
propedêutica de um projeto para várias gerações que venham [...]
expor uma possível história da política [...]. Em geral, estas
histórias — ainda que as mais famosas e recentes —, seguem dentro
de certos marcos que as limitam. Romper com estes marcos,
mesmo que propedeuticamente, é o propósito primeiro desta
história [...]. O primeiro limite a ser superado é o helenocentrismo
das filosofias políticas em voga [...], o ocidentalismo das filosofias
políticas [...], o eurocentrismo das filosofias políticas que esquecem
por desprezo e ignorância o alcançado prática ou politicamente por
outras culturas também na teoria [...]. Um quarto limite que
procura se superar nesta história é a periodificação organizada
segundo os critérios europeus da filosofia política (aquela
ideológica e eurocêntrica maneira de organizar o tempo, a história
humana, em Idade Antiga, Medieval e Moderna, por exemplo)
(PLHMC: p. 11-12).

Ainda há mais três limites apontados no "Prólogo”6,
entretanto restringiremos nosso comentário especificamente ao
tema da história tradicionalmente estabelecida — que não será
desenvolvido no presente trabalho, mas que nos é muito caro e que
necessita ser minimamente pontuado. Em sua tomada de posição
crítica à tradição, situando-se na exterioridade sistêmica, a partir da
“periferia”, e não do “centro”7, Dussel atravessa a história para
6

Esses limites são: primeiro, o que Dussel chama de secularismo tradicional das filosofias políticas, ou
seja, a compreensão tradicional de que a filosofia política moderna seria secularizada, sem estruturas
teológicas, que para o filósofo argentino-mexicano seria um engano histórico, indicando Carl Schmidt
e Karl Marx como autores que também perceberam e criticaram esse equívoco. Em segundo lugar, o
colonialismo teórico, mental, que seria a ocorrência dos filósofos em territórios de colônia ou até póscoloniais, mas que tomam o pensamento e os problemas teóricos do centro sem nenhuma crítica ou
advertência, sem notar a visão de metrópole ou centro que está em outra posição que a de periferia. O
último limite apresentado por Dussel é a não inclusão da América Latina na Modernidade — já que,
para o filósofo, para bem ou para mal, o continente Ameríndio foi garantidor e fundamental para as
transformações políticas em nível mundial desde a invasão (1492).
7

Na apresentação do livro Introducción a la filosofía de la liberación, German Marquínez subdivide e
trabalha quatro campos fundamentais da filosofia de Dussel subdivididos em seções menores, sendo
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reimplementar questões, superar certos reducionismos e o
eurocentrismo, chamando atenção para temas que passaram
despercebidos por estudos clássicos já consolidados e recebidos sem
crítica, no esforço por mundializar a história8, trazer atores e
sujeitos recorrentemente desconsiderados, excluídos — se não
vitimados.
Reconstituir a formação das instituições e da política a partir
do processo evolutivo, da espécie humana, de viventes que emergem
biologicamente realizando a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida, não se restringe à busca pela origem da
filosofia política, do pensamento político, na Grécia antiga ou em um
estado de natureza hipotético como foi feito pelos filósofos europeus
dos séculos XVII e XVIII, mas instaura uma amplitude de
investigação histórica mais complexa, global9. Está posta a
necessidade de superar a periodificação tradicionalmente
eles: 1. Histórica; 2. Metafísica (Ética); 3. Prática; e 4. Poiética. Apresentando a primeira, Gérman
explica que "a Histórica utiliza como ferramentas hermenêuticas para a compreensão e discernimento
do pensamento moderno e contemporâneo categorias tais como: centro, periferia, opressão,
libertação, ideologia, crítica ideológica, etc. Isso quer dizer que, por uma parte, a Histórica situa o
pensar filosófico da libertação dentro de um determinado marco geopolítico, e por outra, recebe desse
pensar, uma vez constituído, aquelas categorias que tornam possível tal interpretação" (IFL: p. 40).
Nesse movimento, lançaremos mão, também, da distinção entre centro e periferia, filosofias de centro
e filosofias periféricas.
8

Nos trabalhos de história e filosofia da história, tanto Dussel quanto filósofos da libertação como Juan
José Bautista e Rafael Segalez lançam mão em suas bibliografias da produção de Eric Wolf, “A Europa
e os povos sem História” (WOLF, 2005), que no prefácio à edição de 1997, escreveu uma análise de
seu intuito que vai ao encontro das propostas da filosofia da libertação: “Meu objetivo, ao escrever esse
livro, não foi apresentar um registro da história mundial que abrangeria o globo, nem desenvolver
uma história da expansão capitalista enquanto tal. A ideia foi mostrar que as sociedades e culturas
humanas não seriam adequadamente compreendidas enquanto não aprendêssemos a visualizá-las em
seus mútuos inter-relacionamentos e interdependências no espaço e no tempo”. Nesse sentido, como
explica Roque Zimmerman a respeito do trabalho histórico de Dussel: “a história da humanidade só
pode ser compreendida se formos aos seus fundamentos, às origens [...], esta mesma história é uma
trama interligada, onde todos os elementos devem ser analisados, sob pena de ficarem lacunas que
tornarão equívoca sua intepretação” (ZIMMERMAN, 1987).
9

Como Dussel escreve na “Introdução: história mundial das eticidades” de sua Ética de la liberación
en la edad de la globalización y exclusión: “Procuraremos somente 'situar' a problemática ética num
horizonte planetário, para tirá-la da tradicional interpretação meramente helenocêntrica ou
eurocêntrica, para abrir a discussão mais além da ética filosófica europeia-norte-americana atual [...]
para mostrar como se poderia implementar o questionamento em panoramas mais amplos de
'mundialidade'” (EL: p. 19).
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estabelecida (Idade Antiga, Medieval e Moderna), movimento que,
mais que uma discussão a respeito da história, expõe estruturas
ideológicas excludentes e dominadoras, abrindo, inclusive, o
caminho para se refundar o poder desde seu caráter positivo. Tratase, nesse momento, da constituição de um conteúdo histórico.
Como Roque Zimmerman explica, movimento comum aos
trabalhos filosóficos de Dussel é a necessidade de partir da
reconstituição de uma categoria “histórica10 como o fundamento da
filosófica” (ZIMMERMAN, 1987: p. 61). Para que se desenvolva o
conteúdo político para além dos reducionismos, do eurocentrismo,
do tradicionalmente estabelecido, é preciso constituir uma história,
um macrorrelato crítico alternativo — ou ainda alterativo.
Movimento que se lança a uma pretensão de universalidade, mas
desde as experiências concretas, comuns, de gente que nasce, como
vimos, em um lugar, em uma comunidade, com língua, história,
família, situações próprias, não genéricas, abstratas. A
reconstituição histórica proposta por Dussel pressupõe que:
Se a ou b são o “ponto de partida” como as situações concretas,
históricas, dadas num mundo da vida cotidiana (Lebenswelt) de
um sábio de Mênfis (egípcio), Nezahuacoyotl de Texcoco
(mexicano) ou Heráclito (efésio), até Aristóteles (grego), Avicena
(árabe), Tomás de Aquino (latino), Hegel (alemão), Peirce (norteamericano), Wittgenstein (austríaco), Salazar Bondy (latinoamericano), etc., toda filosofia se origina na dita “particularidade”,
de maneira necessária, inevitável. Desta situação se eleva o pensar
filosófico a uma estrutura complexa de “recursos” [...] que se
denomina frequentemente “universais”. Ninguém nunca ascendeu
10

A “histórica” que aqui tratamos não se resume ao relato sobre acontecimentos, mas se refere ao
movimento real, das múltiplas ações, reações, experiências, relações, interações e determinações reais,
concretas, materiais passadas que constituem e tornam possíveis as vivências atuais, cotidianas,
contemporâneas. Desse modo, a filosofia e as produções teóricas propriamente latino-americanas que
aqui trabalhamos estão inseridas no debate e nos trabalhos das ciências sociais e econômicas
conhecidos como “teorias da dependência”. Aí estão Zea, Quijano, Zimmermann, Dussel e, em seu
início também Salazar Bondy. Nesse sentido, Dussel comenta que “a questão da dependência latinoamericana é, para nosso continente, o nível onde a reflexão se faz concreta" (DUSSEL: 1990, p. 18).
Nota nossa.
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à “universalidade” desde a “universalidade”: se ascende à
“universalidade” desde a realidade particular (MPPL: p. 62-63).

A proposta de Dussel estaria em convergência com o que Juan
Carlos Scannone indicou como “o surgimento ou a possibilidade de
surgimento de um novo paradigma não apenas científico como
igualmente sociocultural” (SCANNONNE, 2013b, p. 33), para uma:
[...] globalização alternativa [...] o discernimento filosófico da ação
e paixão históricas numa espécie de filosofia da história renovada,
mas não da história em seu conjunto, senão da que está se
sucedendo e na qual estamos atuando e padecendo (Idem: p. 13).

Nesse sentido, a respeito de sua produção teórica, Dussel
afirma que:
O discurso crítico de libertação deve, portanto, abandonar a
fragmentariedade de seu relato, e deve começar a produzir um
macro-relato crítico (com pretensão de verdade, quer dizer, com
consciência de que é inevitavelmente falível, mas que não avança
enquanto falível, senão com pretensão de verdade) para que o
imaginário das vítimas, dos dominados, tenha capacidade de se
projetar num lugar histórico com sentido, com sentido global
(PLHMC: p. 16).

A periodização tradicional, que como Dussel aponta é
eurocêntrica, redutivista, um cabide histórico genérico e abstrato
recebido e adotado sem a crítica devida, exclui uma série de
experiências humanas que estão para além dos tratados e discussões
clássicas sobre o político e a política11. Exclui, também, produções
11

Como expressa em alguns textos, Dussel descobre que a América Latina — sua terra, seu povo, sua
comunidade, sua família e tradição — está fora da história: não tem lugar dentro da periodização
tradicionalmente utilizada. É uma história que nasce na Grécia, passa pelo mundo latino e culmina na
Europa Central (especialmente anglo-saxã e franco-germânica). A América Latina só encontra seu
lugar desde o “descobrimento” (ou a invasão) do Novo Continente, ou seja, só tem lugar quando tendo
o centro europeu como referência. Com a leitura do mexicano Leopoldo Zea é que Dussel percebe-se
fora da história, e assim confessa: me descobri 'fora da história', graças a Leopoldo Zea. É a afirmação
de nossa exterioridade latino-americana, como o Outro, como o pobre, que me impulsionou num
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teóricas, conhecimentos e filosofias de comunidades e comunidades
humanas não europeias, não brancas, que não sejam do “centro”12
— postas no esquecimento ou negadas, como subdesenvolvidas ou
inferiores frente a certo saber. Mais duro, fundamental e importante
que isso, nega a existência, o dia a dia, a língua, as famílias, os ritos
e crenças, ou seja, a corporalidade, a carne, a vida dos sujeitos, dos
corpos de pessoas e pessoas com toda sua complexidade e vida13.
Portanto, a reconstrução da história evolutiva situando o
humano — constituindo a categoria de corporalidade como base
material a partir da qual serão formadas as instituições — já é a
produção e apresentação desse macrorrelato crítico para e pelas
vítimas, pessoas excluídas, oprimidas. Como apresenta Losandro
Antonio Tadeschi:
O desafio que se coloca na perspectiva dusseliana é analisar e
estudar uma nova valorização das experiências desses sujeitos [...].
Por conseguinte, há a necessidade de recorrermos às mais variadas
projeto filosófico que tenta negar esta negação e subsumi-la numa mundialidade futura (tanto humana
em geral como filosófica sem mais, que penso que seja o projeto de Zea)” (MPL: p. 79).
12

Como Leopoldo Zea — a quem Dussel deve e com quem compartilha a percepção de que a América
Latina, com seus povos, sua história, suas tradições, saberes, culturas, sua gente, está posta fora da
história — escreve: “Quando nos perguntamos sobre a existência de uma filosofia latino-americana,
fazemos a partir de um sentimento de diversidade, do fato de que nos percebemos e sentimos distintos.
Distintos do resto da humanidade? [...] De onde vem essa estranha preocupação? Por que levamos à
história da filosofia questões que nunca antes haviam sido propostas e, com certeza, fazemos uma
filosofia estranha? Essa estranha filosofia que os supostos criadores da filosofia olham com estranheza
[...], que enche de complexos seus próprios herdeiros na América Latina” (ZEA: 1989, p. 11). Desta
feita, Zea assim como Dussel colocam a questão da produção e reconhecimento de uma filosofia latinoamericana não somente como uma questão discursiva, de debates teóricos, conceituais ou textuais,
mas inserida em uma exigência de reconhecimento de pessoas da periferia do mundo enquanto
pessoas, com sua corporalidade, seu corpo, toda sua constituição, vistas, entendidas, ouvidas e
atuantes enquanto pessoas, humanidade. Junto e para além de uma discussão técnica, argumentativa
e teórica, está a possibilidade de resistência e ocupação de espaço por parte dos negados em mais um
campo, a saber, a filosofia.
13

Na tensão entre a questão histórica e a produção filosófica, Roque Zimmerman nos explica: “a
América Latina é tomada como um ser na sua globalidade, mas um ser negado, historicamente
negado” e, assim, na relação Europa e América Latina, “o primeiro será o sujeito, o segundo, o objeto
[...] para a Europa do século XVI, o europeu, o cristão, é; o índio não é; o negro também não [...] Desta
forma, toda dominação, massacre e destruição da América Latina é justificada” (ZIMMERMANN: 1986,
pp. 45-46).
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fontes para poder captar e reconstruir essa realidade heterogênea,
desconstruindo a lógica tradicional praticada nas ciências sociais
por uma nova maneira de abordar o pensamento crítico
(TADESCHI, 2015 b, p. 323).

Assim, inseridos nesse projeto e desafio históricos, desde a
construção de um macrorrelato crítico, tendo como pressuposto a
corporalidade, os viventes humanos que emergem nos processos
evolutivos da vida cumprindo com o princípio de produção,
reprodução e desenvolvimento da vida em comunidade,
perceberemos na leitura de Dussel que “expor a origem das
instituições nos ajudará a compreender de certa maneira que é
impossível entender uma sociedade sem a existência das mesmas”
e, também, “que as instituições são mecanismos e estruturas que
guardam o segredo de nossa evolução particular como espécie
humana” (NARBONA: 2015, p. 174). Essa indicação resulta da
possibilidade de se tomar o caráter positivo do poder como
fundamento do político e da política.
Como apresentamos no capítulo anterior, a capacidade de
construir mundo, de projetar, revelava a ruptura antropológica, o
salto qualitativo do processo evolutivo humano. Diferentemente dos
animais, que lançam mão dos instintos, de suas estruturas
hereditárias, como recurso adaptativo para subsistir, persistir em
vida, transmitindo filogeneticamente as adaptações de geração em
geração, a evolução da espécie humana tomou um rumo muito
peculiar: a produção de mecanismos mais complexos que
potencializaram a capacidade de adaptação da espécie:
[...] isto foi assim porque a margem de atuação dos hominídeos se
tornou cada vez maior, escapando por isso da conduta biológica
estreita que os instintos oferecem aos demais seres vivos [...]. Esta
adaptação era possível pelo estabelecimento de uma complexa rede
de relações que pouco a pouco foi se consolidando em estruturas e
modelos de comportamento cada vez mais concretos e específicos.
Aparecia assim o mundo da cultura, e com esta todo um
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mecanismo que abria o horizonte humano à dimensão da ética e
da política (NARBONA: 2015, p. 175).

Assim, no decorrer deste capítulo, mostraremos junto ao
filósofo latino-americano a necessidade das instituições enquanto
constituintes e produtos do modo de vida humano. A espécie
humana, com seu modo de realidade, lança mão da construção de
instrumentos e se organiza em torno de mecanismos também por
ela criados, a fim de produzir, reproduzir e desenvolver a vida
humana em comunidade14. Aos viventes humanos ocorreu que
nesse processo:
[...] tiveram que se colocar de pé, modificar sua coluna vertebral,
diminuir a mandíbula devido a sua posição ereta [...], o que
permitiu o crescimento de seu crânio e, com isso, de seu cérebro.
Seu pescoço se modificou e, com isso, desenvolveu-se um aparato
fônico. O crescimento do neurocórtex cerebral, que pela mesma
prática comunicativa foi desenvolvendo sua capacidade linguística,
deu a esse homo uma capacidade expressiva maior que das outras
espécies. Possivelmente, em função da caça de animais necessários
para sua dieta onívora, teve que se agrupar em grandes números.
A aliança entre famílias era assim exigida pela necessidade da
produção e desenvolvimento da vida [...], puderam criar um clã de
coletores, pescadores ou caçadores [...]. Possivelmente para que
fosse possível o intercâmbio, teve que nascer a primeira instituição
social presente em todas as culturas paleolíticas do Planeta: o tabu
do incesto, já pressuposta a proibição do assassinato ou do
canibalismo dentro do clã (PLHMC: p. 17).

Nessa empreitada histórica, o que se coloca é que as
instituições nascem em função do princípio de manutenção da vida
em e para a comunidade, a partir da experiência viva, material,
14

Desenvolveremos em nossa pesquisa o percurso junto a Dussel que propõe que o problema das
dominações e violências não é a produção de instituições, a institucionalização, como se fossem
inerentemente e fundamentalmente “más”. Estas são fruto das especializações e do modo de realidade
do vivente humano. É o exercício corrompido das instituições, sua corrupção, que produz, de acordo
com a arquitetônica aqui trabalhada, a dominação e a violência, os oprimidos e oprimidas, excluídos e
excluídas, as vítimas.
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concreta e intersubjetiva, não de um estado de natureza hipotético
de luta de todos contra todos15. Está sempre pressuposta a
comunidade, não partindo de indivíduos isolados16. Esses
acontecimentos explicitados por Dussel, como trabalharemos a
seguir, aventam o caráter positivo do poder — que foi reduzido sem
suspeitas pela tradição ao seu aspecto negativo, de violência e
dominação.
Com Dussel, refundar o poder em seu caráter positivo cria um
empecilho para que se rejeite toda e qualquer instituição sob a
acusação de opressão, violência e dominação, e ao mesmo tempo,
permite a crítica às instituições corrompidas: que exercem o poder
negativamente17. Desse modo, ele consegue apontar os limites e
insuficiências institucionais sem necessariamente abrir mão das
instituições desde seu fundamento18. É nessa estrutura que gira a
15

Como temos visto, Dussel se posiciona contra a abstração do estado de natureza formado por
indivíduos abstratos e solipsistas, isolados, e menos ainda para evitar a guerra iminente de todos
contra todos. Dussel procura refundar o poder em seu sentido positivo. Assim, antecipando uma
discussão pela qual passaremos mais à frente: "O poder político não é atributo exclusivo de um
indivíduo solipsista (como no Leviathan, de Hobbes, o soberano de J. Bodin, tão desejado por Schmitt);
não é nunca uma vontade narcisista. O poder político é um momento da comunidade política quando
a pluralidade de vontades se liga intersubjetivamente, com os outros membros do mesmo grupo"
(PLA: p. 56).
16

“A intersubjetividade constitui a priori a subjetividade de cada membro. Ela cria uma rede
constitutiva que possibilita a unidade de muitas vontades” (PLA: p. 57).
17

O que está em discussão é uma posição crítica que seja capaz de trabalhar com o conteúdo político e
solucionar problemas de maneira complexa, evitando reducionismos. Como Dussel escreve na Tese 7
sobre as instituições em seu 20 tesis de política: “Para o anarquista extremo toda instituição é sempre
repressão, opressão, injustiça. Para o conservador toda instituição é perene e intocável. Para uma
política realista e crítica, as instituições são necessárias, mesmo que nunca perfeitas; são entrópicas e
por isso sempre chega o momento em que devem ser transformadas, trocadas ou aniquiladas” (20TP:
p. 57).
18

Trabalhando a esse respeito, discutindo com Freud e Foucault, Dussel reconstrói a história evolutiva
e de formação das comunidades humanas nos volumes I e II da Política de la liberación. De todo modo,
já na Ética de la liberación indica a relação tensa e complexa de instintos, impulsos libidinais, e
instituições. Na Tese 17, indica: "A aparição mínima de espontaneidade [...] cinde o aparato psíquico e
permite também o começo da aparição de instituições psico-sócio-históricas mínimas também em sua
origem, que recolocam lentamente as estruturas do instinto específico [...]. A repressão civilizatória
do aparato libidinal é própria do homo sapiens e permite a permanência e a lenta transformação ou
substituição dos instintos específicos animais pelos culturais. Por isso, os instintos libidinais humanos
de autoconservação, de prazer e todo tipo de agressividade e defesa são distintos dos animais” (EL: p.
626).
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possibilidade de avaliação das instituições a partir do princípio de
produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana19.
Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, portanto,
caminharemos junto a Dussel apresentando a vontade-de-vida como
fundamento para a formação das instituições e para o campo
político. Mostraremos o querer-viver de uma comunidade como
experiência consensual — que, no campo político trabalhado no
próximo capítulo, tornar-se-á base para o princípio democrático e
de legitimidade — para realização de projetos possíveis —, base para
o princípio de factibilidade, que também tocaremos mais a frente.
Trata-se de um passo não mais de reconstituição histórica, mas de
elaboração da vontade-de-vida como categoria filosófica – como
fundamento do modelo teórico a ser construído.
Em seguida, distinguiremos as categorias de potentia e
potestas, que nos permitirão delimitar com mais clareza o que aqui
é chamado de caráter positivo e negativo do poder, assim como a
abertura para o passo seguinte: o fundamento da corrupção das
instituições. Nessa passagem, trabalharemos o fetichismo do poder,
que nos permitirá indicar, enfim, o político — nosso terceiro
capítulo.
2.1 Vontade de vida como fundamento: da história à categoria
Da experiência real, concreta e material dos viventes, a partir
da peculiaridade do modo de realidade ou modo de vida humana, da
reconstituição histórica desde o processo evolutivo da vida exposto
até aqui, iniciamos a passagem para uma categorização filosófica
estrita sobre o político junto a Enrique Dussel. Tendo como
19

Paulo César Carbonari explica que a possibilidade de avaliação crítica das instituições é fruto da ação
do sujeito, que o “sujeito, ao interpelar a sociedade reclamando direitos, age com base no princípio
ético material, que prevê a obrigação de realizar mediações capazes de garantir a produção,
reprodução e desenvolvimento autorresponsável da vida concreta. O critério material universal de
verdade prática toma o ser humano como ser corpóreo e, a partir dele, passa ao princípio material
universal da ética, que pretende ser prescritivo, uma exigência ética” (CARBONARI, 2015 a: p. 173).
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pressuposto todo o conteúdo da base material antropológica, o
princípio de produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade, e explicitada a justificativa da
reconstituição histórica — que tem como funções: tornar possível o
caráter positivo do poder como fundamento do político e da política,
e também de constituir um macrorrelato crítico com pretensão de
universalidade, no esforço de não negar os corpos de pessoas com
toda sua complexidade, de sujeitos intersubjetivos e suas
comunidades —, avançaremos junto ao filósofo argentino-mexicano
para a categoria vontade-de-vida.
Assim, tendo como primeiro plano de discussão a leitura que
Heidegger faz da vontade-de-poder de Nietzsche20, Dussel vê ao
fundo o “primeiro” Schopenhauer e, a partir desse intenso diálogo
com a filosofia alemã, implementará em sua produção filosófica a
vontade-de-vida como base para a constituição das instituições e do
campo político:
A vontade-de-viver (Wille zum leben), dirá Schopenhauer, está na
base de todo querer, de toda motivação, de todo movimento. Todo
campo político é o desenvolvimento último desta primitiva
vontade-de-viver do ser humano no longo e obscuro, mas
apaixonante, misterioso e inovador Paleolítico (PLHMC: p. 18).

20

A questão que se nos apresenta é a redução do poder a seu caráter negativo, enquanto vontade-depoder dominadora e violenta: “Por sua vez, Heidegger, quando comenta a obra de Nietzsche, vai
introduzindo o problema do poder de uma maneira inadequada, redutiva [...]. De fato, o poder é um
momento da vontade, é a determinação da vontade como querer viver que põe as mediações para a
reprodução da vida [...]. Mas de imediato a reflexão se torna redutiva, toma por atalho a senda que se
aparta do conceito pleno de poder [...]. Mas este poder se exerce sobre outros seres humanos” (MPPC:
p. 323). Nesse sentido, encontramos nos cursos sobre Nietzsche, de Heidegger, o seguinte: “Nietzsche
equipara, frequentemente, poder e força [...], a capacidade reunida em si e pronta para atuação, o
estar em condições de... [...]. Contudo, o poder é igualmente o ser-poderoso, no sentido da realização
do domínio, o estar-em-obra da força” (HEIDEGGER, 2014: p.51). A redução do poder ao exercício da
dominação, da afirmação de si, do mesmo, da força para assenhorar-se sobre... (sendo possível a
oração ser completada por “outra pessoa”), é o que Dussel denuncia. Aceito sem a crítica devida, o
poder é reduzido e fundamentado em seu caráter negativo, entendido sempre como violência e
dominação. O filósofo latino-americano lança-se, portanto, a refundar o poder desde seu caráter
positivo: para a produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade.
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A passagem da apresentação histórica para a determinação da
categoria de vontade-de-vida é explicitada pelo filósofo latinoamericano quando afirma que:
A humanidade demonstrou que podia permanecer, que podia
existir como vivente racional e pulsional; a conatio esse
conservandi (pulsão de conservar o ser) [...] permitiu transitar a
primeira história, o tempo originário da política, do começo da
implementação das estruturas do proto-poder, dos princípios
implícitos fundamentais, das instituições originárias (PLHMC: p.
18).

É desde a vontade-de-vida que as instituições originárias, as
“estruturas do protopoder”, vão se constituindo. O tabu do incesto,
por exemplo, a proibição do assassinato dentro de um clã, as
alianças entre comunidades e a própria divisão do trabalho nas
atividades rudimentares, como coleta e pesca, mas especialmente a
caça — já que, no ato e na organização do grupo familiar, ela exige
colaboração constante para se cumprir com a finalidade de trazer
alimento de volta para casa —, são fruto da vontade-de-vida no
processo evolutivo, de constituição do humano em interação com o
meio e em relações pessoais, com outra pessoa, intersubjetivas,
comunitárias. Dessa forma, instituições em sua origem são
interpretadas desde a produção, reprodução e desenvolvimento da
vida em comunidade:
[...] o desenvolvimento da espécie se liberava do mero
desenvolvimento anatômico-fisiológico [...] e acelerava de geração
em geração uma quantidade de novidades próprias da espécie
histórica humana. Os atos, não só instintivos (o instinto é
'desviado' para objetivos culturalizados), dos costumes, das
tradições, das “instituições”, dos sistemas políticos começaram sua
longa história. A gestão do instinto exige regras autoconscientes
(como o tabu), ainda que implícitas, e isto abre o âmbito da ética,
o campo da política, das normas comunitárias, da organização
social [...]. O grupo de famílias deve se organizar internamente,
mas igualmente deve firmar alianças para a caça [...], o que exige
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o pacto interfamiliar que provavelmente determina a instituição
do incesto [...]. Nascem, assim, as instituições no campo aberto
pela sublimação cultural dos instintos (PLA: p. 187).

O que Dussel perceberá a partir de sua leitura crítica da
vontade-de-vida é que as tarefas, organizações, instrumentos, etc.
são instituídos originariamente não para provocar a guerra ou para
vencê-la21, mas como condição de possibilidade para a vida, para a
subsistência da espécie:
A vida humana é o fundamento da vontade. A vontade não é nada
mais que o “querer viver”, o querer do vivente pelo qual se afirma
positiva e tendencialmente em seu ser vivente. Por sua vez, o poder
é a implementação dessa mesma vontade de viver (MPPL: p. 322).

Isso significa que o modo de vida da espécie humana se
desenvolve regulando o instinto com objetivos culturalizados,
desenvolvendo esse poder em mediações, como veremos com mais
cuidado adiante. Assim, a “vontade é a potentia primeira que institui
e abre o âmbito de tudo o que é desejado” (PLA: p. 51). Como Isabel
Narbona explica, o que está posto é que sem as instituições, sem as
mediações que se interpõem para a efetivação do poder, “o ser
humano ou estaria extinto há milhares de anos ou, talvez, seguiria
escondido entre as árvores de alguma região perdida” (NARBONA:
2015, p. 174). Novamente, estamos distantes de um estado de
natureza hipotético ou em torno de uma discussão abstrata sobre o
humano. Por nossa vez, percebemos que, junto a Dussel,
pressupondo a base material antropológica, o princípio material de
21

Em crítica à tradição que reduz e fundamenta o poder desde seu caráter negativo, Dussel lançar-seá a um postulado que adianta em nota afirmando que: “Se a essência da Política é a ‘Vontade-de-viver’,
não será uma “Vontade-de-guerra”, senão uma ‘Vontade-de-paz’” (PLA: p. 80). Distancia-se, assim,
de Nietzsche — “A vida é uma consequência da guerra, a própria sociedade é um meio para a guerra”
(NIETZCHE, 2011: p. 299) — e da interpretação heideggeriana — “a vida, isto é, o ente na totalidade, é
em sua essência fundamental e em seu próprio fundamento essencial vontade de poder — e nada além
disso [...]: a vida é vontade de poder. Algo duplo e ao mesmo tempo singular vem à tona com essa
sentença: 1. O ente na totalidade é “vida”; 2. A essência da vida é a “vontade-de-poder” (HEIDEGGER,
2014: pp. 345-346).
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produção, reprodução e desenvolvimento da vida em comunidade,
assim como a necessidade de se reconstituir a história com um
macrorrelato crítico, produz-se um conteúdo material próprio para
o político e a política.
Nesse sentido, analogamente ao “primeiro” Schopenhauer,
para o filósofo argentino-mexicano, a vontade-de-viver é “esta
realidade originária que se constitui em primeiro lugar como a
essência última de cada ser vivo, em seu afã perseverante por
permanecer a todo momento preso de sua própria existência”
(NARBONA: 2015, p. 72)22. Como Dussel escreve em suas 20 tesis de
política, materialmente a “vontade-de-vida é a tendência originária
de todos os seres humanos” (20TP: p. 23).
Assim, estamos frente à passagem de uma interpretação
histórica para uma categoria filosófica propriamente dita: a relação
entre compreender o processo evolutivo da vida no qual emerge o
humano com sua história e a categoria de vontade-de-vida —
colocada como estrutura fundamental em toda essa experiência23.
Como já alertado, fugindo de reducionismos, a proposta de Dussel
procura não cair em um determinismo histórico ou historicismo, e
nem na tomada de uma estrutura teórica alienada ou descolada da
experiência concreta, material, viva, como ponto de partida. Assim,
deve-se compreender essa passagem a partir de sua interação: uma
história evolutiva da vida que dá conteúdo e constitui a categoria
“vontade-de-vida”, e esta como a que estrutura e que guia a
interpretação da história construída24.
22

Como o próprio filósofo propõe: “De fato, desde Schopenhauer o ser ou a realidade é vista como
Vontade (Willen). Em nosso caso, seria a ‘Vontade de Vida’ (Willen zum Leben) que com Nietzsche
toma a fisionomia de ‘Vontade de Poder’ (Wille zur Macht), que poderia corretamente ser interpretada
como ‘potência’ que, mobilizando e realizando, surge da vida para reproduzir a vida e, portanto, como
o fundamento último de tal Poder” (HFPC: p. 50).
23

A respeito da relação da filosofia com as demais ciências dentro dos marcos de uma filosofia da
libertação, Roque Zimmerman explica que: “a filosofia sabe do limite de seu discurso e aceita diálogo
com todas as demais ciências. De todas elas recebe a contribuição. Sobre todas elas reflete criticamente.
Esta é uma de suas tarefas” (1987, p. 189).
24

Como nota Roque Zimmerman, para Dussel também importa em seu trabalho histórico “a
compreensão da existência como fundamento do ethos. Por isso critica autores que o precederam e
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2.1.1 Vontade-de-vida: da filosofia eurocêntrica à filosofia da
libertação
Como vimos, está posto que as comunidades instituem
mediações que possibilitem a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana, emergente no processo evolutivo
da vida. O impulso para cumprir esse princípio material com
pretensão universal será trabalhado a partir da interpretação que
Dussel faz da vontade-de-vida ou vontade-de-viver, o querer-viver
do vivente humano:
Esta Vontade de Viver será determinante para uma nova
fundamentação da política crítica [...], a vontade se joga como
Vontade de Vida, e não de fato como mera Vontade de Poder (no
sentido de Nietzsche e Heidegger). O “primeiro” Schopenhauer
(que todavia afirma a vida, já que o “segundo” Shopenhauer
negará a vida para eliminar o fundamento do principium
individuationis e com isso a dor) e M. Henry, e muito mais
radicalmente E. Lévinas, dar-nos-ão a possibilidade da superação
do poder meramente negativo, enquanto dominação. Porque se o
fundamento da política é a vontade [...], a essência da vontade em
última instância é a vida25 (PLA: p. 48).

cuja limitação maior é a de só indicar como ‘determinantes na história das culturas os instrumentos
civilizatórios’. Isto efetivamente é insuficiente” (1987, p. 62). Assim está posta, novamente, a passagem
da história para a filosofia (ou categorias filosóficas). Não se deve cair em reducionismos e nem tomar
as instituições como exclusivamente determinantes para o processo histórico humano. De todo modo,
também não se deve rejeitar as instituições e produções culturais, cambaleando para outro
reducionismo. Como já exposto, as instituições são, em certo aspecto, determinantes enquanto
necessárias em todas as relações humanas. O esforço para constituir o caráter positivo do poder e a
crítica à corrupção das instituições dependem da não rejeição desse trabalho histórico com as
produções, instituições, instrumentos civilizatórios — que, por sua vez, estão sempre sob suspeita para
não se repetir os já denunciados reducionismos.
25

Novamente, esta afirmação do filósofo argentino-mexicano marca seu distanciamento crítico de
Nietzsche e da interpretação que Heidegger faz deste. Fica explícita a referência quando encontramos
no trabalho de Heidegger sobre Nietzsche o seguinte: “O que significa vontade? O que significa vontade
de poder? Essas duas perguntas são, para Nietzsche, apenas uma; pois vontade não é para ele outra
coisa senão vontade de poder, e poder não é outra coisa senão a essência da vontade” (HEIDEGGER,
2014: p. 28).
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O diálogo filosófico fundado na base material explicitada em
nosso primeiro capítulo não poderá recair em campos fechados,
exclusivos, deixando de lado a corporalidade humana, o corpo de
cada vivente, cada sujeito, cada pessoa, assim como a reconstituição
histórica e o princípio de produção, reprodução e desenvolvimento
da vida humana em comunidade. Assim, a vontade-de-viver,
enquanto categoria conectada ao que desenvolvemos caminhando
junto a Dussel, não pode incorrer no descuido de abandonar a
experiência integral do humano ao tratar das instituições, do político
e da política. Para ele, como comenta Isabel Narbona, “na filosofia
política atual [...] tem havido certo abandono ou descuido com esta
categoria [vontade-de-vida] pelo fato de que o pensamento
moderno deu prioridade ao âmbito cognitivo” (NARBONA: 2015, p.
20) — não da corporalidade, do humano integral — assim como a
redução do poder a seu caráter negativo.
Nesse ínterim, dá-se a interpretação e aproximação com o
“primeiro” Schopenhauer, que, de certo modo, também se esforça
para trabalhar o humano de modo integral, unitário26:
Todo ato verdadeiro de sua vontade é simultânea e
inevitavelmente também um movimento corporal [...]. O ato da
vontade e a ação do corpo não são dois estados diferentes,
conhecidos objetivamente e vinculados pelo nexo da causalidade,
nem se encontram na relação de causa e efeito; mas são uma única
e mesma coisa, apenas dada de duas maneiras totalmente
diferentes, uma vez imediatamente e outra na intuição do
entendimento. A ação do corpo nada mais é senão ato da vontade
objetivado, isto é, que apareceu na intuição (SCHOPENHAUER:
2005, p. 157).

O limite que Dussel encontrará para a vontade-de-vida,
enquanto fundamento para a formação das instituições e do político,

26

O próprio Dussel nota esta unitariedade antropológica no filósofo alemão: “Schopenhauer captou
adequadamente que a corporalidade humana é o lugar da vontade” (PLA: p. 49).
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é a passagem ao “segundo” Schopenhauer27, à negação da vida, que
traz à tona a redução da experiência viva ao caráter negativo,
limitado à dor e ao indivíduo, ao “mesmo”28 — aproximando-se, de
acordo com Dussel, da vontade-de-poder que este encontra em
Nietzsche vai a Heidegger29. Assim, Dussel passa por esses filósofos
e, em seguida, a Michel Henry e Emmanuel Lévinas, para delimitar
o âmbito que situará sua política e o modo como nela está colocada
a vontade-de-vida como fundamento.
O que está posto é que, no processo vivo, na experiência da
corporalidade humana, uma instituição não é construída e
organizada para dominar, controlar e disciplinar, para o exercício
da força e da violência, mas, fundamentalmente, para produzir,
reproduzir e desenvolver a vida. A dominação e a violência, o
controle opressivo, que é o caráter negativo do poder, não fundam
27

Sobre o distanciamento de Dussel ao “segundo” Schopenhauer, ver o trabalho de Isabel Nabona, El
problema del poder político desde a perspectiva de la Política de la Liberación de Enrique Dussel, na
primeira parte, sobre a vontade-de-viver, em que apresenta a argumentação de Dussel contra o
pessimismo e egoísmo do filósofo alemão tendo em vista a superação para uma vontade-de-vida
comunitária e positiva. Como sintetiza: “a partir do ‘segundo’ Schopenhauer é impossível chegar até
um fundamento do poder entendido de maneira positiva, como uma vontade de vida que se nega a
ser destruída [...]. A partir da proposta que Schopenhauer nos oferece, é muito possível chegar,
inclusive, a pensar que a ideia de que o sofrimento seja o fundamento último da Vida [...] está
intimamente relacionada com o fato de que o homem tende a ser egoísta por natureza” (NARBONA:
2015, p. 75).
28

Indicando os traços de aproximação e distanciamento frente a Schopenhauer em sua Ética de la
liberación em la edad de la globalización y exclusión, Dussel escreve: “De fato, para o atormentado
pensador antihegeliano, as vítimas são todos os seres vivos enquanto se encontram dados em sua
própria corporalidade, que sofrem pela “Vontade de viver”, o fundamento da dor (o problema central
do budismo), que em última instância, é o egoísmo próprio do principum individuationis” (EL: pp.
341-342).
29

A discussão com Nietzsche e Heidegger é extensa e complexa e, sendo assim, devido ao caráter
sumário de nossa investigação e tendo como objetivo trabalhar as instituições, e não especificamente
a vontade-de-vida em Dussel, não a exploraremos mais do que com as indicações já feitas em notas
anteriores e este comentário. Certos aspectos das propostas desses filósofos são aceitos e incorporados
por Dussel, enquanto outros são criticados. De todo modo, cabe indicar que nos ocuparemos da crítica
mais geral que o argentino-mexicano faz a Nietzsche e Heidegger, e que o tema da vontade-de-poder
nesses filósofos — tomando a interpretação de Dussel desde a América Latina — está presente, entre
outras obras, na segunda parte da Ética de la liberación, capítulo 4, §4.5, subseção “b” (El: p. 344);
assim como nas teses 2 e 5 de suas 20 tesis de política (20TP: pp. 23-29 e pp. 40-48); no capítulo 21,
subseção 21.2, “Sobre o poder” dos Materiales para una política crítica (MPPL: pp. 322-325); e
especialmente no §14 da Introdução à Política de la Liberación: arquitectónica (PLA: pp. 46-66).
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as instituições: originariamente é a vontade-de-vida com seu caráter
positivo, para a ampliação da vida (sempre em comunidade)30.
Como Dussel explica:
O ser corporal humano, enquanto vivente, põe os entes como suas
mediações, como sua objetivação no mundo, como momentos de
sua mesma realização inalcançável. A vontade é exatamente o
querer fundamental que pode (como Potentia, Força ou Poder)
unir como tendência os dois polos do mesmo: a vida que se é e a
vida por vir. O mundo se abre entre esses extremos da
temporalidade vivente, e os entes povoam o mundo como
possibilidades para a vida (PLA: p. 49).

Como já apresentado, as primeiras instituições e regras
disciplinares (como incesto, proibição do assassinato, divisão de
trabalho, etc.) têm a função de potencializar e desenvolver a vida, a
subsistência da comunidade, da espécie. A disciplina de regular as
atividades, como optar por coletivamente planejar a alimentação ao
invés de consumir a caça ou a pesca imediatamente, exigem certa
“dor” (limitação da realização do prazer) em troca de um benefício
que potencializa a vida humana que é sempre em comunidade
(repartição dos alimentos, diversificando a dieta e fortalecendo a
vida do clã todo)31. Assim, o que acontece é que:

30

Trabalharemos mais adiante e com maior cuidado o tema, mas já podemos indicar a diferença entre
tomar o caráter positivo e o caráter negativo do poder como fundamento para a criação das instituições
a partir da interpretação que Heidegger faz da “vontade-de-poder” de Nietzsche, criticada por Dussel,
que toma outra via: “Para evitar, então, a vacuidade da palavra ‘vontade’, Nietzsche diz: ‘vontade de
poder’. Todo querer é um querer-ser-mais. O poder mesmo só é na medida e porquanto ele permanece
um querer-ser-mais [...]. Nietzsche equipara, frequentemente, poder e força [...]. Contudo, o poder é
igualmente o ser-poderoso no sentido de realização do domínio, o estar-em-obra da força”
(HEIDEGGER, pp. 49-51).
31

“A auto-conservação da espécie exige certa 'postergação da satisfação' (Aufschub der Befriedigung),
certa 'renúncia' (Verzicht) ou um 'desvio de uma possibilidade de prazer', que é de certa maneira um
'desprazer'. A instituição (cultural ou política) será um 'repetir o desviado (das Verdrängte [...] zu
wiederholen)', ou o desprazer necessário para a reprodução segura da vida da comunidade" (PLA: pp.
181-182).

Bruno Reikdal Lima | 103
Entre as espécies animais, entende-se, os instintos asseguram o
acionar do indivíduo dentro da espécie filogeneticamente. Mas no
ser humano, a passagem evolutiva [...] produz certa “regressão”
da conduta instintiva, que de fato vai sendo subsumida ou vai se
transformando em comportamentos sistêmico-culturais, em ações
reguladas por instituições. Se o instinto assegurava quase que com
infalibilidade [...], a humanidade irá depositando os acertos das
respostas exitosas aos desafios (da natureza e outros grupos
humanos) a sua memória coletiva [...]. O instinto, como atividade
reprodutora ou conservadora da vida, vai dando lugar (sem jamais
desaparecer) às “instituições” que cumprem a mesma função
reprodutora e conservadora da vida humana coletiva (PLA: p. 180181).

Desse modo, a vontade-de-vida originariamente produz
meios para possibilitar a manutenção da vida — cumprem com o
critério de produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade —, não para dominar, violentar, controlar.
É o esforço de Dussel em traçar o caráter positivo do poder32. Assim,
distancia-se da vontade-de-poder, entendida de modo negativo, que
encontra eco em Nietzsche e Heidegger:
O mundo ou o campo político se abre desde a realidade como
vivente, como corporalidade humana; abre-se desde o fundamento

32

Tal qual indicamos nas notas 19, 23 e 41 do presente trabalho, a reconstituição histórica da
emergência do vivente humano no processo evolutivo da vida assim como a proposta do princípio de
produção, reprodução e desenvolvimento da vida propostos por Dussel vão ao encontro da produção
teórica de Darwin em seu Origem das espécies (o que não significa, também como já indicado, que
haja concordância com darwinismo ético ou determinismos reducionistas). Como notamos, a ideia de
luta pela vida incorpora não somente e nem primeiramente as disputas entre viventes, senão a
codependência no esforço por conservação da vida, assim como a capacidade de procriar, de originar
e garantir a geração de vida — permanência, conservação e autoconservação. Nesse sentido, aproximase do que se entende com o filósofo latino-americano por caráter positivo do poder: desde a produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade. Por outro lado, na via oposta,
indicando o caráter negativo do poder como fundamento contra o qual Dussel se coloca, Heidegger
afirma: “Querer é querer-ser-mais-forte. Nietzsche também fala [...] em oposição ao darwinismo.
Elucidemos tal estado de coisas brevemente: a vida não tem apenas, como pensava Darwin, o ímpeto
para autoconservação, mas é ela mesma autoafirmação [...], ou seja, querer permanecer em cima é
constantemente um retornar à essência, à origem. Autoafirmação é afirmação originária da essência
[...]. Daí podemos dizer: vontade de poder é sempre vontade essencial” (HEIDEGGER, 2014: p. 48).
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da vida humana como vontade [...] que tem poder [...] de pôr os
entes, as mediações, as possibilidades como condições
(Bedingungen) da permanência e aumento da vida. “Como
vontade” significa poder sobre-passar-se desde si e para si mesma
(como autonomia). Para Heidegger, seguindo a Nietzsche, como
“capacidade de ser-Senhor (Herrsein) e poder dominar (BefehenKoennen)”, como “centros de dominação” (herrschaftliche
Zentren)33 (PLA: p. 52).

E, como mostra Dussel, nas palavras de Heidegger34:
As estruturas de domínio (Herrschaftsgebilde) são figuras
(Gestalten) da Vontade de Poder. Frequentemente Nietzsche
denomina não apenas valores (Werte) às condições destas
estruturas de domínio, senão também a essas estruturas mesmas
[...]. Ciência, arte, Estado, religião, cultura, todas valem (gelten)
como valores enquanto condições pelas quais se cumpre a ordem
(Ordnung) do devir do único real (des allein Wirkliche),
pressupõem certas condições que asseguram sua própria
consistência e seu próprio desenvolvimento (HEIDEGGER, 1961,
opt., cit., PLA: p. 52).

Em sua discussão com Nietzsche e Heidegger — apresentada
em um diálogo extenso, profundo, de aceitação de certos traços35,
33

Como Heidegger explicita em seu Nietzsche e que muito esclarece o ponto que Dussel toca para
afirmar a vontade como fundamento, mas ao mesmo tempo distanciar-se do alemão e criticar seu
caráter negativo, de poder entendido como dominação, violência, assenhoramento: na vontade
lançada para além de si “reside o ser-senhor sobre..., o exercer poder sobre o que é aberto no querer
e é fixado nele [...]. O querer mesmo é um assenhoramento sobre..., que se estende para além de si;
querer é em si um poder. E poder é o querer que é constante em si. Vontade é poder e poder é vontade”
(HEIDEGGER, 2014: p. 32), ou ainda que “assenhorar-se-para-além-de-si é sempre também
aniquilação. Todos os momentos introduzidos da vontade — o para-além-de-si, a intensificação, o
caráter de comando, o criar, o afirmar-se — falam de maneira suficientemente clara e deixam
reconhecer que a vontade é, em si, vontade de poder” (Idem, p. 51).
34

Daniel Pansarelli explicita a interpretação que Dussel faz de Heidegger ao dizer que: “A dialética
heideggeriana também se configura como uma dialética totalizada, do isolamento ou do solipsismo”
(PANSARELLI, 2013: p. 93), e em seguida cita um trecho do Método para uma filosofia de la liberación
em que Dussel afirma: “É uma autêntica dialética (ainda que Heidegger nunca tenha utilizado essa
denominação) [...] dentro do horizonte do ser que se im-põe (Ge-stellt e não Ge-setzt), até seu
fundamento para além de toda consciência, subjetividade ou produção humana” (MFL: p. 159).
35

Como indicação geral, traços assumidos por Dussel da vontade-de-poder em Nietzsche e Heidegger
giram em torno do tomar a vida como se apresenta, em sentido forte, assumindo que há que se viver

Bruno Reikdal Lima | 105

conceitos e categorias e refutação de outros —, a crítica fundamental
que nos interessa gira em torno do poder entendido como controle,
reduzido à dominação. Desta feita, tomaremos o diálogo de Dussel
com esses filósofos através dessa crítica mais geral, não estendendo
para suas implicações e pressupostos. Esse recorte metodológico nos
permite trabalhar o tema do poder e, também, a crítica cabível a
outros autores e realizada por Dussel em diferentes momentos, sem
com isso nos estendermos e desviarmos de nosso foco. É central
explicitarmos a relação entre poder e domínio que tradicionalmente
passa sem suspeitas — o ponto denunciado por Dussel contra a
tradição eurocêntrica36 da filosofia política.
Em suas 20 tesis de política, Dussel nos explica que a vontadede-vida é fundamental na experiência humana de maneira sintética.
Desde a afirmação da pessoa, do sujeito, do humano como vivente,
comunitário, complexo, acossado pelo risco de morte, deve
continuamente ter consigo a tendência de permanecer vivo, de
querer-viver. Para o filósofo argentino-mexicano, esse querer-viver
é a vontade. Assim, comenta que o que procura é corrigir “a
expressão trágica de Schopenhauer e a dominadora tendência da
vontade-de-poder de Nietzsche ou de Heidegger” (20TP: p. 23).
Portanto, a questão fundamental que se nos apresenta é que, na
tradição eurocêntrica:

— mas antes que essa vontade se feche sobre si e se torne dominadora, vontade de poder enquanto
conquista sobre outros —, assim como a questão do “poder-pôr” ou “dispor” de mediações que
permitam a realização da vontade-de-vida e seus valores dentro de uma totalidade (PLA: pp. 47-59).
36

Denominar a filosofia de “eurocêntrica” e criticar o pensamento produzido pela tradição europeia
não significa abandoná-los. Pelo contrário, o que Dussel propõe é o diálogo, ativo, não receptivo e
dogmatizado, sem crítica e suspeita. Apontar os limites de determinado pensamento a partir da
situação de exterioridade e periferia, a partir da América Latina especialmente, significa que é
“contando com os 'recursos' da melhor filosofia do 'centro', como o exigia Mariátegui (e por isso
criticado de 'europeísta' por certos nacionalistas) ou Salazar Bondy (e por isso recorria à filosofia
analítica de um Wittgenstein), e partindo da 'particularidade' da filosofia latino-americana” que se
deve “gerar um novo discurso, a partir da peculiaridade dos oprimidos e excluídos, dos pobres, do
povo latino-americano. Assim nasceu a Filosofia da Libertação [...] e se toma consciência de que se
trata de uma filosofia que deve assumir pretensões de 'mundialidade', porque há oprimidos e excluídos
em todos os sistemas existentes” (MPPL: p. 65).
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[...] desde a invasão e posterior conquista da América em 1492, o
pensamento político definiu em geral poder como dominação, já
presente em Maquiavel, Hobbes, e tantos outros clássicos,
incluindo Bakunin, Trotski, Lênin ou Weber — cada um com
diferenças conceituais importantes (Idem, ibidem).

Assim, Dussel se lança a mostrar que:
A 'vontade-de-viver' é a essência positiva, o conteúdo como força,
como potência que pode mover, arrastar, impulsionar. Em seu
fundamento, a vontade nos empurra a evitar a morte, a postergála, a permanecer na vida (Idem, ibidem).

O que se apresenta é que essa crítica da vontade procura
afastar a redução do poder a seu caráter negativo. O poder
entendido como violência e dominação não será em Dussel sua
definição, mas sua defecção — o poder sendo corrompido, em
processo de corrupção. Assim:
A vontade é o 'querer-viver' da vida, da vida humana. A política
ronda sempre o tema do poder. A essência do poder é a vontade,
sendo que a essência da vontade é a vida — como afirma M. Henry
a partir de Schopenhauer [...]. Por nossa parte, queremos
recuperar aquilo que mais a cá da 'Vontade de Poder' nietzscheana
se dá, todavia, uma primigênia 'Vontade de viver' — e da qual a
'Vontade de Poder', quando se fecha sobre si mesma e domina o
outro, é uma determinação defectiva (PLA: p. 47).

Seguindo o movimento de sua analética — que apresentamos
na “Introdução” do presente trabalho —, Dussel criticará a estrutura
fechada da filosofia política eurocêntrica. A tradição volta-se sobre
si mesma, constituindo uma totalidade dominadora37, sem
37

Ao fim do primeiro volume de sua Política, Dussel denuncia que a “filosofia política do centro (da
Europa e Estados Unidos) é sumamente restrita em sua própria problemática. Estuda somente seus
próprios assuntos, de maneira tradicional e em função de sua própria prática política. Todos os
restantes espaços geopolíticos são simplesmente desdenhados, não investigados. Crê [...] que tratando
de seus próprios problemas já tenha construído uma filosofia política adequada para todo o mundo.
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possibilidade de exterioridade, fundada no poder e seu caráter
negativo, entendido como violência, como dominação. Desta feita,
em sua produção teórica, Dussel passa por Emmanuel Lévinas, que
abre espaço para a crítica a Heidegger38 e também para se pensar a
experiência do cara a cara, da alteridade, do Outro como
absolutamente Outro: sujeito para além do Mesmo. Especialmente
na Arquitectónica, antes de chegar a Lévinas, Dussel lança mão da
interpretação que Michel Henry faz da vontade-de-vida em
Schopenhauer. Como em nota explica Narbona:
Com respeito a Michel Henry, Dussel se apoia no que este pensador
argumenta em sua obra Genealogia da psicanálise, dedicada a
Schopenhauer. Nesta obra, seguindo o “primeiro” Schopenhauer,
parte da corporalidade vivente do ser humano como realidade,
mas concebida como uma realidade faminta, vulnerável, que quer
permanecer na vida. Dussel está de acordo com Schopenhauer e
Henry quando expressam que a corporalidade humana é o lugar
da vontade. De todo modo, pensamos que o filósofo mexicano
pensa essa corporalidade humana a partir de um sentido mais
comunitário (NARBONA: 2015, p. 74).

Mas é Lévinas quem permite a Dussel o processo de
refundação da vontade em seu caráter positivo — não para uma
vontade-de-poder mas desde a vontade-de-vida. É no contato com o
filósofo judeu-lituano-francês que Dussel pode trabalhar a partir da
exterioridade: do Outro que também é vontade-de-vida e que, para
além do Mesmo, corre o risco de estar faminto, sedento, sem
potência, com sua vontade-de-vida impedida contingencialmente de

Sua antiga enfermidade eurocêntrica a leva a pensar que sua particularidade é o universal, por onde
deverão passar de uma maneira ou outra todos os povos da Terra” (PLHMC: p. 551).
38

Sobre Emmanuel Lévinas, abrindo a seção da Ética de la liberación dedicada a ele, Dussel comenta:
“Quando em 1970 começamos a recorrer a Lévinas [...] nos foi possível a superação do Heidegger de
Ser e Tempo” (El: p. 359). O filósofo lituano-francês é, efetivamente, um marco-chave na filosofia de
Dussel, como o próprio autor indica em sua Autopercepción intelectual de un processo histórico,
presente não apenas na temática sobre o político, mas em todo seu pensamento a partir da década de
1970.
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se efetivar, inclusive, devido ao poder violento exercido pelo Mesmo.
É abertura para o conteúdo político que se constitui na relação
comunitária, interpessoal, de responsabilidade com a alteridade, e
não de assenhoramento, de afirmar-se, de comando, de domínio.
Como explica Roque Zimmermann:
É apenas em Lévinas [...] que vamos encontrar pela primeira vez
com absoluta clareza a categoria da “alteridade”, quando descobre
a categoria autrui, isto é, o outro homem que está no mundo além
do meu mundo [...]. Para Lévinas o “outro-homem-além-do-meumundo” sempre foi o judeu massacrado por Hittler. Nisto a
filosofia de Lévinas foi original e se baseou no real. Faltou-lhe,
porém, segundo Dussel, a perspectiva universal. Jamais lhe
passara pela cabeça que esse outro homem pudesse ser um
asiático, um africano, um árabe ou um latino-americano, homens
estes, todos eles secularmente explorados e objetivados como
“úteis à mão” pela totalidade central europeia (ZIMMERMANN,
1986: p. 74).

Nesse sentido, seguindo o movimento empreendido por
Dussel, percebemos que enquanto Heidegger afirma que o:
[...] querer é: colocar-se sobre o próprio comando. Querer é a
decisão do comandar-se que em si mesma já é uma execução desse
comando [...]. Querer é decisão para si, mas para si como para o
que o estabelecido no querer como querido quer. A vontade traz a
cada vez a partir de si mesma uma determinação corrente para o
interior do seu querer [...], ‘pois a vontade é, como afeto do
comando, o sinal decisivo do autoassenhoramento e da força’ (A
gaia ciência, Livro V, 1886; V, 282) [...]. O querer mesmo é um
assenhoramento sobre... que se estende para além de si; querer é
em si mesmo poder. E poder é o querer que é constante em si.
Vontade é poder e poder é vontade (HEIDEGGER, 2014: pp. 3132).

Lévinas, por sua vez, recolocará a questão criticando a
compreensão do querer via ontologia heideggeriana que, ao partir
deste e a este pretender retornar (ou seja: um querer desde si e que
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retorna para si), anulando ou dominando o que está-para-além-desi (o Outro em sua independência) acaba por cometer:
[...] uma violência e uma negação. Negação parcial que é violência.
E esta parcialidade descreve-se no fato de que o ente, sem
desaparecer, se encontra em meu poder. A negação parcial, que é
a violência, nega a independência do ente, ele depende de mim. A
posse é o modo pelo qual um ente, embora existindo, é
parcialmente negado. Não se trata apenas do fato de o ente ser
instrumento e utensílio — quer dizer, meio; ele é também fim — é
consumível, é alimento, e, no gozo, se oferece, se dá, depende de
mim [...]. O encontro com outrem consiste no fato de que, apesar
da extensão da minha dominação sobre ele e de sua submissão,
não o possuo [...]. Outrem é o único ente cuja negação não pode
anunciar-se senão como total: um homicídio. Outrem é o único ser
que posso querer matar. Eu posso querer. E, no entanto, este poder
é totalmente o contrário do poder. O triunfo deste poder é sua
derrota como poder. No preciso momento em que meu poder de
matar se realiza, o outro se me escapou (LÉVINAS, 2010: p. 30).

Desse modo, encontramos primeiro em Heidegger o poder
entendido como querer que se fundamenta em si mesmo e vai para
além-de-si, desde uma vontade-de-poder dominadora, de
assenhoramento sobre..., expansiva e expansionista. Já, em seguida,
em Lévinas vemos o limite ao poder dominador: o Outro, a pessoa
que está frente a frente com o Mesmo, com seu rosto, denunciando
a ofensiva, a força, a violência desse poder e sua vontade. A
alteridade que se apresenta como uma pessoa absolutamente outra,
não extensão ou sob comando do Mesmo, dependente. É a posição
crítica da alteridade resistindo à ontologia. Nesse sentido, em sua
crítica à tradição filosófica do “Mesmo”, Lévinas escreve em
Totalidade e infinito:
A relação com o ser, que atua como ontologia, consiste em
neutralizar o ente para compreender ou captar. Não é, portanto,
uma relação com o outro como tal, mas a redução do Outro ao
Mesmo. Tal é a definição da liberdade: manter-se contra o outro
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apesar de toda a relação com o outro [...]. A posse afirma de fato o
Outro, mas no seio de uma negação da sua independência. “Eu
penso” redunda em “eu posso” — numa apropriação daquilo que
é, numa exploração da realidade. A ontologia como filosofia
primeira39 é uma filosofia do poder. Desemboca no Estado e na
‘não-violência’ da totalidade, sem se presumir contra a violência
que vive essa ‘não-violência’ e que se manifesta na tirania do
Estado [...]. A posse é a forma por excelência sob a qual o Outro se
torna o Mesmo, tornando-se meu (LÉVINAS: 2011, p. 33).

É a diferença que Lévinas instaura entre a ontologia e a
alteridade. Na América Latina, o encontro com a crítica levinasiana
à totalidade fechada sobre si mesma, assim como o apelo à
exterioridade, torna-se abertura para Dussel e sua filosofia da
libertação40. Esse movimento se apresenta em dois sentidos:
abertura para a experiência comunitária — já que não incorre no
egoísmo de indivíduos solipsistas que resulta na guerra de todos
contra todos ou no domínio primeiro de um sobre outro, mas
recorre a sujeitos que se relacionam baseados numa estrutura
intersubjetiva que os antecede e que originariamente cooperam para
39

Lévinas, em sua crítica a Heidegger, conecta ontologia à concepção de totalidade, sistema fechado,
o Mesmo que engloba o Outro, força compreendê-lo. A saída para o filósofo lituano-francês é propor
a metafísica como filosofia primeira, entendendo esta como a experiência de transcendência em
relação ao Outro, que é absolutamente Outro que o Mesmo, estando para além do ser, da totalidade,
do sistema fechado. Como sintetiza Benedito Eliseu Cintra, a transcendência do Mesmo “para Outro é
movimento que recupera a metafísica [...]. O movimento metafísico é transcendente [...]. É o desejo
metafísico a ter seu termo no Bem além do Ser [...]. O Bem além do Ser é outrem” (CINTRA: 2009,
pp. 56-58).
40

Em seu 1492: el encubrimiento del Otro, na nota 64, Dussel explicita seu encontro com a filosofia
levinasiana ao assumir que “tomando a posição ética de Emmanuel Lévinas, desenvolvemos uma ética
desde 'o Outro (Autrui)', como índio, como mulher dominada, como criança alienada
pedagogicamente, como o ponto de partida [...] é uma ética que analisa o fato da violenta 'negação do
Outro' americano desde o horizonte do 'Mesmo' europeu [...]. A questão da aparição e negação do
Outro como 'encobrimento' foi o ponto de partida originário de meu pensamento desde 1970” (1492:
pp. 36-37). Todavia, Dussel indica que não retoma o pensamento de Lévinas, mas que se inspira em
sua filosofia desde aqui, desde a América Latina: “A superação real de toda esta tradição [do Mesmo],
mais além de Marcel e Buber, foi a filosofia de Levinas, entretanto europeia e excessivamente equívoca.
Nossa superação consistirá em repensar o discurso desde a América Latina e desde a ana-logia;
superação que pode ser formulada a partir de um diálogo pessoal mantido com o filósofo” (MPFL: p.
181).
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a manutenção da vida — e para a experiência política da América
Latina enquanto periferia, exterioridade explorada, dominada,
frente à Europa (e aos Estados Unidos) enquanto centro41.
A partir da exterioridade absoluta do Outro de Lévinas,
Dussel poderá afirmar tanto que sua filosofia se trata de uma “crítica
desde a exterioridade do Outro” (EL: p. 220) quanto que o “outro,
para nós, é a América Latina em relação à totalidade europeia”
(MPFL: p. 181). Como explica Antônio Sidekum, para Lévinas:
O eu é infinitamente responsável pelo outro [...]. É a necessidade
do outro que provoca a minha vulnerabilidade e faz-me irromper
na relação com a justiça. O ser humano responde, e a resposta
sempre é uma resposta para o outro [...]. A vida do ser humano é
concebida por Lévinas como sendo a experiência ética [...]. O
Dasein em Lévinas tem fome, sofre as penúrias da contingência
existencial e inclina-se para a alteridade (SIDEKUM: 2013, pp. 3435).

A constituição da alteridade radical, da separação entre o
Mesmo e o Outro em Lévinas, desloca a referência de uma totalidade
fechada, centralizada e ensimesmada para o que está além: “o Outro
que está diante de mim não está incluído na totalidade” (LÉVINAS:
2012, p. 50). O excluído, exterior, periférico, desprende a referência,
não é reconhecido ou compreendido, mas se revela, aparece,
autônomo, como sujeito para além do Mesmo, do “eu”42. Assim, a
relação entre o Mesmo e o Outro:
41

Nesse sentido, em um depoimento a respeito de sua biografia intelectual, Dussel diz: “Por que
Lévinas? Porque a experiência originária da Filosofia da Libertação consiste em descobrir o 'fato'
massivo da dominação, do constituir-se de uma subjetividade como 'senhor' de outra subjetividade,
no plano mundial (desde o começo da expansão europeia em 1492: fato constitutivo originário da
'Modernidade') Centro-Periferia [...]. Esta 'experiência originária' — vivida por todo latino-americano
ainda nas aulas universitárias europeias de filosofia —, encontrava-se melhor indicada na categoria de
Autrui (outra pessoa como Outro) [...]. Levinas permitiu situar o Autrui como origem radical da
afirmação da 'compreensão do ser'” (AIPH: p. 20).
42

Em seu 1492: el encubrimiento del Otro, Dussel escreve que a Modernidade nasceu quando a “Europa
pode se confrontar com 'o Outro' e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo; quando pode se definir como um
'ego' descobridor, conquistador, colonizador da Alteridade constitutiva da mesma Modernidade. De
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[...] não pode ser uma representação propriamente dita, porque o
Outro dissolver-se-ia no Mesmo [...]. O poder do Eu não
percorrerá a distância indicada pela alteridade do Outro [...]. O
Outro metafísico é outro de uma alteridade que não é formal, de
uma alteridade que não é de resistência ao Mesmo, mas de uma
alteridade anterior a toda a iniciativa, a todo imperialismo do
Mesmo; outro de uma alteridade que constitui o próprio conteúdo
do Outro; outro de uma alteridade que não limita o Mesmo, porque
nesse caso o Outro não seria rigorosamente Outro: pela
comunidade da fronteira, seria, dentro do sistema, ainda o Mesmo.
O absolutamente Outro é Outrem; não faz número comigo [...].
Sobre ele não posso poder, porquanto escapa ao meu domínio
(LÉVINAS: 2011, p. 25).

O espaço radical entre o Mesmo e o Outro, a abertura
proposta por Lévinas, permite a Dussel tomar posição crítica de
exterioridade, dando conteúdo concreto a essa estrutura: o sujeito
opressor e o sujeito oprimido, o centro e a periferia, a Europa e a
América Latina. Em Lévinas, portanto, Dussel encontra a crítica à
“política negativa”, entendida a partir da violência e da dominação:
Lévinas situa perfeitamente o sentido negativo da 'política',
quando se torna tautológica, autorreferente [...]. A política seria a
ação estratégica pela qual os membros de uma comunidade, todos
considerados como parte, são afirmados como funcionais, como “o
Mesmo”, e negada sua alteridade, sua exterioridade, não podem
ser considerados como “o Outro”. É isto o que Lévinas denomina
'l'ontologie de la totalité issue de la guerre'43. A ontologia do
“mesmo” continuamente se fecha sobre si mesma (MPPL: pp. 225226).

Por sua vez, mesmo Lévinas rompendo com a totalidade
ensimesmada para a relação de alteridade entre o Mesmo e o Outro,
ele mantém e concebe equivocamente a política em seu sentido
todas as maneiras, esse Outro não foi 'descoberto' como Outro, senão 'encoberto' como 'o Mesmo' que
a Europa já era desde sempre” (1492: p. 8).
43

“A ontologia da totalidade resulta na guerra”. Tradução nossa.
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negativo, enquanto guerra e dominação44, ainda que seja a partir da
crítica. É o que se percebe quando o judeu-lituano-francês chama a
política de “arte de prever e de ganhar a guerra por todos os meios”
(LÉVINAS, 2011: p. 7), o que permite ao latino-americano constatar
que este mesmo “Lévinas não se inteira da temática da
intersubjetividade, ainda que abra o horizonte desse problema. A
subjetividade se identifica com a corporalidade humana ‘da pele
para dentro’”, e, na verdade, como vimos, para Dussel, a própria
subjetividade “tem uma constituição intersubjetiva, já que se dá
desde sempre entre relações humanas (o pai, a mãe, a grande
família, o bairro, a escola, etc.)” (PLA: pp. 97-98).
Desta feita, não trazendo o tema da intersubjetividade
concreta e materialmente da relação e experiência comunitária,
histórica, Lévinas não se lança à constituição do caráter positivo do
poder, da vontade-de-vida, reconstituindo a própria política. Nesse
ínterim, Dussel o faz e traz a partir da América Latina, da
reconstituição histórica, da base material antropológica, a
exterioridade e o desejo que guiam a relação entre o Mesmo e o
Outro em Lévinas para a experiência material da corporalidade
humana — das relações entre pessoas com toda sua complexidade
genética, histórica, cultural, etc. O Outro terá história, cultura,
família, língua, terra natal, comunidade política, etc.45 Poderá ser
chamado de latino-americano e se perceber em relações de
44

A esse respeito, nos diz Benedito Eliseu Cintra: “Lévinas não faz filosofia política ex prophesso [...].
Cercada de todos os lados por incerteza e desilusão, é o mal de ser [...]. O propósito de estabelecimento
para sua segurança da ecumene social resulta para o eu em alienação sociopolítica e em estado de
guerra [...]. Ou seja: na sociedade de eus com múltiplas vontades, todos na necessidade ontológica do
egoísmo que os constitui como entes separados, fruitiva, operativa e cognitivamente, a ambiguidade
do corpo é possibilidade da opressão [...]. Talvez baste a evidência da guerra para mostrar o mal de
ser. Mas é preciso reconhecer que a política, enquanto prática de negociar a paz, da qual sempre resulta
a paz de quem tem mais poder, é estado de guerra [...]. Lendo atentamente essas palavras, é de se
concluir que a política é o jogo de guerra [...]. No reino do ser, a política é mal de ser” (CINTRA: 2009,
pp. 45-47).
45

Como coloca Leonardo Sabogal Murcia: “Isto obedece à lógica das estruturas culturais comunitárias,
onde as subjetividades, por exemplo, são edificadas a partir de e dentro de uma família (pai, mãe,
irmãos), de uma cidade (militares, sacerdotes, agricultores) e de um Estado (juízes, governo nacional
e legisladores)” (MURCIA: 2014, p. 40).
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dominação, de modo a se colocar em resistência, conscientizar-se,
desenvolver projetos de libertação:
A superação real de toda esta tradição [...] foi a filosofia de Lévinas,
ainda europeia e excessivamente equívoca. Nossa superação
consistirá em pensar o discurso desde a América Latina e desde a
ana-logia46; superação que consegui formular a partir de um
diálogo pessoal mantido com o filósofo em Paris e Lovaina [...],
Lévinas fala sempre do outro como 'absolutamente outro'. Tende
então para a equivocidade. Por outro lado, nunca pensou que o
outro pudesse ser um índio, um africano, um asiático (MPFL: p.
181)47.

Desse modo, tendo como pressuposto o conteúdo
antropológico, a corporalidade, como base material para o
surgimento das instituições e para trabalharmos no campo político,
com sua história e emergência, um sujeito que constitui a
intersubjetividade e é constituído intersubjetivamente, passamos à
categoria de vontade-de-vida como fundamento, que não é exclusiva
de um indivíduo, mas experiência viva sempre comunitária, entre
46

Analogia em Dussel tem característica, sentido e estrutura própria, sendo ferramenta fundamental
para pensar a relação Mesmo e Outro a partir da América Latina, tendo em conta a concretude
histórica, cultural, material, etc. Tal qual explica Euclides Mance, a analogia pode ser em algumas
facetas “compreendida como: a palavra que vem do Outro que está mais além do mesmo (aná-logos);
como possibilidade de modelar teoricamente, com um mesmo jogo de categorias analíticas, distintas
realidades de opressão e de libertação; como a possibilidade de referir-se conceitualmente ao Outro
sem com isso reduzi-lo ao ente correlato que se pensa dele; e como possibilidade de atuar em relação
ao Outro na práxis de libertação, preservando sempre a abertura à sua palavra (logos), como condição
de compreender transontologicamente a realidade a ser superada” (MANCE, 2015 b, p. 42).
47

A partir de Lévinas, Dussel ascende do abstrato ao concreto, dando dureza, materialidade,
explicitando os conteúdos materiais que a exterioridade de Lévinas pode trabalhar desde a América
Latina. Como o próprio argentino-mexicano explica, o que acontece em sua filosofia é que: “‘O Outro’,
a exterioridade transontológica, ética, a transcendentalidade interna ao sistema (Franz
Hinkelammert), foi construída como categoria fenomenológica por Lévinas. Nós lhe demos uma
dimensão econômica, política, psicanalítica e geopolítica (o ‘colono’ da periferia, o índio explorado, o
escravo oprimido, a mulher violentada pelo ‘machismo’ [...], o ‘filho’ e o ‘povo’ educado numa
pedagogia dominadora como mostra Paulo Freire, etc.). Muitas dimensões da Exterioridade, que anos
depois será denominada a Diferença da mulher, dos american black, do marginal, das gerações futuras
indicadas por Hans Jonas, dos imigrantes, etc., a ‘Filosofia da Libertação’ desde os anos setenta tratou
destes temas” (MPPL: p. 338).
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pessoas em suas relações diárias, cotidianas, seus afazeres,
compromissos, projetos. Os viventes em sua vontade-de-vida, com
sua história, língua, terra, cultura, família, etc., fazem parte de uma
comunidade viva que deve realizar projetos para tornar possível a
produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana.
Assim, para que sejam possíveis os projetos dos viventes
humanos — que sempre estão fundados na vontade-de-vida
comunitária —, exige-se uma relação discursivo-formal, um mínimo
de organização desde a estrutura relacional, comunitária, diária da
comunidade humana. Essa é a passagem para o querer-viver de uma
comunidade de vida que precisa entrar em consenso para estruturar
uma instituição que torne possível a manutenção da vida, que
cumpra com o princípio de produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana — sempre em comunidade.
2.2 Querer-viver de uma comunidade consensual
Seguindo nosso movimento junto ao filósofo argentinomexicano, consideramos que as pessoas, os corpos, viventes, os
sujeitos humanos em sua corporalidade, constituem e são
constituídos por uma comunidade — sujeitos intersubjetivos48. A
vontade-de-vida dos viventes, dos sujeitos, das pessoas em relações
diárias, frente a frente, tendo que lidar com problemas, tendo que
resistir, subsistir, permanecer, é tomada como poder fundamental:
o impulso positivo para produção, reprodução e desenvolvimento da

48

A intersubjetividade que tratamos no primeiro capítulo pode, agora, ser direcionada também desde
a alteridade, do Outro absolutamente Outro de Lévinas interpretado por Dussel desde a América
Latina. Assim, pode-se determinar que na “gênese passiva de mim mesmo como “sujeito” já está o
Outro como momento de “nossa” intersubjetividade como “sensibilidade” vulnerável, corporalidade,
que pode se atualizar consciente e posteriormente como solidariedade (pulsional) ou consenso
(racional ou representativo) no mundo. Nesse sentido que temos dito que a subjetividade “se descobre”
no sujeito como desde sempre (desde o nascimento) já responsável pelo Outro, porque a alteridade, o
Outro, constitui esta subjetividade “por dentro” (corporal, psíquica, intersubjetiva, linguística, cultural,
historicamente). Quando a subjetividade “se-põe-como-sujeito” já é (depois se “sabe”) responsável
pelo Outro” (HFPC: p. 319).
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vida humana em comunidade49. Na leitura crítica à tradição
anteriormente explicitada — desde Schopenhauer, Nietzsche e
Heidegger até Lévinas —, o poder em Dussel fundamentar-se-á
desde seu caráter positivo: não da violência e dominação, mas no
cumprimento com o princípio material que temos tratado50.
Aproximamo-nos cada vez mais do momento central do
trabalho com o fundamento da corrupção como fetichização do
poder. Todavia, chegamos também ao momento mais frágil de
nossa argumentação — não por insuficiência lógica ou deficiência
teórica, senão pelo fato de termos avançado em direção ao
movimento abstrato do método filosófico de Dussel51. Como
indicado em nossa “Introdução” e já retomado ao longo de nosso
texto, o método consiste em partir desde o cotidiano, do comum
constituído, que podemos chamar de real52, para a construção de
uma arquitetônica, de uma estrutura teórica — que deve ser
criticada posteriormente desde seu limite, desde o Outro, da
49

É nesse sentido que se pode afirmar junto ao filósofo argentino-mexicano que: “quanto ao conteúdo
e à motivação do poder, a vontade dos membros da comunidade, do povo, é já a determinação material
fundamental da definição do poder político” (20TP: p. 24).
50

Isto significa, como visto no tópico anterior, que para Dussel: “O ser humano é um ser vivente [...]
originariamente comunitário. Enquanto comunidades sempre perseguidas pela morte em sua
vulnerabilidade, pela extinção, devem continuamente ter uma tendência ancestral, instinto, de querer
permanecer na vida. Este querer-viver dos seres humanos em comunidade se denomina vontade. A
vontade-de-vida é a tendência originária dos seres humanos — corrigindo a expressão trágica de
Schopenhauer, a tendência dominadora da ‘vontade-de-poder’ de Nietzsche ou de Heidegger” (20TP:
p. 23).
51

Seguindo o método dusseliano de se constituir uma estrutura mínima desde a experiência comum
para que, em seguida, desde a exterioridade (desde o excluído do sistema) se critiquem os
fundamentos, expondo as contradições, tensionando a argumentação, os postulados e conteúdos
produzidos, reiteramos junto ao filósofo latino-americano que cada vez mais as estruturas propostas
para fundamentar o poder desde sua positividade parecerão “ao leitor como demasiadamente pacífica,
sem contradições, sem tensões. Será assim para seguir aquele enunciado metódico de “ascender do
abstrato ao concreto” de K. Marx” (PLA: p. 31).
52

Ao tratar da realidade junto a Dussel, tem-se em conta a experiência complexa e diária das pessoas,
dos viventes humanos em sua corporalidade, das relações de sujeitos intersubjetivos que tomam
decisões, criam projetos, cumprem funções, produzem cultura, etc. Nesse sentido, “O ser humano
como vivente, quer dizer, como corporalidade concreta que é cada um, é a realidade mesma da que se
parte. Há de se ter em conta que essa corporalidade [...] é uma realidade faminta, uma sede
inextinguível” (PLA: p. 49).
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exterioridade sistêmica que põe em questão o que fora produzido,
como nova posição53.
Nesse sentido, como vimos no tópico anterior, é o contato com
Lévinas que permite ao filósofo argentino-mexicano estruturar a
tomada da exterioridade, da alteridade frente à ontologia, o Outro
para além do Mesmo, como ponto crítico, como posição ou lugar
desde o qual se critica a totalidade ou o sistema posto. É desde
Lévinas que se abre a possibilidade do método próprio de sua
filosofia da libertação, assim como seus desdobramentos — dentre
eles, refundar o poder desde seu caráter positivo, não violento e não
dominador. Por esse caminho, Daniel Pansarelli nos explica que:
O reconhecimento de uma exterioridade radical, uma
exterioridade com raiz própria [...] vai ser a marca distintiva que
Dussel se esforça por empreender [...]. O método pede, exige,
como condição sine qua non a existência deste outro locus, que é a
exterioridade. Só este espaço permitirá ao outro que seja outro,
possibilitará que exista um outro (PANSARELLI, 2016: p.118).

53

Como analisa Daniel Pansarelli, o método analético de Dussel requer o lugar, espaço, locus que é a
exterioridade, o outro, lugar do Outro, o “espaço metafísico que é o locus de onde fala o outro”
(PANSARELLI, 2016: p. 118). Nesse sentido, no método dessa filosofia de libertação, “a exterioridade
deve ser tomada não como negação da afirmação — em termos clássicos da dialética —, mas como
afirmação inicial e propriamente dita. Ou seja, o método não apenas comporta a exterioridade, o que
se faz necessário para que haja um lugar de onde o outro dialoga, mas para além disso, coloca o outro,
desde a exterioridade, como afirmação fundamental a partir da qual se pode estabelecer diálogo. Se a
formulação hegeliana para a dialética se expressa em termos de afirmação, negação e negação da
negação, oferecer ao outro a condição de afirmação fundamental significa permitir-lhe que se alce ao
ponto originário do processo. O outro é o ponto de partida” (Idem, p. 119). Vale notar a potência de se
colocar a exterioridade não reduzida ao âmbito formal (de performance teórica), mas como locus,
lugar privilegiado, fundamental, espacialmente determinado — desde uma filosofia de libertação,
latino-americana, para e desde os oprimidos e oprimidas, colonizados e colonizadas, excluídos, das
vítimas. Referimo-nos a uma posição real, concreta, dura, material, diária, de pessoas que comem,
sorriem, sonham, sofrem, trabalham, acariciam ou apanham. Desse modo, fazendo uma digressão,
poderíamos refletir sobre a utilização dos termos dialéticos ao modo como Marx apresenta nos
Manuscritos econômico-filosóficos (2004: p. 117): posição (Position) e oposição ou contraposição
(Gegensatz), com os quais uma posição que tem em frente uma contraposição não parte para sua
suprassunção (Aufhebung), senão que se estabelece em seu lugar mesmo destinando à exterioridade
do outro uma nova posição, locus que garantido como tal abre a fronteira para uma verdadeira
dialética, para um movimento crítico alocado no diálogo, com espaço para tal.
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Mas mesmo Lévinas, ao desenvolver sua filosofia com e para
a alteridade absoluta, continua a tratar da política enquanto
atividade fundada em seu caráter negativo, de dominação e violência
— como também vimos anteriormente54. Contudo, é desde
elementos da filosofia do judeu-lituano-francês que Dussel poderá
trabalhar cuidadosamente da passagem da comunidade com sua
vontade-de-vida, seu poder fundamental, para uma comunidade
consensual, de comunicação, com organização mínima para a
realização dos projetos que permitam a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade — o que
estipulará como a passagem do momento material ao momento
formal do fundamento do político55.
Por essa via, em seu Liberación latinoamericana y Emmanuel
Lévinas, Dussel coloca que:
A grande acusação de Levinás contra a filosofia ocidental é esta ter
perdido sua vocação originariamente crítica, pondo-se a serviço do
poder e da totalidade. Se a dinâmica dos seres é a guerra e o apenas
54

Assim como na citação de Totalidade e Infinito para a qual já chamamos atenção — em que Lévinas
denomina a política como arte de prever e ganhar por todos os meios a guerra (2011: p. 7) — e como
no comentário de Benedito E. Cintra ao qual nos referimos em nota, em uma palestra intitulada Para
além do Estado no Estado, o judeu-lituano-francês explicita sua compreensão do poder e do político
reduzidos ao negativo, e do exercício da política identificado com violência e dominação. Ao tratar de
um texto talmúdico sobre uma discussão entre Alexandre da Macedônia e sábios de Neguev, comenta:
“Alexandre pensaria com firmeza que a autoridade política contém em si, de forma essencial, um
núcleo de tirania irredutivelmente arbitrário”, o que desperta nos sábios uma resposta negativa, um
ódio “do tirânico, o qual sempre ‘inerva’ o poder político [...]. Ódio que pode ser entendido de um
modo mais profundo, com um grau elevado de crítica e de controle em relação a um poder político em
si injustificável, mas ao qual uma coletividade humana, por sua própria multiplicidade — esperando
melhor — é pragmaticamente sujeitada. Crítica e controle sem piedade, para os quais essa autoridade
política de fato, injustificável mas inevitável, pode exercer o poder de fato” (LÉVINAS, 2002: pp. 6364). Nesse contexto, Lévinas — tomando posição junto aos sábios que negam a tirania — acaba por
distinguir entre o Estado e o exercício da política, sempre violenta e dominadora, dos críticos que longe
do poder e da execução do poder (entendido já negativamente), que para tratar do tema também são
tocados pela negatividade do ódio.
55

Como trabalharemos com maior cuidado, é entender que o “acordo intersubjetivo é o momento
formal; é a maneira de dar realidade na coesão de vontades como força do poder. O primeiro aspecto
é o Poder da Vontade, o segundo é o Poder deliberativo da razão prático-política. As duas
determinações do poder são necessárias para fundamentar adequadamente a essência do poder” (PLA:
p. 58) — sendo a primeira o momento material e a segunda, o formal.
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homem possibilidade, somente cabe esperar a grande síntese do
Uno, quando não se encontrem indivíduos nem uma voz que inicie
o questionamento do Todo. A crítica para ser objetiva deve vir
desde a exterioridade que se concreta no Outro que fala,
constituindo assim na linguagem o suporte da relação metafísica,
mais além das conexões totalizantes [...]. Esta radicalidade crítica,
aspiração última da filosofia desde sua alvorada, se faz patente no
pobre que em sua indigência e miséria põe em questão
permanentemente todos os tratados de filosofia e os “direitos” de
minha liberdade (LEL: p. 110).

O que se passa é que essa alteridade absoluta, a afirmação do
Outro, esse Outro que fala em Lévinas, segue para “um conceito do
ético (Begriff des Ethischen) que se separa da tradição, a qual fazia
derivar o ético do conhecimento e da Razão como faculdade do
universal” (LÉVINAS, 2008: p. 200). O judeu-lituano-francês afirma
que, na verdade, originariamente a “ética começa no Eu-Tu do
diálogo [...], no imediato da relação ao outro homem” (Idem,
ibidem). Distante e crítico à tradição que se fecha sobre si mesma,
que impede o Outro enquanto Outro, como pessoa à minha frente
que fala, sobre a qual não tenho controle, poder ou conceito que a
“tematize”56, Lévinas radicaliza o dia-logo, a conversa, a relação de
socialidade comunicativa com o Outro. Esse absolutamente Outro,
por sua vez:
[...] não é mais redutível à transmissão de saberes entre os
múltiplos eus [...] onde seus saberes se elevam à inteligibilidade
universal na qual os seus pensantes se absorveriam, se
sublimariam ou se uniriam para, em nome dessa unidade da
Razão, se “bastarem enfim a si mesmos” [...]. A socialidade do

56

Como notam Martins e Lepargneur, em Lévinas o Outro “não pode ser confundido com uma
representação que nós teríamos dele” (2014: p. 34). É nesse sentido que o próprio filósofo explica: “O
modo como o Outro se apresenta, ultrapassando a ideia do Outro em mim, chamo-lo, de fato, rosto.
Esta maneira não consiste em figurar como tema sob meu olhar, em expor-se como um conjunto de
qualidades que formam uma imagem. O rosto de Outrem destrói em cada instante e ultrapassa a
imagem plástica que ele me deixa, a ideia à minha medida e à medida do seu ideatum — ideia
adequada” (LÉVINAS, 2011: p. 38).
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diálogo não é um conhecimento da socialidade, o diálogo não é a
experiência da conjunção entre homens que se falam [...], errarse-ia ao pensá-la como lógicos na noção puramente formal de uma
separação entre termos quaisquer, já distintos enquanto um não é
outro [...]. O concreto é a distância absoluta e a relação do diálogo
mais antiga que toda distinção dos termos [...]. O diálogo,
portanto, não é só um modo de falar. Sua significação tem um
alcance geral. Ele é a transcendência. O dizer do diálogo não seria
uma das formas possíveis da transcendência, mas seu modo
original. Melhor ainda, ela não tem sentido senão por um Eu
dizendo Tu. Ela é o dia do diálogo (LÉVINAS, 2008: pp. 193-198).

É por essa crítica, desde essa posição de denúncia às filosofias
do Mesmo que não partem da relação de alteridade como
experiência primeira, que Dussel poderá pôr seu método analético.
Por esse caminho, também, como nos chama a atenção Daniel
Pansarelli, é que o argentino-mexicano pode pôr em questão uma
“falsa dialética”:
A despeito de muitas considerações que o tema pode merecer, e
sem desmerecer todo o esforço dusseliano na estruturação de seu
método [...], parece restar como distinção fundamental entre a
dialética e a analética a radicalidade com que se reconhece e
respeita o outro, que é parte imprescindível do diálogo [...], o
método não apenas comporta a exterioridade, o que se faz
necessário para que haja um espaço de onde o outro dialoga, mas,
para além disso, coloca o outro, desde a exterioridade, como
afirmação fundamental a partir da qual se pode estabelecer o
diálogo [...]. O outro é o ponto de partida [...]. É um diálogo entre
outros, em que o outro não tem sua palavra, sua presença,
reduzida à significação imposta pelo mesmo. Supera-se o
monólogo, estabelece-se o diálogo, propriamente dito
(PANSARELLI, 2016: pp. 117-119).

Quando se fala de uma comunidade que procura consenso,
que precisa se organizar minimamente para realizar projetos que
garantam a produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade, não se está referindo primeiramente ao
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diálogo desde o Mesmo (que poder-se-ia chamar de monólogo57);
desde a comprovação, teste ou transmissão de saberes, desde
indivíduos solipsistas que pensam por-si, desde-si e para-si,
incorporando o Outro como extensão de si ou tematizado em um
conceito manipulável58. Tem-se como pressuposto comunicação a
partir do diálogo frente a frente, fundamentalmente como
responsabilidade pelo Outro e pela comunidade — de uma relação
ética originária, fundamental, primeira59.
57

Como já trabalhado, a filosofia de Lévinas assumida criticamente por Dussel denuncia o
ensimesmamento de uma tradição ocidental fechada sobre si mesma, que pensa desde-si e para-si.
Um pensamento que engloba, tematiza, totaliza, sem abertura à alteridade absoluta, ao Outro que fala,
que vive, que se põe, releva-se ao Mesmo. Nesse sentido, como Dussel indica, a partir do judeu-lituanofrancês é possível criticar o pensar que “passa a ser exercício da liberdade permanentemente ameaçada
pela exterioridade, como um monólogo capaz de se elevar até a universalidade do ser [...], a redução
do não-eu ao Mesmo” (LEL: p. 89). Na filosofia latino-americana de Dussel, entretanto, não se rechaça
o movimento do Mesmo, o “monólogo”, até sua negação completa. O que se critica é a redução da
experiência complexa e material da vida humana a esse movimento, ao monólogo, ao Mesmo que
parte de si para retornar a si mesmo, sem alteridade, sem Outro, sem responsabilidade material,
primeira, fundamental pelo Outro — sem o princípio material que temos trabalhado até aqui. Desse
modo, é possível e necessário que ao mirar as relações políticas se possa “em cada caso tomar a “si
mesmo como outro”, e dialogar consigo mesmo num monólogo “atuado” como se estivesse diante de
uma comunidade virtual” (PLA: p. 392), mas não tê-la como princípio, como originária ou
redutivamente de si mesma para si mesma, enquanto monólogo exclusivo e excludente, pois se trata
de uma experiência fundamental de responsabilidade pelo Outro, comunitária, para a produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade.
58

A crítica de Lévinas à tradição do Mesmo pode ser determinada de várias maneiras e em várias
frentes — seja na crítica de um eu, um Mesmo, que por violência tematiza o Outro, domina, oprime,
como também na do pensamento racional ou racionalizado que se pretende universal, superior e total
sobre todo tipo de relação, experiência, etc. Desse modo, como nota o próprio filósofo, o diálogo
depende de uma linguagem que não seja a transmissão neutra de “saberes” ou a submissão de um e
outro ao “neutro”, a um pensamento universal estéril e dominador: “o grande problema se coloca
sobre a via daqueles que esperam o fim das violências a partir de um diálogo que só teria que rematar
o saber [...], que se suponha a unidade prévia de um saber soberano e divino” (LÉVINAS, 2008: p.
191). Nesse sentido, afirmar um diálogo verdadeiro para além do monólogo do Mesmo para consigo
significa que “a socialidade da linguagem não é mais redutível à transmissão de saberes entre os
múltiplos eus e à sua confrontação, onde esses saberes se elevam à inteligibilidade universal na qual
os eus pensantes se absorveriam, se sublimariam ou se uniriam para, em nome dessa unidade da
Razão, se ‘bastarem enfim a si mesmos’” (Idem: p. 193).
59

Nesse sentido, tendo em conta o que já trabalhamos no capítulo anterior, trata-se do esforço de
Dussel para se afastar do redutivismo solipsista das tradições de filosofia política moderna, que parte
de indivíduos isolados que constituem uma sociedade e organizam instituições. Com a comunidade
que em seu querer-viver precisa buscar consenso, também se escapa do formalismo das produções
filosóficas que tem pressupostos em indivíduos reduzidos à racionalidade (entendida como ato da
“alma”, como vimos, de outra ordem que o corpo, privilegiada, substancializada): “o modelo solipsista
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Trata-se de uma comunidade de sujeitos assimétricos,
constituídos e constituintes na intersubjetividade de uma
comunidade humana, de vida, que se comunica, dialoga, precisa se
organizar para produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana.
Materialmente, cada corpo de cada pessoa de uma comunidade
humana específica, com sua história, experiências próprias, carga
genética, adaptações, capacidades e limitações, com sua língua,
desde suas famílias, clãs, etc., é assimétrico, distinto, nunca os
mesmos ou parte do Mesmo, mas outros, em relações pessoais com
algum Outro. Essa ressalva é necessária, pois: se Dussel coloca a
necessidade de consenso, de uma comunidade que se comunique,
constituindo o político e a política, ou seja, uma comunidade de
comunicação, esta não deve ser identificada imediatamente com a
comunidade comunicativa das propostas de, entre outros, Apel e
Habermas60.
Numa série de aspectos, como resultado de uma longa e
intensa troca em discussões pessoais e mesmo textuais, Dussel
assume propostas e postulados tanto de Apel61 quanto de
Habermas62. Entretanto, temos que indicar uma diferença
e dentro do paradigma da consciência dos modernos (desde Hobbes e Spinoza) se nega à comunidade
pressuposta e a coloca como efeito do ato consciencial explícito e positivo da consensualidade formal;
é um contratualismo formalista” (HFPC: p. 175).
60

Tomar o caminho para se discutir a comunidade consensual — ou a comunidade humana, de vida,
que precisa se organizar para com o consenso dos sujeitos intersubjetivos efetivar seu querer-viver
em um projeto possível — retomando a ética de Lévinas para em seguida tocar a Ética do Discurso de
Apel e Habermas, tem seu sentido para fazer valer a indicação de Dussel da assimetria, da
materialidade de uma comunidade de vida, e o princípio material mostra que “aqui a Ética do Discurso
confessa seus limites, já que, empiricamente na comunidade real de comunicação, não existe a simetria
exigida para alcançar validade prática” (HFPC: p. 68).
61

Diretamente com Apel, Dussel teve contato e discussões pessoais a respeito das semelhanças e
distinções entre sua ética da libertação e a ética do discurso. Uma série de encontros chamados
Diálogos Norte-Sul permitiram essa troca intercultural e uma rica produção filosófica, que
“certamente constitui um dos mais interessantes cenários filosóficos da segunda metade do século XX.
Espaço de franco debate, esses Diálogos reuniam filósofos do hemisfério norte como Karl-Otto Apel,
Paul Ricoeur e outros, dispostos a se esforçarem por aceitar alteridades filosóficas” (PANSARELLI,
2013: p. 124).
62

O debate com a ética do discurso de Apel e Habermas tem grande importância na filosofia dusseliana
e se estende por várias de suas obras. Devido ao caráter sumário de nosso trabalho e com o esforço de
contemplar, mas não aprofundar um tema tão amplo, complexo e que exigiria um estudo detalhado
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fundamental: para os alemães, a simetria das relações, o acordo
entre livres e iguais que se reconhecem como iguais, é condição para
que se estipule um princípio normativo para a política63; enquanto
que, para o latino-americano, como temos visto, o princípio
normativo (produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana em
comunidade) é anterior ao acordo, é uma experiência elementar, é
condição necessária para o consenso, anterior à organização, à
simetria das relações entre os sujeitos intersubjetivos de uma
comunidade humana, de vida64.
É nesse sentido que Dussel pode afirmar que a posição de
“Apel ou Habermas procura indicar a maneira na qual os princípios
morais-discursivos abstratos se aplicam ao princípio democrático ou
do direito”, e com isso “se salva a normatividade, mas se cai num
formalismo” (20TP: p. 69). O que acontece é que, na interpretação
de Dussel, tanto Apel quanto Habermas partem de instituições
próprio, de modo a não desviar de nossa empreitada, não nos aventuraremos em suas implicações —
restringindo-nos a apresentar a interpretação e recepção crítica de Dussel às produções teóricas de
Apel e Habermas. Ainda assim, cabe indicar que, para uma pesquisa cuidadosa e apropriação adequada
do tema, deve-se ver: §2.3 e §2.4 da Ética de la liberación en la edad de globalización y exclusión
(1998); as obras Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación (1993) e La ética de la liberación ante
el desafio de Apel, Taylor y Vattimo (1998); capítulos I, II, V, VII e VIII de Hacia una filosofía política
crítica (2001); capítulo 22 de Materiales para una política de liberación (2007); e os §18, §23, §24 e
§25 da Política de la liberación: Arquitectónica (2009).
63

Como explica Eduardo Mendieta, um dos problemas que motiva o debate entre as éticas do discurso
e de libertação é levar em conta “se a comunidade de comunicação (kammunikatiansgemenisnchaft),
que atua como a condição apriorística de possibilidade de todo discurso (ou que atua como idealização
que contraria os fatos e que é tanto uma condição prévia como o objetivo de toda comunicação, na
formulação menos estrita de Habermas), é prévia ou posterior a uma comunidade de vida” (HFPC: p.
26). Os primeiros constituem suas soluções desde a formalidade de argumentantes que se veem como
iguais, minimamente já organizados, em consenso. Dussel, por sua vez, toma a comunidade de vida,
a materialidade da experiência humana como ponto de partida, anterior a uma comunidade já em
consenso, que há de deliberar sobre a política e os projetos a serem tomados — assim como os
princípios que regularão essas ações. É nesse sentido que, retomando o que vimos, em Dussel a ética
é subsumida pela política: o princípio de produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana
em comunidade é o princípio normativo material e para a política.
64

É tendo consciência desta posição distinta entre sua filosofia e a de Dussel que Apel afirma: “a tese
de Dussel de que aproximadamente 75% dos seres humanos, precisamente aquelas massas não
pertencentes às elites adaptadas do 'terceiro mundo', encontram-se praticamente excluídas do que
chamamos 'comunidade comunicativa real', constituindo nessa medida a 'exterioridade do outro' (no
sentido de Lévinas) em relação a nosso 'nós' europeu-norte-americano e seu 'mundo'” (ARR: p. 99).
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minimamente constituídas para que se normatize a política; desde a
possibilidade efetiva de já se ter uma ordem democrática ou de
direito para que haja acordo quanto aos princípios normativos para
a política:
Jürgen Habermas forneceu, seguindo o caminho aberto por K. O.
Apel, muitos elementos a se ter em conta na discursividade da
política, até em excesso, já que, em definitivo, o político somente é
para ele um exercício da razão discursiva, quer dizer, a política se
reduz à filosofia do direito (PLA: p. 292)65.

Dussel concordará e assumirá a necessidade de simetria, da
construção de uma estrutura formal para que o querer-viver de uma
comunidade encontre consenso e possa pôr mediações que
possibilitem a realização de projetos. Todavia, o consenso formal
não é a garantia primeira ou fundamental da normatividade política.
Novamente: uma comunidade que procura consenso para realizar
projetos que efetivem a vontade-de-vida, o querer-viver da própria
comunidade, já cumpre, primeiro, com o princípio de produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade —
desde sua assimetria, desde as diferentes necessidades dos viventes,
dos corpos de cada pessoa em relação66.
65

Assim, em sua Política de la liberación, Dussel considerará que “a posição intersubjetiva sustentada
desde os anos setenta por Apel e posteriormente por Habermas lhes permitiu superar a aporia do
individualismo liberal: existindo como ponto de partida uma comunidade, esta se comporta [...] como
fonte do direito (dando-se a si mesma as leis), exigindo-se para a legitimidade de seus acordos uma
participação igualitária, simétrica, com liberdade e autonomia comunitário-discursiva de seus
membros, os quais como destinatários do direito o devem receber por ser sua fonte” (PLA: p. 402).
Nesse sentido, há concordância quanto à prioridade da comunidade, distanciamento do solipsismo
moderno, dos reducionismos que temos criticado junto ao filósofo em nosso trabalho, mas
distanciamento a respeito do ponto de partida material: os alemães partindo de uma comunidade
linguística com participantes em simetria sustentados já por uma organização mínima, e o argentinomexicano, de uma comunidade de vida assimétrica, que desde suas necessidades materiais, de sua
vontade-de-vida, precisa se organizar cumprindo com o princípio de produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana para, daí sim, constituir consenso.
66

A este respeito Eduardo Mendieta comenta que: “Nos termos de Dussel, antes do discurso, deve
haver vida (bios), no sentido de que as pessoas, como mínimo, necessitam ter asseguradas as condições
de sobrevivência e preservação. Se estas condições não se satisfazem, então o discurso, tal e como foi
concebido tanto por Apel como por Habermas, se converte numa idealização vazia, no melhor dos
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Há, portanto, em Dussel, uma materialidade que requer e
constitui a relação formal, mas que não se reduz nem a um
materialismo ingênuo (como já visto) e nem em um formalismo.
Assim, desde a América Latina, fez-se necessário:
[...] chegar a uma solução mais compreensiva, que não deixasse a
política numa situação de não-normatividade absoluta; ou que
confundisse [...] o político como o meramente formal (o direito e
a democracia). A discussão entre Habermas e Apel nos tem
advertido de todos os modos sobre uma maneira de definir a
problemática da articulação dos princípios éticos e dos políticos,
mas que deveremos resolver de outra maneira, dada a crítica que
temos realizado da ética do discurso quanto aos princípios, questão
a que se refere nossa Ética de la liberación67 (PLA: p. 364).

No tensionamento entre as posições de Apel e Dussel, Daniel
Pansarelli indica que é preciso considerar:
[...] as distinções entre os pontos de partida de ambos. Em um
artigo que visa à aproximação dos dois autores [...] Hans
Schelkshorn, participante dos Diálogos Norte-Sul68, sintetiza: “o
princípio básico da ‘ética do discurso’ está relacionado à solução
racional entre conflitos de interesses e disputas”, enquanto “a ética
da libertação parte de outra condição básica, a condição de
dominação, de negação do discurso e da instrumentalização e
casos, ou num modo de dissimular a carência das condições para o verdadeiro discurso” (HFPC: p.
26).
67

Nos parágrafos 2.3 e 2.4 de sua Ética de la liberación (1998), Dussel explica as contribuições e os
limites de Apel e Habermas para a constituição do princípio material de produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana (princípio ético que, como já visto anteriormente, é subsumido pelo
político). Nesse sentido, Isabel Narbona adverte que: “nem Apel e nem Habermas tem clara noção da
importância do nível material como elemento imprescindível para que o nível formal do momento
discursivo da política adquira ainda maior fundamentação e validade. Não se reflete o suficiente a
respeito da situação daqueles lugares do mundo onde a reprodução e o desenvolvimento da vida da
grande maioria das pessoas é uma autêntica utopia” (NARBONA, 2015: p. 2014). Nota nossa.
68

Assim como indicamos em nota, os Diálogos Norte-Sul foram uma série de encontros entre filósofos
dos dois hemisférios — como Apel, Ricoeur, Fornet-Bitencourt, Hinkelammert e Dussel — com debates
abertos e francos que marcaram significativamente a produção filosófica do sul e do norte; e dos quais
temos como fruto, por exemplo, a aproximação de Apel e Dussel, as contribuições e
compartilhamentos entre a ética do discurso e a ética da libertação.
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exploração do homem”, o que leva o autor a afirmar que “o
problema de Dussel é mais complexo”: seu ponto de partida está
aquém, o que será reconhecido por Apel ao longo dos diálogos
(PANSARELLI, 2013, p. 128).

Dussel, portanto, parte da assimetria entre o Mesmo e o
Outro, desde a responsabilidade exigida pela alteridade — com a
estruturação possibilitada pela filosofia de Emmanuel Lévinas —,
que é desenvolvida a partir da base material antropológica; o que
permite para além de (ou mesmo anterior a) uma estrutura formal,
o princípio material de produção, reprodução e desenvolvimento da
vida humana em comunidade. Essa assimetria, entretanto, não se
mantém — é uma constatação desde as relações reais, materiais,
diárias e comuns às experiências humanas. A partir da experiência
material, do enfrentamento das dificuldades, do cumprimento com
o princípio material, a comunidade precisa criar, organizar,
desenvolver o consenso:
A possibilidade de unir a força cega da vontade é a função própria
da razão prático-discursiva. A comunidade, como comunidade
comunicativa, linguística, é na qual seus membros podem se dar
razões uns aos outros para chegar a acordos. Mediante o uso de
argumentos dos mais diversos tipos [...] como expressão retórica
pública em referência à comunidade de vontades, quando o
cidadão participa simetricamente, se pode chegar a consenso
(20TP: p. 25).

Tendo partido das condições materiais, levando em conta a
base material antropológica, o deslocamento ou reconstituição
histórica, subsumindo o princípio material de produção, reprodução
e desenvolvimento da vida humana em comunidade, sabendo-se da
assimetria real e da responsabilidade pelo Outro, deve-se, agora sim,
buscar consenso: uma comunidade consensual ou de comunicação
que procura efetivar projetos que mantenham a vida dos corpos, de
cada pessoa, dos sujeitos intersubjetivos que constituem e são
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constituídos pela comunidade69. A comunidade de comunicação se
relacionando em simetria — na qual todos os participantes se
reconhecem como iguais —, portanto, capacita-se a dispor, criar ou
instituir meios que efetivem a vontade-de-vida:
[...] para que o poder possa efetivamente pôr ou instituir os meios
políticos realmente fundados na participação ativa dos cidadãos, é
necessário o consenso racional [...] a fim de unificar a força ou
potência efetiva em certa direção. Quando falta esta unidade o
Poder da Vontade se torna impotente; o poder se auto-aniquila, a
vida humana ainda quer-viver, ainda quer ser uma vontade (PLA:
p. 58).

Deste modo, junto ao filósofo argentino-mexicano, propõese que:
O Poder da Vontade é um momento material, de conteúdo; é a
força do poder político. A razão discursiva como acordo
intersubjetivo é o momento formal; é a maneira de dar realidade
na coesão de vontades como força do poder. O primeiro aspecto é
o Poder da Vontade, o segundo é o Poder deliberativo da razão
prático-política. As duas determinações do poder são necessárias
para fundamentar adequadamente a essência do poder (PLA: p.
58).

O que está posto é que a vontade-de-vida como impulso,
querer-viver, esforço por subsistência, resistência e permanência de
uma comunidade humana, busca cumprir com o princípio material
de produção, reprodução e desenvolvimento da vida em
comunidade, nas relações comuns, diárias, concretas, frente aos
outros da comunidade. Para tal, deve entrar em acordo, consenso,
construindo uma relação simétrica entre os sujeitos sempre
69

Como Dussel constata, as propostas que temos visto junto a ele em sua filosofia da libertação
“permitem ‘orientar’ num nível abstrato e fundamental as conferências, reuniões ou discussões tão
valorizadas pela Ética do Discurso [...], mas, essencialmente, recordar a assimetria existente [...]. A
Ética da Libertação, desse modo e além dos princípios formais (que subsume), fundamenta também
um princípio material” (HFPC: p. 384).
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intersubjetivos, para formalmente determinar os meios para que se
realizem os projetos que cumpram com a necessidade de viver, de
continuar vivendo70. Desta forma, diferente de uma determinação
arbitrária desde um soberano ou da disputa por força e violência
(desde o caráter negativo do poder), Dussel recoloca a questão do
poder político:
Esse consenso [...] não pode ser fruto de um ato de dominação ou
violência, onde se obriga às vontades a negar seu “querer-viverpróprio” em favor do “querer-viver-do-soberano” (o Rei), como
propunha Hobbes. Nesse caso o poder político estava debilitado ao
extremo de que só contava com uma vontade ativa, criadora, a do
único ator (o Rei como Estado, como Leviatã despótico). E cada
cidadão negava sua vontade (20TP: p. 25).

Como veremos mais à frente, no fim deste capítulo, em Dussel
não se deve reduzir o conteúdo político às instituições: ao
funcionamento ou à coerção do Estado, ou ainda aos códigos legais
e sistemas políticos71. Desde já, junto ao filósofo latino-americano,
ficará cada vez mais claro que o campo político é anterior, de ordem
própria, fundado nas relações interpessoais de uma comunidade de
vida que se organiza consensualmente para a realização de projetos
possíveis72. É nesse ínterim que Dussel pode se afastar do
70

Pode-se afirmar, deste modo, que a “racionalidade prático-material cuja ‘referência’ desde a vida
humana à realidade como sua “verdade” (sua mediação controlável) se desenvolve desde a
discursividade linguística e intersubjetiva de sua validade prévia. O que reproduz ou desenvolve a vida
foi decidido intersubjetivamente pelos afetados comunitariamente e com simetria” (HFPC: p. 77).
71

Como Dussel denuncia, ao não tratar do conteúdo material do político, o trabalho e a intepretação
de uma tradição que se estende desde o “tò koinón agathon de Aristóteles, do bonum commune de
Tomás de Aquino, do Estado orgânico como Sttlichkeit em Hegel, do utilitarismo, dos valores de um
Max Scheler, ou do ‘Estado de bem-estar’ [...], seja a filosofia política liberal (neocontratualista como
a de John Rawls ou anarquista conservadora como a de Robert Nozik) ou uma procedimental
discursiva (como a de Habermas) [...], reduz a política exclusivamente à esfera da legitimidade formal
[...] das estruturas institucionais de direito, da mera participação contratual [...] ou discursiva [...] do
âmbito público” (PLA: p. 17).
72

No mesmo sentido de se distinguir o político como conteúdo e a política como atividade, cada vez
mais perceberemos que o poder político fundado desde seu caráter positivo — não reduzido a seu
exercício negativo, violento, dominador — abrirá espaço para se explicitar o campo político para além
do funcionamento das instituições. É nesse sentido mais abrangente que Dussel afirma que se o
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formalismo já indicado de Apel e Habermas, e também da tradição
moderna de filosofia política — como Maquiavel, Hobbes, Locke ou
mesmo Weber73. Desde a América Latina, portanto, afirmará que:
A política se ocupará, exatamente, de manejar a articulação das
vontades de todos os membros de uma comunidade política em
seu mútuo exercício, para atingir a institucionalização, a
constituição e a efetividade do poder, quer dizer, para que possa
pôr-exercer as mediações práticas para a permanência e aumento
da vida humana dessa comunidade, em última instância de toda a
humanidade (PLA: p. 58).

É preciso ter em conta que uma comunidade consensual que,
organizando-se para a realização de projetos, em simetria, desde sua
materialidade partindo para o momento formal de discursividade
prática, de comunicação, mínima organização, direcionando a
vontade-de-vida, delimita ou esquematiza o lugar e a experiência a
partir dos quais se fala em poder fundado em seu caráter positivo.
Dussel, portanto, postula que é a partir da necessidade de
manutenção e desenvolvimento da vida de cada corpo, cada pessoa,
cada sujeito intersubjetivo em comunidade. Estrutura arquitetônica
que se propõe a fundamentar tanto situações mais rudimentares
quanto avaliar institucionalizações mais complexas:
político não é o mesmo que sua execução e nem confundido com o “campo estratégico-militar, onde o
inimigo absolto deve ser derrotado, ainda fisicamente, onde certo horizonte de “fraternidade” dá lugar
à “inimizade” do antagonista político, a política pareceria ser, exatamente, o procedimento pelo qual
os membros de uma comunidade política realizem acordos razoáveis [sensatos] aos conflitos que se
estabeleçam entre as partes” (PLA: p. 30).
73

Ao não confundir o esforço da comunidade humana de vida que precisa entrar em consenso para
efetivar seu querer-viver, cumprindo com o princípio material de produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade, ou seja, refundando o poder desde seu caráter
positivo, Dussel pode criticamente postular que: “O poder não é dominação, não é somente opressão,
não é somente o poder como o entende a Modernidade colonialista. Os novos movimentos sociais, e
os antigos movimentos classistas e populares, necessitam teoricamente desta descrição positiva do
poder. Desde Maquiavel a Weber ou Habermas, cruzando por alguns textos ambíguos de Marx e
certametne de Lenin, o poder foi descrito como algum modo de dominação. O poder político como
potentia não é dominação; não é determinação negativa, senão que é positivo: é afirmação da vida da
comunidade para viver” (PLA: p. 60).
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Vejamos esta possibilidade [...]. O ser humano [...], um primata
frágil, que teve de se colocar em pé para vislumbrar o horizonte da
savana subsaariana [...]. Para compensar a falta de comida vegetal
[...], é desafiado pela dureza do novo entorno a morrer ou a efetuar
uma transmutação genética acelerada. Alimentar-se, beber de
poços comuns, proteger-se nas noites [...], também a busca por
alimento; quer dizer, a instituição da caça, instrumento de
permanência da vida, põe em risco a vida. A vigilância mútua, a
atenção concentrada, a artimanha do grupo, a força do número, a
oportunidade do ataque previsto [...], distribuir uma caçada; tudo
supõe comunidade, comunicação, organização heterogênea de
funções [...]. Isto significava uma enorme organização dentro do
grupo, do clã [...]. Diferenciam o “doméstico” (do fogo) do campo
de caça. Se organizam heterogeneamente as funções de fêmeas e
machos. Entre os humanos se distinguem funções diferenciadas
para a estratégia de caça, para fazer armas, para atacar, mas
fundamentalmente para distribuir as presas alcançadas. Tem que
haver hierarquia no bando; tem que haver fraternidade no grupo.
A comunidade feminina educa, recorda os costumes, busca os
alimentos vegetais e medicinais, posterga a juventude dos filhotes
[...]. Da esfera da transformação do meio ecológico temos passado
à organização econômica de subsistência e desta à
institucionalização cultural [...]. Pela cultura se produz uma
regressão dos instintos, uma progressão das capacidades
organizadoras, e entre estas todo o sistema comunicacional, que
do simples gesto e do grito com algumas significações fonéticas (o
call system), vai dando origem a toda uma estrutura significativa
(PLA: pp. 134-135).

Com esse excerto, por nossa vez, retomamos junto a Dussel a
materialidade do princípio de produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade, desde a
reconstituição histórica do vivente humano que emerge no processo
evolutivo da vida74. Ele nos permite compreender a experiência de
74

Como indica Narbona: “Partimos primeiro da ideia de que em todos os animais e seres vivos que
povoam a Terra (menos na espécie sapiens) os instintos governam seus comportamentos no meio
ambiente, adaptando-os à vida, para que desta maneira possam permanecer e se desenvolver [...]. Por
isso, os instintos formam um conjunto de pautas hereditárias que possuem finalidades adaptativas,
fixas em cada espécie [...]. Mas a evolução dos seres humanos seguiu um caminho muito diferente. Os
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consenso de uma comunidade que se articula com certa simetria
para realizar projetos que tragam efetividade à vontade-de-vida75. É
o esforço por fundamentar o poder desde seu caráter positivo.
Como coloca o filósofo argentino-mexicano: “se se
compreende o conteúdo universal como produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade, seria possível
um consenso mínimo de ‘conteúdo’” (HFPC: p. 264), ao tratar do
político e/ou da política. Tendo como pressuposto a base material
antropológica, uma história reconstituída, a responsabilidade pelo
Outro como experiência primeira, a assimetria que para cumprir
com o princípio de produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade deve se converter em simetria no
consenso, por uma comunidade consensual que quer-viver e, para
tal, tem que entrar em acordo quanto aos projetos, instrumentos,
tarefas, etc., têm-se as determinações principais que fundam o
poder positivamente. Será na passagem dessa experiência primeira
do poder para sua execução, para o funcionamento e manutenção
das instituições, que tocaremos nosso tema: o fundamento da
corrupção.
No entanto, sem apressar o movimento junto ao filósofo
argentino-mexicano, devemos ainda passar pela determinação de
factibilidade — a comunidade com sua vontade-de-vida que organiza
seu querer-viver consensualmente, precisa realizar projetos

instintos deram lugar a um mecanismo muito mais complexo e flexível [...]. Esta adaptação era
possível pelo estabelecimento de uma complexa rede de relações que pouco a pouco foi se consolidando
em estruturas e modelos de comportamento cada vez mais complexos [...]. Em todo esse
surpreendente processo, o instinto era controlado pelas regras autoconscientes, como por exemplo o
tabu. Estabeleciam-se as primeiras alianças entre famílias para que a caça fosse um exercício mais
efetivo [...], a aparição das instituições” (NARBONA, 2015: pp. 174-176).
75

Como explicita Isabel Narbona, o que fica claro é que “Dussel parte de outro âmbito categorial (a
exterioridade) que Habermas, para abordar a problemática centro-periferia. Neste sentido, o próprio
Dussel foi muito crítico com a ética do discurso, já que esta tem sido incapaz de assumir o sentido
material da ética, e, por sua vez, somente considera como condição universal de validade as normas
máximas que se adotem. Quer dizer, o empírico, histórico e material carece de importância para
provar a validade da universalidade da consensualidade formal intersubjetiva” (NARBONA, 2015: p.
63).
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possíveis, factíveis. Para tal, apresentaremos as propostas do filósofo
germano-latino-americano Franz Hinkelammert e como estas são
assumidas por Enroque Dussel.
2.3 Para a realização do possível
Em nosso percurso, partimos da base material antropológica
junto a Dussel, atravessando uma comunidade de sujeitos
intersubjetivos que a constituem e por ela são constituídos, que
materialmente em sua corporalidade, seus corpos, cada pessoa, cada
vivente humano que emerge na vida e no processo de vida, procura
viver, manter-se — produzir, reproduzir e desenvolver a vida
humana em comunidade. E assim determinamos junto ao filósofo
latino-americano que é necessário à comunidade de viventes entrar
em consenso, organizar-se minimamente para tornar possível a
efetivação, atualização, realização da vontade-de-vida, sempre
cumprindo ou tendo em conta o princípio material fundamental76.
Isso significa que é preciso o consenso — uma comunidade
consensual — para se delimitar projetos que tornem possível a
permanência da própria comunidade. Por sua vez, os projetos
decididos, organizados e escolhidos pela comunidade não são (e não
devem ser) arbitrários77. Ao cumprir com o princípio material, o
76

Em suma, no esforço por fundamentar o poder em seu caráter positivo, está posto que tendo como
referência em “última instância a vida humana em comunidade (com pretensão de abarcar a toda
humanidade), surge o querer da vida como vontade, anterior a toda Vontade de Poder como
dominação (‘dominação’ que consideraremos uma queda numa fixação repressiva que produz morte),
que se implementa como Poder da Vontade enquanto exercício do poder-pôr as mediações queridas,
os entes com valor político” (PLA: p. 59).
77

A argumentação que desenvolveremos junto a Dussel girará em torno da factibilidade dos projetos
a serem desenvolvidos por uma comunidade de vida, mais preocupados com as relações “internas” da
própria comunidade, ou seja, ao próprio lançar-se à realização de um projeto. Todavia, o alcance do
princípio de factibilidade e suas determinações, liberando as decisões comunitárias de uma
“arbitrariedade”, já pode ser tomado desde o exemplo da escassez de recursos ou condições do entorno
da comunidade, frente a problemas “externos” a ela. Indicando esse sentido, os projetos também não
podem ser arbitrários ao levarmos em conta que: “o ser humano emerge da natureza pelo processo
biológico de evolução da vida. Essa ‘vida humana’ é condição absoluta material da existência e
conteúdo último da ética e universal (critério de vida ou morte, ou de verdade prática). Agora, a
natureza retorna [...] como natureza material com a qual o ser humano se relaciona para realmente

Bruno Reikdal Lima | 133

consenso da comunidade deve eleger um projeto dentro de limites:
só se realiza ou se deve realizar o possível. Este é o âmbito da
factibilidade: “factibilidade é a ampla margem entre dois âmbitos:
a) a morte (como limite absoluto que não se pode superar) e o
empiricamente impossível; e b) o empiricamente possível para a
vida” (MPPL: p. 323). É nesse momento que, como citamos
anteriormente, a política se ocupa de:
[...] de manejar a articulação das vontades de todos os membros
de uma comunidade política em seu mútuo exercício, para atingir
a institucionalização, a constituição e a efetividade do poder, quer
dizer, para que possa pôr-exercer as mediações práticas para a
permanência e aumento da vida humana dessa comunidade, em
última instância de toda a humanidade (PLA: p. 58).

Apesar de à primeira vista parecer uma proposta
relativamente óbvia (realiza-se ou deve se realizar o possível), o
conteúdo que subjaz a ela, que está implícito e a sustenta, não é
simples. É necessário em nossa investigação junto à filosofia de
Dussel explicitar seus fundamentos. Discussão que nos permitirá
compreender a necessidade das instituições e o risco da fetichização
do poder — o fundamento da corrupção.
Ao afirmar os limites dos projetos da comunidade de vida que
entra em consenso para realizar, efetivar, atualizar sua vontade-devida dentro do âmbito do “possível”, Dussel não procura criar
dificuldades para a imaginação política: para a inventividade das
comunidades, evitando projetos utópicos. Nesse sentido, não se
trata de uma proposta instrumental, em determinações
exclusivamente quantitativas ou reduzidas ao calculável. Do mesmo
modo, não se conduz ao oposto: ao apelo da possibilidade de realizar
o “impossível” ou ao abandono da razão instrumental, do calculável.
poder viver [...]. A natureza fixa certos marcos de possibilidade: nem tudo é possível [...]. O que
acontece é que realmente (e não hipoteticamente como para Kant) somos sempre membros de um
reino da natureza (enquanto viventes)” (EL: pp. 265-266).
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Para o latino-americano: “o âmbito de ‘factibilidade’ nos abre para
o último momento [...]. É toda a questão da crítica da razão
instrumental78, por um lado, e da crítica da razão utópica79 por
outro, como veremos” (EL: 263).
É desde a base material e todo o conteúdo que apresentamos
junto ao filósofo argentino-mexicano até aqui que se constrói a
factibilidade. Deve-se ter em consideração, sempre, que o princípio
material de produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana e a necessidade de se entrar em consenso, de um princípio
formal, são momentos necessários para se refundar o poder desde
seu caráter positivo. Desta feita, os “princípios já analisados
anteriormente, sobre-determinam o critério de factibilidade e o
subsumem” (EL: p. 264).
Tanto em sua Ética quanto na Política, Dussel toma como
percurso a constituição de um princípio material em um primeiro
momento, de um princípio formal em um segundo, para em seguida
chegar ao princípio de factibilidade80 (assim como também

78

A respeito da “razão instrumental”, Dussel a distingue da razão estratégica (PLA: p. 89) e, em sua
produção, assume as críticas da Escola de Frankfurt a ela (ver capítulo 4 da Ética de la liberación). Por
nossa parte, não mergulharemos nessa discussão, porém, cabe indicar que aqui nos interessará a
crítica da razão instrumental desde os limites éticos e a normatividade impostos pelo princípio de
produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade. De todo modo, como
referência sintética e esquemática, Dussel explica sua posição ao retomar a “diferença aristotélica entre
logos poietikós (razão instrumental e logos praktikós (razão prática, em nosso caso ‘razão estratégica’).
O primeiro determina a relação sujeito-natureza como razão técnica. O segundo determina a relação
sujeito-sujeito como razão estratégica. A razão estratégico-política se faz levando em conta a
complexidade das circunstâncias dentro das quais se inscreve toda ação ou instituição” (PLA: p. 470).
Nota Nossa.
79

O que se pretenderá apresentar junto ao filósofo argentino-mexicano como crítica da razão utópica
é que o “logicamente possível pode ser empiricamente impossível” (EL: p. 266) e, desse modo, não
deve ser realizado, ao não cumprir com a produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana
em comunidade. Por outro lado, os “modelos utópicos [...] permitem abrir horizontes de possibilidades
novas” (Idem, ibidem), mas que não devem ser levados em conta sem a devida crítica de factibilidade:
as tecnologias e recursos disponíveis e o cumprimento com o princípio material. Nota nossa.
80

Como o próprio filósofo indica: “Em minha obra Ética de la liberación (1998), distinguimos entre ‘o
ético’ no sentido material (capítulo 1) e ‘o moral’ em sentido formal (capítulo 2). Há, todavia, um
terceiro nível, o do ‘princípio de factibilidade’ que se torna essencial em política, como veremos”
(MPPL: p. 305).
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procedemos em nosso trabalho). Toma como base neste terceiro
momento a produção teórica de Franz Hinkelammert, não apenas
como interlocutor, mas também como fonte teórica para a
constituição do princípio de factibilidade.
Hinkelammert é um intelectual nascido na Alemanha.
Economista de formação (que extravasou sua produção para os
campos de sociologia, teologia e também filosofia), veio para o Chile
na década de 1960, no período de Frei e Allende, e desde então foi se
tornando cada vez mais engajado, influenciado, influente e na
vanguarda do pensamento latino-americano de libertação81. Discute
e critica de maneira sui generis (dentre muitos temas) as distinções
das propostas de planificação econômica tipo soviética e do
neoliberalismo; os limites do conservadorismo e do anarquismo; o
modo crítico de se utilizar e também de delimitar a utopia82. Nesse
sentido, como comenta Dussel a respeito do trabalho do germanolatino-americano: “Hinkelammert está à frente de seu tempo, mas

81

A respeito de questões biográficas de Hinkelammert, Dussel escreve que embora fosse um
“economista de origem alemã que estudou em Münster e Berlim, onde se doutorou em economia,
especialista na economia dos países da Europa oriental socialista, consideramo-lo um latinoamericano por sua longa experiência desde a década de 60 no Chile do tempo de Frei e de Allende,
onde foi um dos teóricos da Unidade Popular, a revolução democrática interrompida pela violência
orquestrada pelos Estados Unidos, e a partir das decisões geopolíticas de Henry Kissinger” (EL: p.
258). Optamos por abrir um parágrafo bibliográfico do filósofo por duas razões: ser dos intelectuais
mais influentes para o pensamento produzido desde a América Latina (seja em economia, teologia,
sociologia ou filosofia) e, em segundo lugar, por ainda ser pouco conhecido e trabalhado nos
departamentos de filosofia de universidades brasileiras.
82

Em sua Ética de la liberación, Dussel dedica o parágrafo 3.4 à contribuição de Hinkelammert para
sua produção teórica. Faz uma cuidadosa apresentação alertando que a leitura do trabalho de seu
interlocutor é densa, chamando atenção para traços específicos de suas discussões, que seriam entre
outros “o pensamento conservador (à la Peter Berger com seu modelo de plausibilidade perfeita), o
neoliberal hoje vigente (à la Hayek ou Friedman com o modelo de competição perfeita), e o anarquista
(com o projeto de perfeição ética dos sujeitos, que faz desnecessária toda institucionalidade).
Epistemologicamente Hinkelammert parte de e enfrenta Karl Popper. A crítica poderia ser intitulada:
‘Com Popper, mais além de Popper’ ou ‘A miséria do antiutopismo’” (EL: p. 259). Da mesma forma,
em toda a Política de la liberación: arquitectónica, Dussel faz incursões no pensamento de
Hinkelammert, sendo recorrentemente trazida à tona a discussão do germano-latino-americano com
o conservadorismo, o neoliberalismo, as teorias de planificação econômica e as críticas ao abandono
das instituições por alguns autores anarquistas.
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se encontra fora do ‘grande debate’ porque escreve em espanhol, e
porque sua reflexão parte dos excluídos da história” (EL: p. 259).
De todo modo, é a partir da produção teórica de
Hinkelammert que Dussel se lança a constituir o princípio de
factibilidade para a política. Assim, caminharemos no diálogo entre
os dois pensadores latino-americanos — tomando posição da
interpretação de Dussel, mas fazendo incursões no texto do próprio
Hinkelammert. Seu trabalho central é a Crítica de la razón utópica
(1984), no qual escreve, em sua “Introdução”, que se deve entender
a política como a arte do possível “a partir do momento em que o
homem começa a modelar a sociedade segundo projetos de uma
sociedade por se fazer” (HINKELAMMERT, 1984: p. 11).
É nesse sentido que, tendo a anterioridade da base material
antropológica, de uma comunidade com vontade-de-vida que
precisa se organizar consensualmente para se lançar a projetos e
construir ferramentas, meios, instituições que sejam capazes de
tornar possível a produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana, Dussel procurará estabelecer “o Princípio de Factibilidade
político, que descobre ‘o possível’, e o distingue do ‘impossível’.
Dizia-se com razão que a política é a ‘arte do possível’” (MPPL: 307).
O que não se pode deixar passar despercebido nessa proposta é que:
para se decidir pelo possível, também foi necessário estabelecer ou
determinar o impossível83. Como alerta Hinkelammert:

83

Tendo pressuposta a base material antropológica e todo o movimento de reconstituir um
desenvolvimento histórico da emergência do vivente humano com seu modo de realidade, estamos no
esforço por explicitar os momentos que constituem a organização do político, próprio da experiência
e desenvolvimento da vida humana. Assim, junto a Dussel, trata-se de explicitar o princípio material,
o consenso formal e agora a factibilidade, presentes nessa experiência viva. Nesse sentido, explica o
filósofo: “Os ‘princípios’, por sua vez, estão sempre implícitos ou ocultos de maneira pré-predicativa
cotidianamente. Encontram-se invisíveis no desenvolvimento mesmo das práticas políticas [...] e,
contudo, definem de maneira consistente os ‘limites’, as fronteiras que marcam o ‘possível/impossível’
do ‘campo político’. Trata-se de [...] tentar elaborar [...] princípios que cumprem implicitamente na
prática política a função de definir, como um ‘marco’ de referência, um ‘campo’ entre o ‘possível’ e
‘impossível’ (tal como Hinkelammert o define) do político propriamente dito” (PLA: p. 354).
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[...] a razão e a vontade puras — quer dizer, a razão e a vontade
que prescindem de tudo o que se refere à sua factibilidade —,
buscando a melhor realidade concebível, sempre concebem o
impossível, não importa a partir de que critérios definam esta
melhor realidade concebível. A definição do possível somente pode
ser feita por meio da imaginação e da concepção do impossível.
Sujeitando o impossível ao critério da factibilidade resulta o
possível (HINKELAMMERT, 1984: p. 24).

Assim, o germano-latino-americano faz uma crítica à utopia
— aos projetos que traçam o impossível ou a melhor sociedade
concebível — não desde seu rechaço, desde a rejeição do impossível,
senão desde sua crítica a partir da factibilidade84. O impossível
submetido ao princípio de factibilidade conduz ao possível
realizável85. Desse modo, Dussel pode afirmar que:
A razão política em sua dimensão de factibilidade estratégica e
instrumental [...] deve agir tendo em conta as condições lógicas,
empíricas, ecológicas, econômicas, sociais, históricas, etc., da
possibilidade real da efetuação concreta de uma máxima, norma,
lei, ato, instituição ou sistema político. Desta maneira, a máxima,
a norma, a lei, a ação, a instituição, o subsistema, etc. poderão ter
pretensão de eficácia ou êxito político. Neste caso, trata-se de uma
razão político-estratégica e até instrumental — subsumidas
positivamente na complexidade ética da razão política (HFPC: p.
54).

84

Para Hinkelammert, deve-se ter clara a diferença entre o projeto concebível e o realizável ou ainda
que se pretende realizar. Só se realiza uma ação porque ela foi possível; mas ao se confundir a ação
realizada com o impossível (o melhor concebível) que a orientou, tende-se à morte (à falência do
fundamento último que orienta qualquer projeto possível). Nesse sentido, como veremos, não se deve
abandonar o utópico e nem se limitar ao tecnicamente alcançável. Desse modo: “análise do utópico no
sentido da impossibilidade não pode ser feita de maneira maniqueísta, como sugere a tradição há mais
de cem anos. O que se faz, na realidade, nunca pode ser impossível, ainda que seja insustentável como
tendência; mas sim, o que se pensa estar realizando pode ser algo perfeitamente impossível. A
contradição entre imaginação e atuação real deforma e paralisa a capacidade para o realismo político”
(HINKELAMMERT, 1984: p. 24).
85

Como sintetiza Hinkelammert: “Ou seja: somente criticando o impossível enquanto impossível
podemos definir o possível. A partir da práxis se descobre a impossibilidade do impossível, o que nos
permite descrever o mundo do possível” (1984: p. 24).
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Assim, a comunidade que para efetivar sua vontade-de-vida
precisa se organizar em consenso para realizar um projeto deve
conceber o melhor possível — que não significa o factível — o
utópico. É a crítica a esse utópico — à melhor sociedade concebível,
mas não empiricamente possível — desde as condições materiais
disponíveis, tendo que cumprir com o princípio de produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade,
que abre o campo da factibilidade86. Os projetos para os quais a
comunidade de vida se lança não devem intentar a realização do
impossível, senão do factível:
[...] sem utopia não há conhecimento da realidade. O impossível é
o ponto de orientação — uma espécie de bússola da práxis e do
conhecimento do impossível. Com isso, o problema do utópico faz
parte do processo da práxis e do conhecimento, pelos quais
intentamos realizar o possível (HINKELAMMERT, 1984: p. 24).

O que Hinkelammert pretende mostrar é que o impossível, a
melhor sociedade concebível, não é aquilo que deve ser realizado —
o realizável —, mas a “ideia reguladora”87 ou o “modelo
transcendental”88 que, criticado frente à realidade, frente às
86

A este respeito, escreve Hinkelammert na Crítica de la razón utópica: “Nenhum projeto pode se
realizar se não é materialmente possível, e a vontade não pode substituir jamais as condições materiais
de possibilidade [...]. Somente se a vontade consegue mobilizar condições materiais da possibilidade
de seus fins, aparece o caminho, e o máximo absoluto para esse caminho é o tamanho do produto
social de meios materiais. Não se pode usar o que não se tem, e fins para os quais não há meios
materiais suficientes para sua realização, não se pode realizar” (HINKELAMMERT, 1984: p. 280).
87

De inspiração kantiana, Hinkelammert explica que “a utopia jamais deve chegar a ser um fim por
se realizar de maneira [...] calculável. Não deve ser transformada em ‘sociedade perfeita’, que rege
sobre a realidade [...], a utopia segue sendo uma ‘ideia reguladora’, como se diz muitas vezes hoje,
usando um termo kantiano. Somente como tal, a utopia não chega a ser novamente um cárcere, mas
uma fonte da vida e da esperança” (HINKELAMMERT, 1984: p. 27).
88

Esta expressão requereria uma pesquisa mais cuidadosa e acurada. Com ela, Hinkelammert explicita
e demonstra o método utilizado por uma série de filósofos, cientistas sociais e economistas
contemporâneos para a solução de problemas. De maneira crítica, expõe operações teóricas e lança
bases para produções futuras. A esse respeito, Dussel comenta: “O tema se encontra no ponto de
partida do debate atual, porque John Rawls, Jürgen Habermas ou Karl-Otto Apel, para citar três
filósofos, partem de ‘modelos transcendentais’ — na terminologia de Hinkelammert —, modelos dos
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limitações práticas, empíricas, dentro dos limites técnicos,
econômicos, históricos, culturais, etc., serve como bússola para a
realização de projetos que possibilitem a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade. Para que a
vontade-de-vida da comunidade seja efetivada, atualizada,
realizada, é necessário que o impossível seja criticado, torne-se
factível. Nesse sentido, Dussel nos explica:
“Factível”, aqui, em sentido prático (como o possível de ser
operado), encontra-se na ordem da razão estratégica (subsumindo
a instrumental). A factibilidade é a ampla margem entre dois
limites: a) a morte (como limite absoluto que não se pode superar)
e o empiricamente impossível; e b) o empiricamente possível para
a vida (MPPL: p. 323).

Desse modo, está posto que o que é logicamente contraditório,
impossível, já é descartado como guia para a determinação de
projetos de vida. Mas aquilo que é logicamente possível, mas
empiricamente impossível, também é descartado desde a crítica de
sua factibilidade89. O projeto deve ser realizável e possível para que
se alcance êxito no esforço por produzir, reproduzir e desenvolver a
vida humana em comunidade.
Deve-se, portanto, sempre ter em conta que o impossível
orientador, o utópico, a ideia reguladora ou o modelo
transcendental, não são realizáveis, mas úteis para a determinação
do possível. O esforço para realizar o impossível, ou a ilusão de que
se intenta realizar a melhor sociedade concebível e não projetos
quais seus autores não têm consciência explícita da lógica de sua construção [...]. Não se tem estudado
a lógica da construção desses modelos, que Hinkelammert critica [...], modelos impossíveis
empiricamente jogam, contudo, a função de ideias reguladoras” (EL: p. 259).
89

Ordenando a argumentação, Dussel comenta: “é evidente que o logicamente impossível não é
factível. Alguns modelos teóricos são logicamente impossíveis, inconsistentes [...]. Para que algo seja
factível empiricamente não deve ser contraditório. Mas o que é logicamente possível pode ser
empiricamente impossível (como o perpetuum mobile: um móvel que por um impulso originário
adquiriria inércia indefinida, sem nenhum tipo de resistência, nunca seria detido). Os modelos
utópicos [...] permitem abrir horizontes de possibilidades novas” (EL: p. 266).
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factíveis, volta-se a seu oposto: ao invés de produzir, reproduzir e
desenvolver a vida humana em comunidade, tende à morte90 ou ao
suicídio91. O problema para o qual Hinkelammert nos chama
atenção é que, no desenvolvimento do projeto:
[...] se concebe o impossível para conhecer, através da práxis e da
análise da factibilidade, o possível. Contudo, a busca e realização
desse possível é constantemente desvirtuada pela ilusão de
perseguir ou realizar aquele impossível, de cuja conceitualização se
partiu (1984: p. 28).

O esforço para se realizar o impossível, ao não levar em conta
as limitações reais, materiais, concretas que devem ser enfrentadas
e solucionadas, tende à falência da comunidade, ao fim da vida dos
sujeitos intersubjetivos — não cumprindo com o princípio material.

90

Forçar a realização do impossível, sem a crítica desde a factibilidade, sem ter em conta os recursos,
os meios técnicos disponíveis, etc., tende à insustentabilidade, à morte da comunidade. É nesse sentido
que Dussel comenta que “a factibilidade é uma das determinações de poder enquanto tal. Se não há
factibilidade instrumental ou administrativa [...] esta comunidade não tem poder suficiente para ser
governável” (20TP: p. 66).
91

O suicídio (ou a crítica do suicídio) é um tema caro tanto para Dussel quanto para Hinkelammert.
Apesar de não ser nosso tema, cabe indicar a argumentação de Hinkelammert aproximando-se de
Dussel em crítica pessoal a Apel em um dos Diálogos Norte-Sul tocando a questão. Fica claro, além do
mais, a diferença do ponto de partida que trabalhamos no tópico entre a ética do discurso e a ética da
libertação. A partir da materialidade de uma comunidade de vida anterior à comunidade de
comunicação, como comenta Dussel, Hinkelammert é capaz de fazer a seguinte crítica: “Franz
Hinkelammert na discussão com Karl-Otto Apel em São Leopoldo (Brasil), mostrou que se uma
comunidade decidia consensualmente acabar com a própria vida sem motivação material alguma, esta
decisão era inválida moralmente, porque acabava com a possibilidade mesma do exercício do
consenso. Era inválida, agrego agora, porque toda decisão consensual formal deve estar de acordo
acerca de algum “conteúdo” material referido à vida humana. A afirmação da dignidade, quando é
negada, é um “conteúdo” válido. Se não tem “conteúdo” algum, senão que se trate da pura
referencialidade da liberdade consigo mesma, neste caso o consenso que se alcançaria não trataria de
nada material; seria o irracional (já que, ademais, eliminaria a vida, que é critério último de
racionalidade material, de toda a verdade” (MPPL: p. 183). Assim, em um pensamento latinoamericano, fica posto que: “Se todos os participantes simétricos de uma comunidade de comunicação
decidirem se suicidar, para mostrar, por exemplo, sua valentia enquanto tal, sua decisão não seria
válida. Haveriam cumprido as condições formais de validade, mas seu conteúdo [...] a invalida. O
conteúdo último, ou o critério de verdade, é a produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade, em última instância, de toda a humanidade. Este é o princípio de orientação
da argumentação” (MPPL: p. 344).
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O projeto volta-se contra si. Nesse sentido, nos explica
Hinkelammert:
Quer dizer, fins que não são compatíveis com a manutenção da
vida do sujeito mesmo caem fora da factibilidade. Quando se
realizam, acabam com a vida daquele que os realiza, com o
resultado de que já não se pode realizar mais fins. Assim, pois,
podem-se realizar fins fora desta factibilidade, mas sua realização
implica a decisão de acabar com um projeto de vida que engloba
todos os projetos específicos de fins. Uma decisão pelo suicídio
(1984: pp. 281-282).

Assim, a realização do possível depende de uma utilização crítica
do utópico: com uma razão política estratégica, a determinação da
factibilidade. Com isso, poder-se-ia concluir que “a decisão sobre os fins
é uma decisão sobre a concretude do projeto de vida dos sujeitos, e não
se esgota em nenhuma relação meio-fim” (Idem: p. 281). Como explica
Jung Mo Sung, em Hinkelammert:
Há uma tensão insuperável entre a utopia desejada e necessária ao
pensamento social e as instituições e projetos políticos possíveis, as
quais ao serem implementadas como antecipação destas utopias
acabam negando-as pela sua dinâmica institucional [...]. Este
reconhecimento não significa para Hinkelammert a negação de toda e
qualquer teoria ou instituição, mas o reconhecimento de uma tensão
(SUNG, 2002: pp. 71-72).

A argumentação de Dussel e de Hinkelammert não se limita a
explicitar que se deve realizar o possível, projetos factíveis a partir da
crítica do impossível — do utópico ou da melhor sociedade concebível.
Também é preciso se ter em conta que nem todo projeto
empiricamente possível (que seja técnica, econômica, cultural e
historicamente realizável) é factível, ou melhor, pode ser elegível pela
comunidade para a constituição de meios que garantam a manutenção
de sua vontade-de-vida. Não se cai em um reducionismo tecnicista,
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limitado à determinação de meios para certos fins92. É preciso, em
última instância, criticar a eleição dos próprios fins — e esta não
depende de um cálculo instrumental, mas de uma crítica mais radical93
da impossibilidade:
Toda esta relação meio-fim é o meio no qual se realiza um projeto de
vida, isto é, o projeto de vida engloba esta relação e a transcende. Ao
nível reduzido da relação meio-fim pode haver neutralidade
valorativa, mas ela é impossível a nível de projeto de vida que a
engloba. De fato, dado que unicamente um sujeito vivo pode projetar
e realizar fins, a eleição destes necessariamente está subordinada à
vida do sujeito. Em consequência, nem todos os fins concebíveis
tecnicamente e realizáveis materialmente segundo um cálculo meiofim são também factíveis; somente o é aquele subconjunto de fins que
se integram em algum projeto de vida (Idem, ibidem).

A referência última para a determinação dos projetos realizáveis
não é, portanto, a eleição de um meio adequado para certo fim — essa
operação é um instrumento funcional para se constituir um projeto, ou
nos termos de Dussel, como vimos, a “astúcia da vida”94 —, mas a
92

Seria o problema de apenas tomar como único critério “a razão instrumental (‘o que pode
tecnicamente ser feito é possível, portanto, é político’, tão criticado por Horkheimer) [...], outro
exemplo da importância de eficiência na política, mas dentro do horizonte possibilitado pelas esferas
material e de legitimação. A pura factibilidade não é politicamente eficaz a longo prazo, nem tampouco
a pura governabilidade sem conteúdos” (PLA: p. 41). Ou seja: chamar atenção para a factibilidade e a
necessidade de se criticar o impossível, o utópico, não significa reduzir-se ao cálculo meio-fim,
aceitando todo possível como factível, bom para a produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade. Pelo contrário, como já vimos, a factibilidade é um terceiro momento,
dependente do princípio material e da comunidade que entra em consenso — tem-se sempre como
referência última a vida humana, não o próprio projeto imediatamente visado.
93

Criticamente ao reducionismo das decisões políticas às ciências e aos cálculos instrumentais,
Hinkelammert alerta: “Contudo, se desde este ponto de vista tecnológico todos os fins tecnicamente
possíveis parecem ser arbitrariamente elegíveis, os que agora certamente parecem ser arbitrariamente
elegíveis são todos os fins quantitativamente possíveis no marco do produto social. A ciência empírica
parece não poder dizer nada sobre que fim há que se eleger; somente pode falar do fato de que
qualquer fim há que ser realizado no marco do produto social e, por consequência, da escassez
quantitativa dada” (HINKELAMMERT, 1984: p. 279).
94

Como indica Dussel conectando os momentos pelos quais passamos junto a ele em nosso trabalho:
“A vida humana, o modo de realidade da corporalidade intersubjetiva e comunitária, quer-viver; esse
‘querer’ é a vontade como a ‘potência da vida’. Mas a vida humana deve também saber-viver, já que a
razão prático-política é a ‘astúcia da vida’. Sem vontade a vida se imobiliza, aniquila-se, esvazia-se, não
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própria vida humana95. Está posto que aquele que determina um
projeto desde a crítica do melhor concebível tem como referência
última a manutenção de sua vida96. Em Dussel, é o cumprimento do
princípio material de produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade. Isso significa que se um projeto é logica e
empiricamente possível, mas que implica a morte dos membros da
comunidade de vida, não é factível. Para Hinkelammert:
[...] a partir do fato de que o sujeito é um ser natural, aparece uma
hierarquização necessária dos fins; não é qualquer combinação de
fins que permite levar a cabo um projeto de vida. Deste modo,
aparecem as necessidades: há que satisfazer necessidades e,
portanto, dirigir a eleição dos fins de uma maneira tal que
satisfaçam as necessidades para que o conjunto da ação possa se
manter no marco de algum projeto de vida [...]. De fato, para viver
há que poder viver, e para isso há que aplicar um critério de
satisfação das necessidades e a eleição dos fins [...]. Seja qual for o
projeto de vida, este não pode ser realizado se não assegura os
alimentos para viver, vestuário, casa, etc. [...], por conseguinte, o
projeto de vida, seja qual for, pressupõe um ordenamento forçado
dos fins para realizar e não os pode combinar arbitrariamente. Por
isso está submetido a necessidades (HINKELAMMERT, 1984: pp.
282-283).
tem poder como força. Sem razão prático-política a vida fica nua, contradiz-se, fica cega, não sabe
aonde vai, não tem poder como orientação, como direção (PLA: pp. 58-59).
95

Em todas as suas necessidades. Como apresenta Dussel: “‘vida humana’ não se refere a um universal
abstrato, a um conceito de vida ou uma definição. É a ‘vida humana’ concreta, empírica, de cada ser
humano. É a vida que para se viver necessita comer, beber, vestir-se, ler, pintar, criar música, dançar,
cumprir ritos e se extasiar nas experiências estéticas e místicas. Vida humana plena, biológica,
corporal, de gozo, cultural” (HFPC: p. 118).
96

Como explica Jung Mo Sung, deve-se notar que “o sujeito humano só pode determinar os seus fins
e trabalhar na consecução destes fins se estiver vivo, a reprodução da vida real, isto é, a satisfação das
necessidades se torna ou deveria ser o ponto de partida, para qualquer teoria” (SUNG, 2002: p. 71).
Nas palavras de Hinkelammert: “o sujeito prático não pode atuar a não ser que seja um sujeito vivo.
Há que viver para poder conceber fins e se encaminhar para eles, mas não se vive automaticamente
nem por inércia. Viver é também um projeto que tem condições materiais de possibilidade, e que
fracassa se não as alcança. Nenhum fim determinado se pode deduzir do projeto de viver, senão que
este se realiza através dos muitos projetos encaminhados para fins específicos. São precisamente estes
fins específicos os que conformam e possibilitam as condições materiais da possibilidade do projeto de
viver” (HINKELAMMERT, 1984: p. 281).
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Novamente, a eleição de projetos que garantam a produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade não
é nem arbitrária e nem reduzida à possibilidade de um cálculo meiofim. Deve-se criticar o impossível para se determinar o possível por
meio de uma razão política instrumental — que calcule
empiricamente o possível — e, principalmente, deve-se ter em conta
que, para se realizar qualquer projeto de vida, é preciso,
primeiramente, ter a própria vida da comunidade garantida:
Neste sentido, como um princípio pode determinar outro [...], o
princípio material da vida humana no campo político determinará
os conteúdos e dará orientação ao discurso da comunidade política
[...]. O princípio material rege sobre a orientação dos temas do
discurso na esfera da satisfação dos membros enquanto podem
reproduzir e acrescentar a qualidade de suas vidas imediatas [...],
o princípio material orientará todo momento discursivo enquanto
permite descobrir o conteúdo mesmo da discussão, da decisão, do
ato ou da instituição (PLA: p. 438).

Há, portanto, necessidades que hierarquizam os fins,
delimitando conjuntamente a utilização dos meios. É levar a cabo e
em última instância a materialidade da produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade. É ter em conta
que “a vida é a condição absoluta, mas ainda mais: é o conteúdo da
política; e é por isso, igualmente, seu objetivo último, cotidiano, de
seus fins, estratégias, táticas, meios, estruturas, instituições” (PLA:
p. 439). Desse modo, junto a Dussel e a Hinkelammert:
Nossa conclusão implica na necessidade do reconhecimento de
valores humanos em termos qualitativos, não redutíveis a nenhum
cálculo fragmentário. Pode-se comprovar que o reconhecimento
destes valores é necessário, porque sem ele a humanidade não
pode viver. Não obstante, este argumento não contém nenhum
cálculo fragmentário, senão uma relação com a totalidade do
mundo vista como um sistema independente, cujo conhecimento
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em detalhe nos está vedado. Por isso é um argumento racional,
sem ser produto de um cálculo. A conclusão se segue justo do fato
da impossibilidade de calcular esta totalidade. Segue-se, por
conseguinte, do reconhecimento dos limites da factibilidade
humana (HINKELAMMERT, 1995: p. 248).

Com isso, a partir da contribuição de Hinkelammert, no
esforço por constituir positivamente o poder, Dussel poderá
estipular em sua política que:
A “pretensão de factibilidade política” da ação estratégica,
portanto, deve cumprir com as condições normativas materiais e
formais em cada um de seus passos, já estabelecidos nos
parágrafos anteriores, mas, ademais, com as exigências próprias
da eficácia política, no manejo da escassez e governabilidade, para
permitir à factibilidade normativa do poder dar existência a uma
ordem do político que, a longo prazo, alcance permanência e
estabilidade (20 TP: p. 83).

O princípio de factibilidade, portanto, insere-se
[...] dentro do horizonte delimitado pelos primeiros princípios
normativos políticos para determinar a possibilidade dos fins [...],
mas exerce uma ação específica, própria, no juízo acerca dos
meios, não apenas que cumpram formalmente os fins [...], senão
material e procedimentalmente enquanto consistência intrínseca
do meio enquanto normativo (“aja por este meio porque afirma a
vida, é legítimo e eficaz para o fim!”) (20TP: p. 83).

E, desse modo, por meio da crítica do impossível, pela
determinação de projetos possíveis com o princípio de factibilidade,
também se pode concluir que:
Nas práticas empíricas não se descobre que o princípio foi aplicado
inadequadamente quando se busca definir uma contradição entre
o uso prático a posteriori e o conhecimento a priori teórico
explícito da regra. Pelo contrário, o princípio prático (em nosso
caso, os princípios éticos subsumidos pelos princípios políticos, e
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estes aplicados praticamente e em concreto na ação estratégica ou
institucional efetiva) são os que permitem a coerência e pretensão
política de justiça da mesma ação e da instituição, do poder em seu
exercício cotidiano, no curto e no longo prazo (PLA: 354).

Destarte, tendo partido da base material antropológica, da
comunidade de sujeitos intersubjetivos com sua vontade-de-vida
que requer consenso para a determinação de projetos que a
efetivem, e estes, por sua vez, precisam ser possíveis, podemos
agora, junto ao filósofo argentino-mexicano, explicitar pela
categoria de potentia o poder fundado desde seu caráter positivo.
Também distinguiremos essa categoria de outra, a potestas —
distinção que nos permitirá compreender a fetichização do poder
como fundamento da corrupção, ou ainda como a “grande
corrupção”, a corrupção fundamental. Seguindo esse movimento,
portanto, estamos às portas de nosso próximo capítulo.
2.3.1 A necessidade das instituições
Ao tratarmos junto a Dussel de uma comunidade humana que
emerge no processo de vida, uma intersubjetividade que constitui e
é constituída por sujeitos, que tem uma vontade-de-vida como
motor que impulsiona os viventes a manterem-se, permanecerem,
ou melhor, que viventes que necessitam produzir, reproduzir e
desenvolver a vida e que, para tal, organizam-se consensualmente
para a realização de projetos possíveis, tocamos o acontecimento
fundacional97: a origem das instituições. A partir do filósofo
97

Como indica Dussel: “O ‘acontecimento’ fundacional quer sugerir o momento em que se origina
uma ordem do político que chegará a ser vigente tempos depois. A nova ordem fenomênica (PLA: p.
38). Nas definições prévias de sua Política de la liberación: arquicetónica, Dussel trabalha em todo o
§15 o sentido próprio de “acontecimento” em sua filosofia, que por nosso recorte teórico teremos de
suprimir em toda sua profundidade e conteúdo. De todo modo, a partir da “estrutura de domínio”
(schaftsgebilde) de Heidegger, de sujeitos que vivem no mundo (Welt) e enfrentam entes “à mão”, que
precisam se organizar, passando pela interpretação de Badiou sobre a situação desses sujeitos no
mundo, que frente ao caos (entendido como o estado de mudança, instável, sem estabilidade)
estruturam complexamente uma ordem — sem necessariamente estarem plenamente cientes de que
o fazem, atuando nessas situações emergentes —, assim como debates mais curtos com Balibar,
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argentino-mexicano, como vimos, para que a vontade-de-vida se
efetive, permaneça, produza, reproduza e desenvolva a vida humana
em comunidade, ela precisa de meios (mediações): lançar mão de
ferramentas, instrumentos que a concretizem. Isso significa que:
O poder consensual da comunidade política, que une as vontades
que movem os cidadãos, não é imediatamente poder político
institucionalizado. Para ser poder político plenamente, deve
institucionalizar-se [...]. A diferenciação heterogênea das funções
dos atores para tal fim é uma mediação necessária para a
permanência e aumento da vida (PLA: p. 149).

Desse modo e nesse sentido, entendendo que a política é a arte
de manejar os recursos e organizar a vontade de vida para cumprir
com o princípio material — como desenvolvemos junto ao filósofo
latino-americano —, as instituições são mediações necessárias para
a produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana em
comunidade. Fazem parte do modo de realidade da vida humana,
que utiliza e/ou cria meios com a matéria disponível para
permanecer, subsistir — tal como visto em nosso primeiro
capítulo98.
Para que a vida humana seja possível, subsista, resista, ocupe
o mundo da vida, é necessário instituir99: construir e desenvolver
Tourraine e Zizek. Uma discussão aberta e complexa que requereria maior cuidado, mas que tem por
objetivo indicar que: “toda ordem do político emerge a partir de um acontecimento fundador, uma
comunidade de atores que tem consciência militante intersubjetiva, que é contingente na história,
imprevisivelmente, o ter instaurado uma nova estrutura epocal que tem sentido pleno somente na
‘objetividade’ de alguma maneira já sempre subsumida na própria intersubjetividade, mas que não
pode deixar de ter ‘referência’ a uma realidade, material, desde o critério último de verdade (a vida
humana) e o critério de validade normal, com referência à razão discursiva da comunidade” (PLA: p.
74).
98

Tendo a base material antropológica como pressuposto, Isabel Narbona explicita sucintamente a
questão: “as instituições são mecanismos e estruturas sociais que guardam o segredo de nossa
particular evolução como espécie humana. Sem elas, o ser humano já estaria extinto há milhões de
anos” (NARBONA, 2015: p. 174).
99

Em seu trabalho, Isabel Narbona nos explica que: “A Política da Libertação, mais além do
pensamento anarquista, que rechaça as instituições políticas por considerá-las estruturas de opressão
e repressão dos seres humanos, defende a necessidade destas para a produção, reprodução e
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planos, sistemas, disciplinas, representantes, enfim, estruturas que
operem e se fixem por um tempo, garantindo a realização dos
projetos consensualmente desenvolvidos e organizados pela
comunidade. Assim, com Dussel, “instituição é uma relação
heterogênea e funcional de sujeitos, intersubjetiva, de aumento da
factibilidade na reprodução e desenvolvimento da vida humana”
(MPPL: p. 327).
A necessidade das instituições, fruto do modo de realidade da
vida humana, insere-se junto à esfera da factibilidade como último
elo da relação fundamental do político, do esforço por refundar o
político desde seu caráter positivo. Para produzir, reproduzir e
desenvolver a vida humana em comunidade, os viventes humanos
lançam mão dos recursos disponíveis, de sua capacidade criativa, do
diálogo e consenso comunitário, de sujeitos intersubjetivos que se
comprometem em construir projetos dentro das possibilidades,
desde a crítica prática do impossível, ou seja, projetos factíveis.
Nesse quadro, por exemplo, é impossível que uma
comunidade que se arranje simetricamente seja unânime em tudo
sempre100 — assim como é impossível sujeitos eticamente
“perfeitos”101. Assim, é necessário instituir meios, estruturas ou
sistemas que regulem as funções, que diferenciem as atividades, que
desenvolvimento da vida dos sujeitos na comunidade. Sua importância é, portanto, indiscutível: com
as instituições se originou o âmbito das liberdades, já que, precisamente, foram elas que liberaram os
seres humanos dos instintos, abrindo caminho para o desenvolvimento da cultura e a implementação
da própria História” (NARBONA, 2015: p. 174).
100

Como vimos, a criação de projetos parte do utópico, da imaginação da melhor sociedade concebível,
criticada desde a prática, do dia a dia, das experiências reais. Ao imaginar uma sociedade simétrica em
que se tomam decisões unânimes sem conflitos diretos e drásticos e verificar sua impossibilidade,
determina-se uma instituição que medie as relações interpessoais para que haja simetria possível e
dispositivos reguladores dos conflitos. Dessa impossibilidade, se “determina um desenvolvimento de
funções internas heterogêneas, pluralidade que enriquece a totalidade e complexidade da práxis dos
atores políticos. Como à comunidade política é impossível ser unânime em tudo sempre, exige-se fixar
formas procedimentais para a tomada de decisões” (PLA: p. 77).
101

Desde a factibilidade para a criação de instituições, Dussel indica a esse respeito que: “Tudo parte
de uma impossibilidade empírica: nunca é possível que todos os sujeitos de uma ordem sejam
perfeitos. Porque somos sujeitos imperfeitos alguns podem agir mal. As instituições devem defender
os inocentes das ações perversas dos injustos. As instituições, portanto, são uma ‘disciplina’ ou ‘coação’
inevitáveis que há de se saber organizar para depois criticar e aperfeiçoar, sempre” (HFPC: p. 76).
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auxiliem toda a comunidade a atuar. Em crítica a correntes que
prescindem de instituições (seja a alguns anarquistas ou mesmo a
liberais que reduzem a experiência institucional às regras
procedimentais de “mercado livre”102), a partir da factibilidade,
Dussel comenta:
Tentar um ato “impossível” não pode ser bom. É, por exemplo, o
que se propõe o anarquista quando sonha que se todos fôssemos
eticamente perfeitos, as instituições não seriam necessárias e
considerando que as instituições sejam intrinsecamente perversas,
há que destruí-las por uma ação direta. Mas cai inevitavelmente
em contradição, já que para eliminar as instituições se necessita de
um mínimo de organização, de institucionalidade, que não pode
deixar de ser perversa. A única maneira de não se contradizer seria
não agir institucionalmente, quer dizer, não executar nenhuma
ação [...]. Estamos no nível da fundamentação última do princípio
de factibilidade (HFPC: p. 76).

Como vimos junto a Dussel e Hinkelammert, a ilusão de se
estar construindo ou realizando o impossível torna o projeto
consensualmente nascido de uma comunidade de vida para a
produção, reprodução e desenvolvimento da vida seu inverso: para
a morte. Nesse sentido, explica Hinkelammert:
[...] os conceitos transcendentais da institucionalização perfeita
esbarram num problema parecido. Ali aparece como última
instância da institucionalização a impossibilidade de um
conhecimento perfeito dos fatos. Mas o pressuposto de tal
conhecimento se utiliza para construir os conceitos
transcendentais, cuja perfeição da institucionalização consiste na
eliminação teórica do risco. Instituições perfeitas são instituições
102

A este respeito, Dussel comenta que em seu trabalho: “será necessário nos distanciarmos de certas
posições extremas. Por um lado, da posição: a) de um certo anarquismo anti-institucional (de
esquerda, como o de Bakunin, para o qual toda instituição é repressão); por outro, b) da direita liberal
(como a de Nozick, para o qual a única institucionalidade que conta é a do mercado)” (PLA: p. 189).
Além destes, Dussel ainda destaca o distanciamento de uma psicanálise freudiana que interprete a
instituição desde o “instinto de morte”, e também de Foucault, que acaba por identificar “disciplina” e
“repressão” — distinção que apontaremos junto ao filósofo argentino-mexicano em nosso trabalho.
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pensadas num âmbito sem risco. Através do uso do pressuposto do
conhecimento perfeito, o conceito transcendental elimina
teoricamente o risco. Mas o risco-chave na vida humana é a morte.
Portanto, os conceitos transcendentais da institucionalização
perfeita, por força, abstraem-se da morte. O sujeito de tais
conceitos é imortal [...]. Contudo, os conceitos transcendentais da
institucionalização não são utopias estatísticas, senão que
assumem o dinamismo da vida, vendo como estática unicamente
a especificidade institucional da qual parte. Mas isso é o suficiente
para provocar a mesma ambiguidade de promessa e terror
(HINKELAMMERT, 1984: p. 308).

Está implicado na discussão sobre necessidade das
instituições o distanciamento de posições que identifiquem a
instituição com repressão103, opressão. A redução do papel
institucional ao seu caráter negativo — análogo e em decorrência da
concepção de poder como violência, uso da força para a
dominação104 — impede, nega ou se torna empecilho para a criação,
103

Para determinar alguns marcos que distingam sua posição e escapar de reducionismos que
identificam instituição como necessariamente repressiva, toda limitação como coerção violenta, Dussel
comenta que: “Será necessário distinguir, pelo menos conceitualmente [...] entre a ‘disciplina’ e a
‘repressão’ [...]. Aceitarei o conceito de ‘disciplina’ (neste ponto mais além de Foucault) como a ação
regulada do ator social (ou político), que exige também um certo controle sobre a corporalidade [...].
Certa ‘disciplina’ é necessária, embora postergue por um curto tempo o cumprimento do ‘desejo’ (por
exemplo, o seguir dormindo e não ir trabalhar no campo) e poder pelo ‘trabalho’ [...], obter de maneira
regular, segura, repetitiva, o alimento abundante à mão, o fruto da instituição inaugurada com a
instituição da agricultura [...]. Todas as ‘instituições’ exigem disciplinar o eros agradável, a
corporalidade que goza, a subjetividade desejante. As instituições, de toda maneira, são relações
intersubjetivas que formam sistemas necessários para a produção, reprodução e desenvolvimento da
vida humana (PLA: p. 189).
104

Um dos primeiros temas que Dussel aborda em sua Política de la liberación: arquitectónica é a
crítica à “filosofia política do mesmo” (tal como criticamos nos primeiros tópicos deste capítulo nas
discussões com Heindegger e Lévinas), que entende o poder como dominação, conquista. Essa
fundamentação desde o “mesmo”, desde o domínio, do uso da violência, expansão que não reconhece
a alteridade, tem como resultado a interpretação redutivista das instituições tendo como função o uso
“legítimo da força”: “a implementação de um modo próprio da Modernidade do exercício do poder
político, que se imporá como a natureza do mesmo, desde Ginés de Sepúlveda ou Hobbes, passando
de alguma maneira através de Lenin até chegar a Weber. Deveremos desconstruir essa
conceitualização redutivista do poder, e portanto, do político enquanto tal” (PLA: p. 21); e no mesmo
sentido, citando Weber, Dussel explicita esse reducionismo comentando que: “Desde Hernán Cortez,
o primeiro conquistador [...] que se constitui em 1523 como ‘o Senhor do México-Tenochtitlan’, até a
guerra do Iraque, uma Vontade de Poder se estendeu sobre o planeta Terra, definindo o poder político
como dominação. O que melhor que a descrição de Max Weber: ‘Poder significa probabilidade de
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transformação ou revolução institucional105. Assim, Dussel explica
sua posição no esforço por fundar o poder a partir de seu caráter
positivo afirmando que:
Toda instituição em seu momento criativo, para responder às
exigências de permanência e aumento da vida, inclui sempre uma
disciplina. Os críticos anti-institucionais106 indicam com razão que
esta disciplina logo se converte (ou desde sua origem) em
repressão. Este foi o tema por exemplo de Herbert Marcuse em sua
famosa obra Eros e civilização. De minha parte, penso que as
instituições são necessárias para a vida, e que desde sua origem
disciplinante constituem um necessário instrumento civilizatório
[...]. Toda instituição, diacronicamente em sua origem criativa,
responde às exigências da vida da comunidade em muito e melhor
grau que a instituição que foi substituída [...]. Mas na necessária
diacronia das instituições, com o tempo, em sua entropia, tornamse não uma mediação para a vida, senão uma crisálida a qual o
vivente deve negar para poder realizar um aumento de vida. Por
isso, porque toda instituição não é perfeita, porque sendo temporal
e finita, terá um fim, ninguém pode negar a priori a inevitabilidade
da revolução107 (PLA: p. 327).
impor a própria vontade dentro de uma relação social, ainda que contra toda resistência [...]. Por
dominação, deve se entender a probabilidade de encontrar obediência a um mandato de determinado
conteúdo entre pessoas’” (PLA: p. 23).
105

A partir da consideração da política como a arte de manejar os recursos e guiar a vontade-de-vida
da comunidade para a realização de projetos possíveis que produzam, reproduzam e desenvolvam a
vida humana em comunidade, o filósofo latino-americano pode sustentar que: “Em última instância,
os objetivos do conteúdo, da matéria da política, são as satisfações das reivindicações sociais (passadas
e já institucionalizadas em seu cumprimento, ou futuras e ainda não resolvidas, de onde procede a
necessidade das transformações institucionais)” (20TP: p. 56).
106

Para Dussel, poderíamos considerar “anti-institucionalistas aqueles que supõem os cidadãos como
eticamente perfeitos, consideram sempre as instituições como instâncias repressivas, injustas ou
desnecessárias” (MPPL: p. 302).
107

Longe de se referir à revolução como um acontecimento “milagroso”, de “solução para todos os
problemas”, distanciando-se do impossível não criticado, da ideia de abandono imediato de toda
ordem, Dussel a considera um acontecimento raro (necessário, mas que se gesta por longos períodos
até urgir em toda sua complexidade). A raridade da revolução não pode ser entendida como um evento
“espetacular”, fora do curso, mas “ordinário”, tal qual nos ensina Daniel Pansarelli, está posta “a
percepção de ordinariedade ou normalidade na característica revolucionária do desenvolvimento
econômico-político da história. As transformações históricas são normais, regulares, nada havendo,
portanto, de improbabilidade na expectativa de que voltem a ocorrer. É viável e necessária a
transformação política, ainda que radical, que venha a permitir uma nova política liberta”
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Trabalhar o poder desde seu caráter positivo, tendo
consciência do fundamento ético-político de que toda ação, norma,
instituição é criada com o intuito de produzir, reproduzir e
desenvolver a vida humana em comunidade, abre caminho para
novos critérios de crítica política, assim como para a organização e
avaliação institucional108. Estruturam-se, também, novas bases para
a criação de instituições que atendam às necessidades urgentes de
comunidades de vida109. Como Dussel comenta:
Esta negação das instituições como “o mal” significa cair no que
Franz Hinkelammert denomina como “ilusão transcendental”:
tentar realizar o empiricamente impossível pela razão de ser
lógica, ética ou idealmente pensável, possível (PLA: p. 35).

Assumir a necessidade das instituições tal qual Dussel o faz,
assim como Hinkelammert, é produzir a partir da tensão entre as
necessidades dos sujeitos intersubjetivos que em comunidade
consensual desenvolvem um projeto, e seus desejos, idealizações,
crenças, teorias, tendo sempre como referência a função
fundamental de toda instituição110 — produzir, reproduzir e
(PANSARELLI, 2013: p. 110). Nesse sentido, Dussel também está em consonância com Hinkelammert
quando este considera que: “Nas revoluções aparecem projetos utópicos, que não são factíveis em toda
sua dimensão. Na revolução, portanto, se troca o ancien régime por outro, que necessariamente tem
que corresponder às condições de factibilidade imperantes. Isso leva à necessidade de institucionalizar
o projeto revolucionário e seu conteúdo utópico” (HINKELAMMERT, 1978: p. 273).
108

Deve-se considerar, portanto, que “a partir da impossibilidade humana de viver a vida nestes
termos, aparece a institucionalização como imprescindível. É a necessária mediatização da vida
humana” (HINKELAMMERT, 1984: p. 310).
109

Podemos afirmar, a partir do intercâmbio entre as produções teóricas de Dussel e Hinkelammert,
que para uma prática política de libertação, o trabalho “é de transformar o sistema institucional de
uma maneira tal que dê lugar à vida pessoal subjetiva reconhecida entre sujeitos e compartilhada entre
eles [...]. Trata-se de uma institucionalidade que fomente as possibilidades efetivas do sujeito, de viver
uma vida subjetiva. Que o sujeito possa viver como sujeito, teria que ser o sentido da própria
institucionalidade” (HINKELAMMERT, 1984: p. 311).
110

De acordo com Hinkelammert, tal qual o é para Dussel, esta é a “tensão entre o nível de satisfação
das necessidades básicas institucionalmente organizada e a satisfação das necessidades que, muitas
vezes, rompe institucionalizações e compartilha a vida em reconhecimento subjetivo. A partir desta
tensão se reproduz constantemente a imaginação transcendental, e à luz dela é desenvolvida a
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desenvolver a vida humana em comunidade. Nesse sentido, trata-se
de:
[...] implementar toda a relação entre o homem concreto que
imagina suas necessidades em termos da imaginação
transcendental com a inevitável institucionalização de suas
relações sociais, teorizadas em termos de conceitos
transcendentais de institucionalização perfeita (HINKELAMMERT,
1984: p. 309).

Lançando mão do que temos exposto junto a Dussel e
Hinkelammert, portanto, pode-se afirmar que:
Em última instância, os objetivos do conteúdo, da matéria da
política, são as satisfações das reivindicações sociais (passadas e já
institucionalizadas em seu cumprimento, ou futuras e ainda não
resolvidas, de onde procede a necessidade das transformações
institucionais) (20TP: p. 56).

Em resumo, a partir da necessidade das instituições para a
vida humana de sujeitos intersubjetivos que procuram produzir,
reproduzir e desenvolver a vida humana em comunidade,
Hinkelammert explicita:
Como se tem dito, o marco de referência é a vida real como
princípio de organização da sociedade. O que permite discernir
projetos econômico-políticos no sentido de fixar um limite entre
todos os projetos que têm conteúdo de libertação e os que não têm
[...]. Assegurar a vida pela transformação de todo sistema
institucional em função da possibilidade de viver de cada um [...]
significa assegurar ao sujeito humano uma institucionalidade que
lhe garantisse a possibilidade de seu desenvolvimento e, por
satisfação das necessidades que tem que recorrer a reformulações da satisfação das necessidades
básicas como mediação institucional necessária para sua realização. Por esta razão, satisfação das
necessidades básicas não é algo estático, senão que desenvolve com o processo histórico mesmo.
Contudo, a dinâmica deste processo provém da imaginação transcendental como idealização da
satisfação subjetiva das necessidades, que desenvolve pela mediatização institucional, em troca das
mesmas instituições” (HINKELAMMERT, 1984: p. 313).
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conseguinte, de realizar efetivamente um projeto de vida no marco
de condições materiais garantidas (HINKELAMMERT, 1984: p.
299).

Tendo partido da base material antropológica, da constituição
de uma comunidade com sua vontade-de-vida que precisa se
organizar consensualmente para desenvolver projetos possíveis e
instituir meios que garantam a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade, conseguimos
estruturar junto a Dussel as esferas que possibilitam fundar o poder
desde seu caráter positivo. O filósofo latino-americano chamará esse
momento de potentia:
Dito em poucas palavras, a potentia é o poder da comunidade
política mesma; é (a) a pluralidade de todas as vontades (momento
material) ou da maioria hegemônica, (b) unida pelo consenso
(momento formal discursivo), e que (c) conta com os meios
instrumentais para exercer seu poder-pôr mediações (momento
das mediações, da factibilidade). São, portanto, por agora, três
determinações essenciais do poder como potentia (PLA: p. 60).

A partir disso, a passagem dessa potentia ao cumprimento da
institucionalização necessária, que Dussel denominará potestas111,
será a abertura para a realização efetiva dos projetos que garantam
a vida da comunidade, mas que, ao mesmo tempo, é igualmente
abertura para todo desvio, deturpação, defeito, ou melhor, toda
corrupção do poder. Entretanto, esta também é a passagem para
nosso capítulo final.

111

Antecipando o tema, de maneira sucinta junto a Dussel, pode-se explicar que: “A necessária
institucionalização do poder da comunidade, do povo, constitui o que denominaremos a potestas”
(20TP: p. 30).

3
Para a corrupção:
da potentia à potestas

O desenvolvimento anterior de nosso trabalho tinha como
intuito constituir as bases para que chegássemos a este momento: a
fetichização do poder. Foi nos marcos deste plano de pesquisa que
partimos da constituição de uma base material antropológica, que
serviu de pressuposto para o desenvolvimento arquitetônico do
conteúdo político da filosofia de Dussel, determinando o caráter
positivo do poder, e a partir dele o processo de institucionalização.
Chegamos, desse modo, à tensão entre uma instituição que é
construída para a produção, reprodução e desenvolvimento da vida
humana em comunidade, e seu efeito contrário: uma instituição de
violência e dominação. Para efetuar e apreender essa passagem
junto à Dussel faremos a distinção entre potentia e potestas1.
1

O ponto de partida para a utilização dos termos potentia e potestas em Dussel é, primeiramente, a
reflexão inicial de Espinoza em seus escritos políticos: “Spinoza pode nos sugerir a distinção entre
potentia e potestas” (PLA: p. 18). Dessa forma, está de acordo, também, com o comentário de Atilano
Dominguéz a respeito de se traduzir o “Político” em Espinoza quando diz que “Espinoza, quando se
refere ao Estado, prefere potestas (potestade) ou potentia (poder e potência)” (SPINOZA, 1986: p. 73).
Todavia, para o filósofo argentino-mexicano os termos são utilizados para se referir ao Estado,
exclusivamente, senão que para a constituição do poder — em seu caráter positivo e negativo,
enquanto poder “em si”, ele mesmo, instituinte, fundado na vida de uma comunidade política, e poder
“fora-de-si”, enquanto execução por meio de instituições. Em outra ponta, Dussel discute com Antonio
Negri: “Tudo está completamente ‘confuso’ na obra de Negri, o poder constituinte, já que confunde o
‘poder fundamental’ (potentia) com o ‘poder instituinte’ (de Castoraidis) e com o ‘poder constituinte’
(de Schmitt), que são já momentos da potestas (a potentai que vai criando instituições)” (PLA: 340).
Assim como Dussel, Negri também tenta superar a redução do político às funções institucionais (de
Estado, polícia, administrativas, etc.), mas na interpretação do argentino-mexicano, não realiza um
esforço suficiente, colocando toda experiência política no “poder constituinte”, que confunde potentia
e potestas, instituição e constituição, momentos materiais, formais e de factibilidade e tudo o mais.
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Como já indicado no capítulo anterior, a potentia é a categoria
determinada pelos três momentos necessários para a
institucionalização, a saber: a vontade-de-vida ou querer-viver de
uma comunidade, o consenso entre as pessoas que constituem essa
comunidade, o planejamento e organização de projetos possíveis
(factíveis). Deste modo, Dussel nos explica que:
Dito em poucas palavras, a potentia é o poder da comunidade
política ‘mesma’; é (a) a pluralidade de todas as vontades
(momento material) ou da maioria hegemônica, (b) unida pelo
consenso (momento formal discursivo), e que (c) conta com os
meios instrumentais para exercer seu poder-pôr mediações
(momento das mediações, da factibilidade). São, portanto, por
agora, três determinações essenciais do poder como potentia (PLA:
p. 60).

Os três momentos que trabalhamos durante nosso segundo
capítulo constituem, portanto, o poder fundamental, originário de
uma comunidade política: a potentia. Assim, pode-se afirmar que
esse é o “poder em-si” ou poder primeiro, o fundamento e ponto de
partida desde o qual podem ser construídas as instituições e
implementados o político (enquanto conteúdo) e a política
(enquanto atividade)2. Como Dussel propõe, essa categoria se refere

Crítica que é cabível à seguinte proposta de Negri, por exemplo: “Constituição dinâmica, criadora,
contínua e processual da potência: a política é isto [...]. Privar a política de tais elementos é tomar-lhe
tudo, é reduzi-la a pura mediação administrativa e diplomática, a atividade burocrática e de política,
ou seja, é reduzi-la exatamente àquilo contra que o poder constituinte, como origem da política, luta
sem cessar, para emergir como potência. Com efeito, todas aquelas atividades que se pretendia
apresentar como natureza da política, não participam disto, mas da routine de uma repetição
inalterada, e são efeitos do trabalho morto, inversões perversas do poder constituinte e não podem ser
consideradas na definição de política” (NEGRI, 2002: p. 460).
2

Como sintetiza Martín Retamozo: “Como cimento de sua construção, Dussel recupera uma premissa
ética material de corte universalista que sustenta a arquitetura de seu pensamento: a vida humana,
arraigada numa "vontade-de-viver" ancestral e de tendência comunitária. Este princípio estrutura a
atividade política (lhe proporciona um conteúdo material), em consequência a política deve ser
entendida como uma atividade que tende a organizar, produzir e reproduzir a vida dos membros da
comunidade” (RETAMOZO, 2007: p. 108).
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ao poder mesmo, o fundamento próprio de todo político. Todavia, é
o poder indefinido, não efetivo, não realizado3:
Tudo o que se chame “político” terá que se fundar em última
instância nesta potentia. Mas, enquanto tal e se não for
determinada de nenhuma maneira (quer dizer, heterogeneamente
institucionalizada), permaneceria “vazia”, como um “nada”
político: pura potentia, sem razão alguma, sem performatividade.
A comunidade política antes de todo agir político é pura potentia
(PLA: p. 60).

Como nos mostra o filósofo argentino-mexicano, a
indeterminação da potentia, a falta de sua efetividade, exige que —
desde a vontade-de-vida que impulsiona a comunidade de viventes
humanos e entra em consenso para realização de projetos possíveis
(de acordo com o modo de realidade da vida humana) — sejam
efetivamente postos os meios que tornem possível a produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade4.
Nesse sentido, se a potentia é o momento fundamental do poder emsi, originário, a potestas será o poder “fora-de-si”, sua efetivação, ou
melhor, execução5. É o poder em seus dois momentos, como
potentia e como potestas:
3

O desenvolvimento arquitetônico de Dussel, momento de seu método filosófico, movimenta-se na
implementação de uma estrutura ontológica a ser criticada desde a concretude, desde a realidade,
quando tem que enfrentar e responder ao Outro, irredutível ao sistema que está sendo constituído.
Deste modo, quando tratamos da passagem da potentia à potestas, estamos numa totalidade que tem
como fundamento o poder da comunidade e se expressa na execução do poder, pelos meios instituídos.
Trabalharemos melhor a questão no tópico 3.1, porém já o adiantamos e indicamos junto a Dussel
que: “Desejamos agora abordar o tema que guiará toda esta obra. Deveremos distinguir entre potentia
(o ser oculto, o poder da comunidade política mesma) e potestas (o fenômeno, o poder delegado por
representação, exercido pelas ações políticas por meio de instituições). Trata-se de uma distinção
inicial, da diferença ontológica do fundamento mesmo do campo político como tal” (PLA: pp. 58-59).
4

Fica posto que, como explica o filósofo argentino-mexicano, em sua arquitetônica: “o poder como
potentia (em seu duplo sentido de força e de ser uma possibilidade futura), ainda que seja o
fundamento de todo poder político, se não fosse atualizada (por meio da ação política com poder) ou
institucionalizada (por meio de todas as mediações políticas para poder cumprir as funções do político)
estaria em potência, como mera possibilidade inexistente” (20TP: p. 29).
5

Como comentaremos em nosso próximo tópico, este modelo da distinção entre o “poder em-si” e
“poder fora-de-si” tem como influência a leitura que Dussel faz da produção teórica de Marx, a partir
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O poder originário (potentia) enquanto tal é indeterminado (ainda
não-algo) e como tal sem “falta” alguma, mas também sem
existência real nem empírica. O simples passo à mínima
institucionalização ou organização de alguma função heterogênea
de um membro com respeito ao outro produz já uma
determinação [...] e começa a possibilidade da existência real, mas,
ao mesmo tempo, da possibilidade da “distância” do representante
ao representado, da institucionalização ao institucionalizado, do
exercício delegado do poder (potestas) que não é já simplesmente
o poder consensual “desde baixo” mesmo (potentia) (20TP: p. 27).

Será da cisão entre a potentia e a potestas (ou o poder como
potentia e o poder como potestas) que se abrirá caminho para a
“corrupção”, para a “fetichização”, o poder que se funda desde si,
sem responder à fonte que o criou, exercendo-se negativamente.
Entretanto, deve-se ter em conta que, ao tomar a base material
antropológica — com o princípio ético de produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade subsumida no
desenvolvimento do político —, a potentia é o princípio, o poder
fundamental, seu caráter positivo6. Será na passagem à potestas, à
necessária institucionalização e manutenção dos meios de execução
do poder, que se abrirá caminho para a possibilidade do caráter
negativo: o político e o poder reduzidos à violência e dominação. Fica
posto, portanto, que:
da qual toma o “trabalho vivo” como fonte criadora e fundamento último de toda produção — assim
como fonte do valor que seria nesta leitura criado “do nada”, numa leitura diferente das tradições
marxistas (ver La producción teórica de Marx e Metáforas teológicas de Marx). De todo modo, cabe
salientar que essa interpretação peculiar não é exclusiva do latino-americano, pois também encontra
semelhanças em outros autores políticos contemporâneos — como o próprio Toni Negri, por exemplo
(ver NEGRI, 2002: pp. 450-453).
6

Arquitetonicamente, é o momento do “poder em-si”. Faltaria a ele efeito real, ativo, “fora-de-si”. Nas
palavras de Dussel: “esta pura potentia imediata, o mero poder político indiferenciado da comunidade
política, sem mediações, sem funções, sem heterogeneidade é anterior a toda exteriorização. É o ‘ser
em-si’ da política; é o ‘poder em-si’. É a existência ainda irrealizada [...]. Como isto é impossível,
acontece a ‘cisão ontológica’ originária, primeira. A potentia, o poder político da comunidade,
constitui-se como vontade consensual instituinte: se dá instituições [...] (a potestas dos que mandam)”
(PLA: p. 59).
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A necessária institucionalização do poder da comunidade, do povo,
constitui o que denominaremos a potestas. A comunidade
institucionalizada, quer dizer, tendo criado mediações para seu
exercício possível, cinde-se da mera comunidade indiferenciada.
Esta cisão entre potentia e potentas (com Spinoza e Negri, mas ao
mesmo tempo para além deles), entre: a) o poder da comunidade
política como sede, origem e fundamento (o nível oculto
ontológico) e b) a diferenciação heterogênea de funções por meio
de instituições que permitem que o poder se torne real, empírico,
factível, que apareça no campo político (como fenômeno) é
necessária, e marca a aparição imaculada da política, sendo ao
mesmo tempo o perigo supremo como origem de todas as
injustiças e dominações. Graças a esta cisão, todo serviço político
será possível, mas também toda a corrupção ou opressão começa
sua corrida incontrolável (20TP: p. 30).

Afirma-se junto ao filósofo latino-americano que “o exercício
do poder sempre é um momento da potestas, ou das funções fixadas
pelas instituições” (20 TP: p. 31). Com isso, pode-se afirmar que “se
a potentia é o poder em-si, a potestas é o poder fora-de-si (não
necessariamente, entretanto, o para-si, como retorno)” (20TP: p.
29). Como vimos anteriormente, a vontade-de-vida da comunidade
precisa dispor de meios que a tornem efetiva, o que significa, na
arquitetônica desenvolvida junto a Dussel, que o poder em-si precisa
de meios instituídos para exteriorizar-se, para ser fora-de-si7.

7

Em sua argumentação, como discutimos em notas anteriores, Dussel está em diálogo constante com
tradições da filosofia na distinção entre potentia e potestas (semelhante aos modelos da diferença entre
“potência” e “ato” em suas diferentes interpretações e usos). Como exemplo, sacamos de sua Política
de la liberación sua interpretação de Hegel a esse respeito: “Para Hegel [...] o ser é o absolutamente
‘in-determinado’, e neste mesmo sentido explica [...] que a ‘vontade é livre’ de toda determinação [...];
a ‘vontade’ todavia [para Hegel] não é vontade concreta; é somente uma vontade abstratamente vazia
(‘nada’ em concreto). A ‘cisão’ ontológica determina, finitiza, transforma o ‘ser’ num ‘ser-aí’ (Da-sein):
um ente. Da mesma maneira, deve se entender que a potentia (o poder originário, sem-cisão, indeterminado, referência última na construção de todas as categorias, sob pena de cair no fetichismo)
da comunidade política (origem e lugar da regeneração da potestas); é como o ‘ser’, o fundamento
abismal da política” (PLA: p. 60). Dussel apresentará na construção de sua arquitetônica vários
exemplos que operam de forma semelhante.
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De toda maneira, junto a Dussel devemos ter o cuidado de não
tomar a proposta ingenuamente. Implementar o político desde as
categorias de potentia e potestas é um exercício esquemático,
arquitetônico, útil para diferenciar, criticar e avaliar o exercício do
poder. Não se trata, portanto, de um movimento estanque,
cronológica ou espacialmente fixo, senão de categorias que
permitem fundar o poder e trabalhar a política e o político
criticamente. Seguindo a proposta de Marx, de construir um aparato
teórico a ser criticado, Dussel pretende ascender do “abstrato ao
concreto”8. Nesse sentido, o argentino-mexicano nos explica que:
[...] todo exercício do poder é institucional, porque o poder da
comunidade como potentia em-si não é um momento empírico
inicial no tempo, senão um momento fundamental que permanece
sempre no ato debaixo das instituições e ações (debaixo da
potestas). Quando se fala então de “exercício do poder”, significa
que se o atualiza em alguma de suas possibilidades institucionais
(20TP: p. 31).

Assim, como aponta Dussel:
Não se pense que essa cisão ontológica entre potentia e potestas se
produz como dois extremos “limpos”, claros, perfeitamente
diferenciados [...]. Com efeito, o poder está disseminado em todo
o corpo político. Tanto nas diversas articulações comunitárias (na
base, a diversidade da potentia) como de instituições das mais
variadas que se exercem delegadamente e se apoiam umas sobre
outras (a diversidade da potestas) (PLA: p.63)9.
8

Nos Grundrisse, Marx aponta que “o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o o
modo do pensamento de apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental” (MARX,
2011: p. 54).
9

Assim como na crítica de Marx a Hegel, não se deve cair na “ilusão de conceber o real como resultado
do pensamento” (MARX, 2011: p. 54). O método utilizado para a produção de conteúdo tem como
sentido e significado trabalhar as experiências vivas, indicar para elas, como esforço de “reproduzi-lo
como concreto mental. Mas de forma alguma é o processo de gênese do próprio concreto” (Idem, p.
55). Em uma operação semelhante à de Marx, a constituição da categoria do “poder” fundada
positivamente e a distinção entre potentia e potestas é o estabelecimento de uma categoria abstrata,
determinada, que em seguida enfrentará o processo de retorno ao concreto, entendido não como uma
única determinação, mas “a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade”
(Idem, p. 54). Esforçamo-nos para indicar junto a Dussel que as experiências diárias, reais, de sujeitos
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Desta feita, caminhando junto ao filósofo latino-americano,
afirmamos que:
De fato, o poder político se encontra disperso em todo o campo
político e nos sistemas concretos, na comunidade política e em
todas as comunidades, associações, organizações subalternas,
como potentia, que se implementa regenerando continuamente
todas as atividades, ideologias, saberes das diversas aglomerações
sociais [...] e ainda da sociedade política, como expressão da
energia desde baixo para cima, que emana da pluralidade das
vontades unidas por diversos tipos de consenso; e também como
potestas, que se expande também em todas as instituições (de cima
para baixo) as enchendo de vontade de participação, de
fraternidade com respeito ao serviço próprio do exercício delegado
do poder [...] ou, pelo contrário, desenvolvendo técnicas,
mecanismos, epistemologias, instituições de controle, de domínio,
de debilitação da potentia (PLA: p. 63).

Nesse excerto, portanto, vemos junto a Dussel (além da
complexidade da experiência real, prática, concreta do político e da
política, não harmônico como o arquitetado a partir das categorias
aqui explicitadas) a indicação da cisão possível da potestas entre: (a)
o exercício delegado do poder e (b) o exercício fetichizado do poder.
O primeiro é o exercício de “poder-pôr” meios tendo como
referência o cumprimento da produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade, realizando suas
funções positivamente. O segundo, por sua vez, é o poder
em relação com outros sujeitos e interações com o meio, conduzem a produção de categorias que, por
sua vez, não podem reduzir as experiências a elas mesmas e muito menos serem confundidas umas
com as outras, pois são produtos do modo de realidade da vida humana (que vimos em nosso primeiro
capítulo). Semelhante a Marx é o processo no qual “para a consciência para a qual o pensamento
conceitualizante é o ser humano efetivo, e somente o mundo conceituado enquanto tal é o mundo
efetivo [...] o movimento das categorias aparece [...] como o ato de produção efetivo [...] cujo resultado
é o mundo efetivo; e isso [...] é correto na medida em que a totalidade concreta como totalidade de
pensamento, como um concreto de pensamento, é ‘de fato’ um produto do pensar, do conceituar; mas
de forma alguma é um produto do conceito que pensa [...] que gera a si próprio [...]. O todo como um
todo de pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça pensante que se apropria
do mundo do único modo que lhe é possível” (Idem, 2011: p. 55).
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corrompido, que se desvincula da potentia e toma a si mesmo como
fundamento: executa o poder desde-si e, também, para-si. É nesse
sentido que Dussel explica que:
A diferença estará entre duas maneiras de “Poder-pôr”: como
mediação da permanência e aumento da vida [...] ou como “Poderpôr” sobre a vontade de outro (como “ser-senhor” ou dominação).
Esta segunda maneira de exercer o poder político o chamamos
redutivo, defectivo, negativo, segundo e distorcido, e é a quase
exclusiva descrição do poder político em quase a totalidade da
história da Modernidade, e até dos filósofos políticos mais recentes
(PLA: p. 51).

A potentia que dentro dos marcos do modo de realidade da
vida humana põe os meios para cumprir com o princípio ético,
institui, passa à potestas. Os sistemas políticos, os representantes, o
Estado ou toda instituição criada por uma comunidade de vida é o
exercício da potestas, que, enquanto tal, deve ter como referência a
comunidade que a instituiu. É ela a sede do poder, o fundamento, o
poder originário: a potentia. Todavia, como vimos, Dussel critica a
tradição política que passa insuspeita pela Modernidade quando
reduz o político à execução do poder, ao momento da potestas10. Ou
seja: quando se trabalha o político tendo como ponto de partida e
também como referência as próprias instituições, já postas. O
filósofo argentino-mexicano, por sua vez, desde a categoria da
potentia, pode afirmar que:

10

“Por outra parte, intentaremos descrever algumas interpretações do que é o político em alguns
filósofos que, de maneira equívoca, caem no que denominarei uma falácia dedutivista; quer dizer,
descrevem o político a partir de alguma de suas determinações, que certamente indicam um aspecto
do assunto, mas pretendem que seja a determinação essencial, fundamental, única da definição.
Perdem assim a complexidade do político, impedindo ver aspectos frente aos quais mostrar uma
cegueira específica. A nossa, inevitavelmente, poderá cair igualmente em unilateralismos, mas
intentaremos sempre nos abrirmos a uma complexidade necessária (mínima, portanto) mas suficiente
(considerando os momentos requeridos ao menos para descobrir os aspectos políticos de uma política
pós-colônia, periférica, de autodeterminação dos povos, quer dizer, que a libertação exige)” (PLA: p.
21).
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A auto-referência como última instância da potestas, é o exercício
fetichizado ou corrompido do poder político. Quando o ator
político, que exerce o poder institucionalizado (seja rei, um
representante, uma elite política), afirma-se a si mesmo como sede
da soberania, da autoridade ou como última instância do exercício
do poder para seu benefício, ou de seu grupo, sua classe ou sua
facção, quer dizer, quando se desliza do exercício obediencial à
auto-afirmação do poder desde si, origina-se ontologicamente
fetichização, a corrupção, a desnaturalização do poder como
dominação, despotismo, tirania (PLA: p. 12).

A partir disso, adiantando já o vocabulário que Dussel utiliza
em outros momentos de sua Política, Retamozo resume que:
A relação entre o instituinte e o instituído [...] é um eixo que cruza
todo o trabalho [...]. Dussel não tarda em dar como fundamento
legítimo da ordem do político a soberania popular. A partir daí é
possível reconstruir as formas corruptas mediante as quais esse
princípio se vulnerabiliza. Isso acontece basicamente quando o
aparato institucional se cinde e se desentende da origem (a
soberania popular) que o funda e garante legitimidade; desta
maneira se fetichiza ao pretender inverter a relação com o
princípio fundante (RETAMOZO, 2007: p. 109).

O que foi constituído em nosso trabalho como potentia, Dussel
analogamente desenvolverá como “soberania popular” em
momentos mais avançados de sua obra11. Por ora, não nos cabe
utilizar esse vocabulário, mas a exposição sintética de Retamozo nos
auxilia a tornar explícito o lugar arquitetônico da questão.
11

Como veremos, Dussel lança mão da experiência e proposta zapatista para criticar a redução do
político às experiências do ou com o Estado, desde as instituições já postas, retomando o fundamento
que é a comunidade de vida, a potentia. Nesse sentido, aponta para a interpretação zapatista do
princípio constitucional da Carta Magna mexicana, ao afirmarem em sua primeira declaração como
EZLN que: “[nós] que HOJE DIZEMOS CHEGA! [...] como nossa última esperança, depois de havermos
tentado em tudo pôr em prática a legalidade baseada em nossa Carta Magna, recorremos a ela, nossa
Constituição, para aplicar o Artigo 39 Constitucional cuja letra diz: ‘A soberania nacional reside
essencial e originariamente no povo. Todo o poder público emana do povo e se institui para benefício
deste. O povo tem, em todo tempo, o direito inalienável de alterar ou modificar a forma de seu
governo’” (EZLN, 1994).
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Fica claro que os meios que a potentia institui, em sua
execução e manutenção, ou seja, no momento da potestas, podem
ser realizados positivamente (cumprindo com a produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana) ou de modo
defectivo, corrompido, negativamente, tendo como finalidade os
próprios meios — não mais a vida da comunidade instituinte, mas a
manutenção da vontade própria do soberano ou grupo dominante12.
Desde a América Latina, Dussel poderá propor o seguinte:
Quando no EZLN os zapatistas expressam que não é o mesmo que:
(a) “os que mandam, mandam mandando” (que em nossa
terminologia será expressão da potestas negativa ou o poder
institucionalizado que, sendo delegação do exercício que vem da
comunidade política, se fetichiza [...] pretendendo soberania por si
mesma); do que (b) “os que mandam, mandem obedecendo” (que
significa que a potestas se funda na potentia), nos dão claras
indicações para saber pensar a essência do poder político, contra o
modelo moderno do poder como dominação (PLA: p. 24).

À execução positiva do poder, portanto, Dussel chamará
“poder obediencial”13, lançando mão, como exemplo, a expressão
zapatista acima mencionada. Todavia, como alertamos e também
como nos explica Arivaldo Sezyshta, para “se chegar a esse poder
obediencial [...] é necessário proceder, primeiro, à crítica do Estado,

12

Como denuncia Dussel, trata-se de uma “concepção do poder exclusivamente como dominação. O
ego dominans passa a ser a definição de que se ‘pode’ fazer o que lhe agrada” (PLA: p. 22). Para Dussel,
é nessa concepção que se fundam as proposições que reduzem o poder à violência e dominação, que
apresentam o Estado como soberano ou absoluto e toda ação política como manutenção desse poder
negativo. Concepção cuja origem pode ser denunciada como junto à produção teórica que “‘nasceu’
quando a Europa pode se confrontar com ‘o Outro’ e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo; quando pode
se definir como um ‘ego’ descobridor, conquistador, colonizador da Alteridade” (1492: p. 8).
13

A partir da proposta de que “os que mandam mandem obecedendo”, dos zapatistas, Dussel indicará
que “o uso obediencial do poder a favor da comunidade permite a instauração de um círculo entre a
potentia que alimenta a potestas, e esta que serve à primeira. Assim o poder cobra seu sentido pleno
e é usado segundo sua própria natureza” (PLA: p. 137). É o esforço de refundar o poder desde seu
caráter positivo e indicar a produção de instituições que realizem a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em suas atividades e funções políticas.
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corrompido e fetichizado por historicamente ter se afirmado como
soberano e última instância do poder” (SEZYHSTHA, 2014: p. 101)14.
O que está posto é que qualquer instituição que se
autorreferencie, que tome a si mesma como fundamento do poder,
assim como as produções teóricas que não critiquem essa
fundamentação corrompida, ou seja, sem referência à comunidade
instituinte (à potentia), executa ou determina o poder
negativamente. Tem como resultado o poder corrompido ao invés
do obediencial. Em resumo, Sezyshta afirma que:
Ao contrário do que apregoa o Estado, a fonte de poder está na
comunidade, no povo, como potentia. Trata-se da vontade de vida,
do querer viver que é uma tendência originária de todos os seres
humanos. Essa vontade de viver é diferente da vontade de poder
enquanto dominação [...]. Por isso, a vontade de vida dos membros
de uma comunidade, quanto ao conteúdo e à motivação do poder,
já é determinação material fundamental para definição do que vem
a ser poder político: a separação, o desprender do político como
potentia, expressada como potestas. É a vontade de viver como
fonte criadora do político (Idem, ibidem).

Junto a Dussel, portanto, vemos que o exercício do poder
instituído por uma comunidade de vida deve ter como referência
última, como seu fundamento, a vontade-de-vida que o instituiu. Os
meios são dispostos para produzir, reproduzir e desenvolver a vida
humana em comunidade15. Quando se voltam sobre si mesmos,
tendo como referência a própria execução da função
14

Como temos visto, a crítica consiste basicamente em discernir que aquele que “exerce o poder
(potestas) fetichizado, quer dizer, havendo outorgado à instituição a faculdade do poder que reside na
comunidade política (deslizamento no qual consiste o fetichismo político), e usa deste poder autoreferente para dominar a comunidade, desvirtuou o sentido do exercício delegado do poder político”
(PLA: p. 137).
15

Como consequência, Dussel proporá que “ser ‘governo’ é uma responsabilidade, é um dever, é uma
tarefa: ‘os que mandam mandam obedecendo’ — ensinam os zapatistas seguindo a tradição política
exemplar dos maias. É o poder obediencial. A auctoritas do governo se lhe outorga delegadamente em
benefício da comunidade; qualquer uso a favor de um singular [...] é corrupção e injustiça; é
fetichização do poder” (PLA: p. 202).
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institucionalizada e não mais a comunidade de vida que a instituiu,
o poder se corrompe. É da passagem da potentia como fundamento
do poder político à potestas como sua efetivação que esta última se
cinde podendo exercer o poder negativamente. É o momento em
que o poder está sujeito à fetichização16.
Faz-se necessário, contudo, que nos detenhamos no momento
da cisão do poder como potestas, junto ao filósofo argentinomexicano. O que veremos no tópico seguinte é o modo como se
processa a fetichização: quando uma determinação toma a si mesma
como fundamento, como origem de uma totalidade. Dussel tomará
emprestado o movimento de Marx, nos Grundrisse, e junto a eles
desenvolveremos a questão. Em seguida, desprendendo-nos aos
poucos do filósofo latino-americano, apresentaremos limites e
perspectivas da filosofia política que trabalhamos e, por fim,
arriscaremos discutir a tensão entre a hiperpotentia17 e a
hiperpotestas18.

16

Análoga à potestas que se distancia da potentia, é compreendida a fetichização em Marx por Dussel:
na qual se mostra que o processo de fetichização do capital consiste no “progressivo alijamento do
‘trabalho vivo’” (HMD: p. 228), enquanto fonte criadora.
17

Adiantando o tema, entenderemos a hiperpotentia já em um movimento mais concreto e complexo
do que os momentos até aqui trabalhados em nossa pesquisa — já um anúncio e passagem ao momento
da “crítica” de libertação. Junto a Dussel, deve-se entender que se “a potentia é uma capacidade da
comunidade política, [...] que organizou a potestas em favor de seus interesses contra o povo [...] a
hiperpotentia é o poder do povo, a soberania e autoridade do povo [...] que emerge nos momentos
criadores da história para inaugurar grandes transformações ou revoluções radicais [...]. Esse
antipoder frente ao poder dominador, esta hiperpotentia [...] efetua eficazmente a transformação da
potestas, agora a serviço do povo” (20TP: p. 98).
18

Se a hiperpotentia que tocaremos já como anúncio de um momento da “crítica” de libertação diz
respeito ao movimento do povo, de “rebelião legítima das vítimas” que têm suas vidas negadas pela
potestas corrompida, proporemos a hiperpotestas como o movimento contrarrevolucionário,
repressivo, mais violento e intenso que a própria manutenção do poder, sendo, pois, a destruição do
contrapoder que se organiza com maior efetividade. A hiperpotentia será a “rebelião das elites” —
termos que nos foram instigados e propostos por Alípio Casali em 22 de fevereiro de 2017, durante o
exame de qualificação de nosso trabalho, na Universidade Federal do ABC.
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3.1 Fetichização do poder: violência e dominação
A partir da base material antropológica pudemos desenvolver
junto a Dussel a fundamentação do poder desde seu caráter positivo
— enquanto impulso para a vida, o querer-viver de uma comunidade
— até o momento da institucionalização — quando a comunidade de
vida lança mão dos recursos disponíveis, em consenso, no esforço
de produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana. Desse modo,
apresentamos as determinações que constituem a categoria de
potentia, como poder fundamental, originário, em-si, e a passagem
à potestas, como o momento próprio da execução do poder, do
poder já institucionalizado, fora-de-si.
Em nosso percurso, encerramos o tópico anterior abrindo a
possibilidade do exercício delegado do poder (poder obediencial)19
— que se caracteriza pelo cumprimento com a produção, reprodução
e desenvolvimento da vida humana em comunidade —, e o exercício
fetichizado do poder (poder corrompido)20 — que é a virada dos
executores do poder contra a comunidade que o instituiu, fechando-

19

Como notamos anteriormente, Dussel constitui essa proposta de poder obediencial a partir de
formulações zapatistas. Nesse sentido, apresentando um resumo da história da experiência zapatista
no México, em 2008 a figura de Subcomandante Marcos discursa em um encontro com líderes
comunitários internacionais contando a virada do projeto zapatista, quando deixam de ser um grupo
que deseja a hegemonia e o comando da luta e resistência indígena e passam a ser uma instituição a
serviço dos indígenas: “começamos a modificar nossa forma de falar, começamos a modificar nossa
forma de pensar a nós mesmos e de pensar o lugar que tínhamos num processo: servir. De um
movimento que se colocava a servir-se das massas, dos proletários, dos trabalhadores, dos
camponeses, dos estudantes para chegar ao poder e dirigi-los para a felicidade suprema, estávamos
nos convertendo, paulatinamente, num exército que tinha que servir às comunidades” (MARCOS,
2008: pp. 6-7). É em uma instituição que cumpra o papel de serviço à comunidade que a institui que
Dussel pensa o exercício do poder obediencial.
20

Seria no adágio zapatista “os que mandem, mandem mandando”, como indicado por Dussel. No
comunicado de 2013 intitulado Ellos y nosotros, apresentando o que seria esse poder corrompido, os
zapatistas escrevem em crítica aos “de cima”, aos executores do poder o seguinte: “Falam os de cima:
‘Nós somos os que mandamos. Somos mais poderosos, ainda que sejamos menos [...]. Podemos usar
o aparato policial e militar para perseguir e prender verdadeiros delinquentes, mas esses criminosos
são nossa parte vital. Em troca, elegemos perseguir vocês, golpear, deter, torturar, encarcerar,
assassinar. Por quê? Porque podemos fazê-lo [...]. Isso é ter o Poder [...]. Porque ter o Poder é fazer e
desfazer sem ter mais razão que a possibilidade do Poder’” (MARCOS, 2013).
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se e fundando-se sobre si mesmos, à parte de seu fundamento21. A
fetichização, ou seja, quando a instituição criada toma a si mesma
como fonte do poder, é em Dussel a corrupção fundamental.
Todavia, cabe a nós explicitarmos a estrutura teórica que dá
conteúdo a essa proposta. Nesse movimento, utilizaremos nossas
notas de rodapé também para indicar textos dos Grundrisse de Marx
em que Dussel se apoia para desenvolver a proposta.
A partir da leitura de Marx, Dussel comenta que o alemão,
para “sintetizar a obra que empreendera no campo econômico,
escreveu que a tarefa que tinha que cumprir consistia na ‘crítica
geral (allgemeine Kritik) de todo o sistema (Gesamtsystems) das
categorias econômicas’” (PLA: p. 11). É em um movimento
semelhante que Dussel acaba operando a construção de sua filosofia
política, criticando as categorias e definições que passam insuspeitas
pela tradição, e se lançando para a construção de novas.
Procedimento análogo ao movimento de Marx, que desenvolveu sua
crítica:
[...] por meio da construção de um novo sistema de categorias
econômicas cuja ordem estava rediga pelo método que partia da
exterioridade do sistema, ou o excluído oculto (o trabalho vivo, e a
partir dele o mais-valor) para descrever as categorias fenomênicas
fundadas mais superficiais (como as de valor de troca ou lucro). O
fundado é o que aparece. Se não se funda adequadamente o
fenômeno que se apresenta, ele se fetichiza. O lucro que diz advir
do capital (e não do trabalho vivo) se fetichiza. Quer dizer,
pretende se fundar em si mesmo (no capital), cortando toda
relação com seu fundamento (o trabalho vivo que é a fonte
criadora do mais-valor) (PLA: pp. 11-12).

21

Para evitar equívocos, utilizamos a expressão “exercício delegado do poder” para nos referirmos à
execução justa e legítima da potestas, das instituições, em contraposição ao “exercício fetichizado do
poder”. Essa ressalva é importante pois, desde a potentia, toda instituição é delegada, tem a execução
do poder delegada pela comunidade que a cria. Todavia essa execução pode cumprir com seu
fundamento, ou seja, exercer-se “delegadamente”, ou corromper-se, voltando-se contra a comunidade
de vida que a originou — fetichizadamente.
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Na interpretação de Dussel, portanto, para Marx o trabalho
vivo é a fonte criadora22 do mais-valor23. Entretanto, para o sistema
de categorias econômicas burguesas, o lucro advém do capital,
procede dele, ou seja, uma determinação que aparece, não o
fundamento, mas o “fundado”, toma a si mesma como fundamento.
Ao realizar essa operação, o lucro se fetichiza. Seria o mesmo
movimento da execução do poder, que enquanto determinação,
enquanto potestas fundada na potentia, se aparta do fundamento
que a instituiu24. Dessa forma, do mesmo modo que foi criticado o
sistema de categorias econômicas em Marx, é possível

22

Tomando o texto de Marx, na tradução brasileira aparece o texto utilizado por Dussel deste modo:
“[...] os sicofantas da economia burguesa, que douram as coisas, deveriam antes ter dirigido sua
atenção para o fato de que o trabalhador, após o trabalho repetido de forma contínua, somente dispõe
de seu trabalho vivo, imediato, para trocar [...]. O que ele troca com o capital é toda a sua capacidade
de trabalho [...]. O trabalho, posto como o não capital enquanto tal é: 1) trabalho não objetivado,
concebido negativamente [...]. Enquanto tal, não é matéria-prima, não instrumento de trabalho, não
produto bruto: trabalho separado de todos os meios e objetos de trabalho, separado de toda sua
objetividade. Trabalho vivo existindo como abstração desses momentos de sua real efetividade [...],
com sua imediata corporalidade [...]. 2) Trabalho não objetivado concebido positivamente, não valor
[...], a existência subjetiva do próprio trabalho. O trabalho não como objeto, mas como atividade; não
como valor ele mesmo, mas como fonte viva do valor” (MARX, 2011: pp. 228-230).
23

Utilizamos o termo “mais-valor” para traduzir plusvalor, como Dussel coloca no original. Ao invés
da consagrada expressão “mais-valia”, concordamos com Mário Duayer quando propõe que: “O maisvalor, contudo, além de desvendar os mecanismos de acumulação do capital [...] representa a
objetivação, estranhada dos sujeitos, do potencial que possui o trabalho [...]. Pode-se compreender
melhor o mais-valor como expressão do estranhamento da produtividade do trabalho [...]. O maisvalor, nesse sentido, é expressão historicamente específica dessa capacidade, dessa potência humana,
autonomizada em relação aos seres humanos reduzidos a meros trabalhadores, potência que deveio
riqueza que opera como um ‘sujeito automático’ sob a forma de capital’ [...]. Literalmente, Mehrwert
significa ‘mais-valor’. Poderia também ser traduzida por ‘valor adicionado’ ou ‘valor excedente’. Uma
vez que não é uma tradução literal [...], ‘mais valia’ teria de ser justificado teoricamente. Essa tarefa é
impossível, pois como ‘valia’ nada significa nesse contexto, não há como justificar do ponto de vista
teórico pela simples anteposição do advérbio. Ademais [...], a expressão ‘mais-valia’ converte uma
categoria de simples compreensão em algo enigmático, quase uma coisa (DUYAER, 2011: pp. 21-23).
24

Como Dussel explicita: “As categorias de potentia (o poder da comunidade em si) e da potestas (o
poder delegado exercido pelas ações ou nas instituições) expressam a disjunção que se implementará
em toda a política. Trata-se das categorias geradoras primeiras, como as de trabalho vivo e trabalho
objetivado na econômica de Marx (ainda anterior ao valor de uso e valor de troca, segunda disjunção
categorial)” (PLA: p. 41).
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[...] cumprir na filosofia política, guardando a analogia epistêmica
necessária25. Poderíamos dizer, então, que [...] o que
empreendemos é a construção crítica geral de todo o sistema das
categorias das filosofias políticas [...]. Na política, como é evidente,
o ponto de referência fundamental a partir do qual irão sendo
construídas as categorias mais pertinentes não será o mesmo que
no campo econômico (PLA: p. 12).

O ponto de partida, portanto, como vimos é a potentia: a
vontade-de-vida de uma comunidade que entra em consenso para
realização de projetos possíveis que produzam, reproduzam e
desenvolvam a vida humana em comunidade. As instituições que se
desdobram desse fundamento, que nele são fundadas, serão
determinações da totalidade concreta que é “o político” (enquanto
conteúdo). Se uma dessas determinações toma a si mesmo como
fonte, fundamento, origem, deflagra-se a fetichização. No mesmo
sentido, as produções teóricas que não criticarem desde o
fundamento mas receberem sem suspeita uma determinação
fetichizada, ou seja, também partirem dela como fundamento,
trarão consigo essa fetichização. Serão produções teóricas
fetichizadas, fundadas numa fetichização real:
A fundação ontológica da corrupção em Dussel tem sua origem na
fetichização do poder: quando uma instituição toma a si mesma
como fundamento do próprio poder e se auto-referencia,
alienando a comunidade política que a instituiu. Se a filosofia
política é desenvolvida a partir desta fetichização sem pontuá-la,
25

Nesse sentido, Dussel acompanha o programa de pesquisa proposto por Hinkelammert em seu A
maldição que pesa sobre a lei: as raízes do pensamento crítico em Paulo de Tarso, que ao trabalhar sua
interpretação do fetichismo em Marx, procura também alçar um modelo que seja aplicável a outros
campos: “Essa crítica da economia política deve ser feita. Marx a começou, mas é preciso continuar a
elaborá-la. Em certo sentido, desenvolve o aspecto fundante de todo pensamento crítico e ultrapassa
em muito a própria teoria econômica. É a reivindicação da corporeidade da vida humana e de toda
vida [...]. Entendo essa crítica da economia política como a base de todo pensamento crítico, seja
filosófico, teológico, político, jurídico, econômico (entendendo-se economia como setor), psicológico.
O mundo, e não apenas Hegel, está de cabeça para baixo. É preciso reerguê-lo. O mundo está do avesso,
sendo necessário pôr do avesso para que não seja um mundo do avesso. A crítica da economia política
desemboca nisso” (HINKELAMMERT, 2012: pp. 296-297).
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incorre-se no risco de fundar o poder político como sendo
necessariamente negativo: enquanto violência e dominação (LIMA,
2016: p. 125).

Assim, em sua crítica às categorias econômicas burguesas,
Marx nota que estas não levam em conta o “trabalho vivo” como
fonte do valor, como fundamento, que é negado pelo seu “produto”
(ou pelo que institui), tomando-se como autocriado, seu próprio
fundamento — que acaba, por isso, opondo-se ao próprio trabalho
vivo26. Para Dussel, o que se passa é que Marx nota que “a questão
da ‘exterioridade’ ou ‘transcendentalidade’ do trabalho vivo por
oposição dialética ao capital é a chave completa para decifrar o
discurso marxista" (PTM: p. 16). Na interpretação de Dussel, fica
posto que:
Na realidade, atrás do trabalho está um horizonte (que já não
poderia nem se denominar categoria simples) que é o fundamento
absolutamente último da reflexão dialética de Marx: a vida, a vida
humana. Por isso, o trabalho vivo é aquilo que não pode ter valor,
porque é a fonte criadora de valor (PTM: p. 75).

Assim como para a política de Dussel, em última instância a
visão econômica de Marx é desenvolvida a partir do trabalho vivo,
da corporalidade do trabalhador, da vida daquele que trabalha, da
atividade de trabalhar de um vivente, como fonte do valor. Em
analogia, por semelhança, a potentia ocupa estruturalmente este
26

Assim como a passagem da potentia à potestas, o trabalho vivo como trabalhador, como potência
produtiva, efetiva-se e passa ao trabalho objetivado que constitui e possibilita o capital — mas que, do
mesmo modo, pode ser subsumido, negado, alienado pelo capital ou, em outras palavras, fetichizado.
Marx afirma, nesse sentido que: “O trabalhador troca, portanto, o trabalho [...]; o capital o compra
como trabalho vivo, como a força produtiva universal da riqueza; a atividade que aumenta a riqueza.
É claro, portanto, que o trabalhador não pode enriquecer por meio dessa troca, uma vez que ele, como
Esaú ao ceder sua primogenitura por um prato de lentilhas, cede sua força criativa pela capacidade de
trabalho como grandeza dada. Ao contrário, ele tem mais de empobrecer [...] porque a força criativa
de seu trabalho se estabelece perante ele como a força do capital, como poder estranhado. Ele aliena o
trabalho como força produtiva da riqueza; o capital apropria-se dele enquanto tal” (MARX, 2011: p.
240).
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mesmo horizonte na política: é fonte do poder ou sede do poder
mesmo27. Dessa forma, como propõe Dussel, não se pode “ter” ou
“tomar o poder”; pois fundamentalmente a comunidade de vida é o
poder, a fonte do poder (assim como o trabalho vivo diante do que
produz). Pode-se tomar instituições, meios, instrumentos para a
execução do poder — mas jamais o poder mesmo, seu fundamento.
Assim, pode-se perceber que:
No “poder delegado” ou obediencial [não corrompido] aparece
mais claro que o eleito como “servidor público” exerce um poder
(potestas) não em nome próprio nem de sua soberania ou
autoridade como governo ou Estado, senão como mediação do
poder da comunidade (potentia), última instância da soberania e
autoridade. A comunidade, o povo nunca toma o poder de outro.
O poder é uma faculdade ou capacidade própria e inalienável do
povo (PLA: p. 206).

De todo modo, ao sacar como horizonte e fundamento último
o trabalho vivo, a vida humana28, a fetichização se manifesta quando
o produto desse trabalho vivo “ganha autonomia”, deixa de
responder ao sujeito que o criou, negando-o29. Citando Marx, Dussel
27

Do mesmo modo que a potentia, o trabalho vivo remete para Marx o momento do em potência,
como capacidade ou possibilidade de trabalho, que se diferencia do capital em “exercício”, do trabalho
objetivado subsumido ao processo do capital: “Essa é a oportunidade de chamar a atenção para um
momento que se manifesta aqui não somente do ponto de vista da observação, mas que é posto na
própria relação econômica. No primeiro ato [...] o trabalho enquanto tal, existente para si, apareceu
necessariamente como trabalhador [...]. Como trabalhador, ele é somente o trabalho existente para
si” (MARX, 2011: p. 236).
28

Nesse sentido é que Dussel entende a seguinte afirmação de Marx: “Como deve existir como trabalho
no tempo, vivo, só pode existir como sujeito vivo no qual existe como capacidade, como possibilidade,
logo, como trabalhador. Por isso, o único valor de uso que pode constituir uma antítese ao capital é o
trabalho, mais precisamente, o trabalho criador de valor, o trabalho produtivo” (MARX, 2011: p. 212).
29

Nos Grundrisse, isso se manifesta quando Marx denuncia o esforço e o erro da economia burguesa
em tomar abstratamente uma determinação como fundamento da totalidade da produção. Assim é
quando afirma que “se a forma determinada do capital é assim abstraída e é enfatizado só o conteúdo
que, enquanto tal, é um momento necessário de todo trabalho, naturalmente é mais fácil do que
demonstrar que o capital é uma condição necessária de toda produção humana. A demonstração é
feita justamente pela abstração das determinações específicas que fazem do capital um momento de
uma fase histórica particularmente desenvolvida da produção humana [...]. O capital é concebido
como coisa, não como relação” (MARX, 2011: p. 199). Disso, o filósofo alemão apresenta o resultado de
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nos mostra que a “dominação do capitalista sobre o trabalhador é,
por conseguinte, a da coisa sobre o homem, a do trabalho morto
sobre o trabalho vivo” (EUM: p. 33)30. Analogamente, o exercício
fetichizado do poder — a corrupção fundamental —, o político e a
política reduzidos a violência e dominação, diz respeito à dominação
dos executores do poder sobre a comunidade que os instituiu. Nesse
sentido, o argentino-mexicano afirma que:
A corrupção originária do político, que denominaremos o
fetichismo do poder, consiste em que o ator político (os membros
de uma comunidade política, seja cidadão ou representante) crê
poder afirmar sua própria subjetividade ou a instituição na qual
cumpre alguma função [...] como a sede ou a fonte do poder
político (20TP: p. 13).

Nesse quadro, Dussel pode afirmar que “o poder ‘não se toma’
e o Estado [ou qualquer outra instituição criada pela comunidade]
terá que ser reconstruído numa política de libertação e não
simplesmente 'usado' como instrumento de dominação” (PLA: p.
35). Contudo, não adiantemos nossos passos. Importante é notar o
movimento que possibilita a explicitação do processo de fetichização
se tomar cada uma das determinações como fundamento do todo até, por fim, tomar o “capital” como
coisa, como fundamento do capital, e não como um processo, explicitando a contradição de cada
estrutura teórica. O resultado duro de se tomar uma das determinações como fundamento é negar a
fonte real, o trabalho vivo, como criador, garantidor da produção. Desse modo, uma das determinações
(por exemplo, o valor de troca) passa a submeter o trabalho vivo a si mesma, fetichizando-se,
invertendo a relação e rompendo com sua própria fonte: “o trabalho objetivado no valor de troca põe
o trabalho vivo como meio de sua reprodução, enquanto originalmente o valor de troca aparecia
apenas como um produto do trabalho” (Idem, p. 2014).
30

Dominação possível em várias frentes e em várias situações dentro do processo do capital no qual
uma determinação se “autonomiza” e funda a si mesma. Uma delas, o caso do dinheiro, Marx mostra
que no processo do capital, de “sua forma de servo, na qual se manifesta como simples meio de
circulação, converte-se repentinamente em senhor e deus no mundo das mercadorias” (MARX, 2011:
p. 165). No mesmo sentido, ainda sobre o dinheiro, mostra a manutenção desta inversão e fetichização
por parte da economia burguesa na “inerente fixação de uma de suas determinações em sua abstração
e com a cegueira diante das contradições nela própria contidas, confere-lhe esse significado
efetivamente mágico [...]. Na verdade, em virtude dessa determinação em si mesma contraditória e,
por isso, ilusória, o dinheiro devém um instrumento tão extraordinário no desenvolvimento efetivo
das forças produtivas sociais” (Idem, p. 168).
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e a comunidade que, com sua vontade-de-viver, como potentia, é ela
mesma fonte e sede do poder31.
Noutras palavras, novamente, assim como na econômica de
Marx, na qual as “formas fetichizadas (ou cindidas de sua origem)
ocultam sua fonte: o trabalho vivo. Ocultam a relação com o trabalho
vivo, que é a origem e a possibilidade (por negação) de sua
fetichização” (MTM: p. 127), na política desenvolvida por Dussel, as
formas fetichizadas da potestas ocultam sua origem: desenvolvem
uma política corrompida. A corrupção fundamental do poder,
portanto, é posta nesse sentido como fetichização:
Toda corrupção é fruto de uma ‘inversão’ ontológica fundamental:
o tomar a potestas (mero exercício delegado do poder de um
representante por meio de uma instituição) como o lugar onde
reside a autonomia, a autodeterminação, a soberania, a autoridade
como exercício do poder que pertence ao representante, em última
instância se fetichizando, sem referência à potentia (o poder cuja
sede é o povo, do qual emana o poder institucional da potestas).
Fetichizado o poder delegado da representação, toda outra
corrupção é possível (PLA: p. 15).

Do poder fetichizado, portanto, que oculta sua fonte — a
comunidade de pessoas com suas vontades de vida que entram em
consenso para a realização de projetos possíveis que produzam,
reproduzam e desenvolvam a vida humana em comunidade —,
decorre a redução do político e da política a violência e dominação.
Ou seja: o instituído que fundamenta a si mesmo, que se toma como
31

Na interpretação de Dussel, portanto, o trabalho vivo (o trabalhador) está em exterioridade ao
capital: enquanto sua fonte, em seguida negada, entra em oposição, assim como a potentia pode entrar
em oposição com a potestas. Esse tensionamento é a possibilidade de crítica. Dessa forma e nesse
sentido, o latino-americano interpreta o seguinte trecho em Marx: “A produtividade do trabalho
devém força produtiva do capital [...]. O trabalho como tal existe por si no trabalhador em oposição
ao capital, o trabalho, portanto, em sua existência imediata, separado do capital, não é produtivo [...].
Por essa razão, os que demonstram que toda a força produtiva atribuída ao capital é um deslocamento,
uma transposição da força produtiva do trabalho, esquecem justamente que o próprio capital é em
essência esse deslocamento, essa transposição [...], o processo necessário de pôr as próprias forças do
trabalho como estranhas ao trabalhador” (MARX, 2011: pp. 241-242).
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sede do poder, que rompe com a potentia que o instituiu, atua para
manter-se como poder. É aberta a possibilidade do poder que não
executa mais a função para a qual foi delegado pela comunidade,
mas que executa contra a produção, reprodução e desenvolvimento
da vida dessa comunidade32:
A comunidade política se diferencia internamente,
institucionaliza-se, reparte, distribui, divide as funções
heterogêneas do poder político segundo as qualidades julgadas
pelos cidadãos como mais aptas para o cumprimento das diversas
exigências da vida somente como delegação. O funcionário (o que
‘funciona’ nessa instituição diferenciada) cumpre com a obediência
um dever cidadão. Ninguém aliena o poder nem o entrega;
ninguém fica sem poder ante o poderoso Leviatã. Esse monstro
nasce quando a comunidade perdeu o poder político (quer dizer,
quando a comunidade política foi dominada e o poder suplantado
por um fetiche) (PLA: p. 202).

O Leviatã, como símbolo do poderoso, que domina, que exerce
o poder, que possui o monopólio ou uso “legítimo” da violência
(como característica fundamental e específica do poder), é o que
“domina a obedientes, violenta instrumentalmente” (PLA: 202)33.
Todavia esse é um exercício defectivo do poder — não o “poder em
si”, nem seu fundamento e muito menos única possibilidade de
efetivação do poder. Exercício justificado por filosofias que deixam
32

Esta crítica, portanto, só é possível na medida em que se faz “necessário ter uma noção positiva do
poder político (que sempre pode se corromper como dominação) para descobrir uma política
construtiva” (MPL: p. 12), assim como Marx teve de fundo, sempre, o trabalho vivo como fonte de
valor, como momento positivo que pode, pelo processo de fetichização, ser negado por aquilo que ele
mesmo fundamenta.
33

Seria o pretexto de uma instituição “civilizatória”, por exemplo, para dominar, violentar e executar
uma função destacada da vida humana, voltada para si mesma como determinação que a tudo domina,
como foi a experiência de justificativa da colonização europeia sobre América Latina, África e Ásia —
ou ainda do homem sobre a mulher, por exemplo. As filosofias não radicalmente críticas, que deixam
passar o exercício fetichizado do poder sem suspeitas, justificam a dominação e a violência. É o que
acontece quando: “Esta dominação produz vítimas (de muitas maneiras); violência que é interpretada
como um ato inevitável, e com o sentido quase ritual de sacrifício: o herói civilizador investe sobre
suas vítimas o caráter de serem holocaustos de um sacrifício salvador (o índio colonizado, o escravo
africano, a mulher, a destruição ecológica da terra, etc.)” (HFPC: pp. 354-355).
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passar sem suspeitas o processo de fetichização e que podem, por
sua vez, justificar a própria dominação34. Na expressão de Lévinas,
essa concepção sem suspeitas do poder fica explícita quando afirma
que política é a “arte de prever e de ganhar a guerra por todos os
meios” (LÉVINAS, 2011: p. 7). É explicitação do que está posto em
Weber quando afirma:
Em última análise, apesar de todas as “políticas de bem-estar
social”, todo o curso das funções políticas internas do Estado, da
Justiça e administração é regulado repetida ou inevitavelmente
pelo pragmatismo das ‘razões de Estado’. O fim absoluto do Estado
é salvaguardar (ou modificar) a distribuição externa e interna de
poder [...]. É absolutamente essencial para qualquer associação
política recorrer à violência bruta dos meios coercitivos em face de
inimigos externos, bem como aos inimigos internos. Somente esse
recurso mesmo à violência é que constitui uma associação política
em nossa terminologia. O Estado é uma associação que pretende o
monopólio e o uso legítimo da violência, e não pode ser definido
de outra forma” (WEBER, 1997: pp. 166-167).

A partir da crítica de Dussel, descobre-se que é de concepções
de poder como essa que se constitui e sustenta o Estado Moderno,
assim como a filosofia política Moderna — como já comentamos,
reduzindo o poder a seu caráter negativo e a atividade política ao
exercício do e no Estado ou em outras mediações instituídas, da e
para a potestas fetichizada, ou seja, sem retorno à potentia que a
instituiu35. É a crítica que nos direciona à fetichização do poder:
34

Como por exemplo a estrutura legal que justificava e legitimava a exploração do trabalho vivo
indígena nas minas da América Latina: “Aos indígenas se obrigava a deixar suas vidas no fundo das
minas, pelo sistema minerador da ‘mita’, que era considerado como pagamento de um tributo de
dominação colonial, sem receber salário algum” (MPL: p. 31). Sistema organizado e legalmente
justificado por quem detém o monopólio da violência e da força.
35

Dussel comenta um episódio anedótico em que Eufemo, irmão de Emiliano Zapata, durante a
revolução mexicana, teria entrado no palácio presidencial à procura da cadeira em que o executor do
poder se sentava para queimá-la. O argentino-mexicano narra e comenta a cena a partir da possível
exclamação de Eufemo: “‘Essa cadeira está endemoninhada, nela se senta gente honesta que se
corrompe!’. O que se sentava pela primeira vez nunca havia exercido o poder. Uma vez sentado nela,
iniciava o exercício delegado do poder do povo. De tanto se sentar nela começava a se habituar em seu
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“autorreferência ‘fechada’ sobre si do ‘sistema de direito vigente’
que nega (e lança toda a violência monopólica do Estado contra
novos atores sociais)” (HFPC: p. 154). Nesse quadro, podemos
substituir esquematicamente “sistema de direito vigente” por
“instituições em exercício” ou potestas e “novos atores sociais” por
“comunidade de vida”36 ou potentia.
Esta é a estrutura arquitetônica que permite criticar o
fundamento da corrupção: o processo de fetichização na passagem
da potentia para a potestas. Como desenvolvemos no capítulo
anterior, “o Poder deve se institucionalizar para permanecer no
tempo, para durar historicamente e servir à vida” (PLA: p. 285)37.
Entretanto, essa institucionalização pode responder delegadamente
à comunidade que a instituiu como “poder obediencial” ou
exercício e esquecia que deveria ser um exercício delegado. Nesse momento o poder se fetichizava, e a
cadeira endemoninhada transformava o ator em um político corrupto” (PLA: p. 18).
36

Aqui “comunidade de vida” se refere à comunidade que no esforço de produzir, reproduzir e
desenvolver a vida humana (sempre em comunidade), lança mão de instituir mediações que tornem
possível a realização da vontade de vida, através da simetria do consenso em busca de realizar projetos
possíveis (que cumpram com o princípio de factibilidade).
37

Tendo o “capital” como sistema pressuposto diante do qual o trabalhador se dispõe para se manter
vivo, ou seja, analisando o que acontece em seu tempo, Marx propõe que o trabalhador (sendo trabalho
vivo) está em oposição ao capital. Todavia para participar do processo produtivo e se manter vivo, o
trabalhador como trabalho potencial precisa se “objetivar”, colocar-se no tempo. Em analogia,
portanto, é que Dussel põe a institucionalização como processo necessário. Em Marx, por sua vez, essa
relação aparece quando afirma: “O primeiro pressuposto é que de um lado está o capital e de outro o
trabalho, ambos figuras autônomas entre si; por conseguinte, ambos também estranhos entre si [...].
Os extremos que se confrontam são especificamente diferentes [...]. O valor de uso que o trabalhador
tem para oferecer ao capitalista, portanto, que em geral ele tem para oferecer a outros, não está
materializado em um produto, não existe de qualquer maneira fora dele, logo, não existe realmente,
mas só potencialmente, como sua capacidade. Só devém efetividade quando solicitado pelo capital,
quando é posto em movimento, pois atividade sem objeto não é nada [...]. Tão logo recebe o
movimento do capital, esse valor de uso existe como atividade determinada, produtiva do trabalhador,
é sua própria vivacidade dirigida a um objetivo determinado e, por isso, manifesta em uma forma
determinada” (MARX, 2011: pp. 2-6-207). Nesse mesmo sentido, também se compreende junto ao
filósofo alemão o seguinte: “A única coisa distinta do trabalho objetivado é o trabalho não objetivado,
mas ainda se objetivando, o trabalho como subjetividade. Ou ainda, o trabalho objetivado, como
trabalho presente no espaço, pode ser contraposto, como trabalho passado, ao trabalho presente no
tempo. Como deve existir como trabalho no tempo, vivo, só pode existir como sujeito vivo, no qual
existe como capacidade, como possibilidade, logo, como trabalhador. Por isso, o único valor de uso que
pode constituir uma antítese ao capital é o trabalho (mais precisamente, trabalho criador de valor,
trabalho produtivo)” (Idem, p. 212).
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distanciar-se, como “poder corrompido”. Nessa tensão, na execução
do poder
[...] em uma realidade empírica concreta, imperfeita, corrigível,
contigente (a potestas) [...] toda distância entre
representante/representado (como da potestas/potentia) prestará
motivos para equívocos, opacidades, distorções, dominações
possíveis. De todo modo é inevitável, a institucionalização
diferenciada põe um ‘ente’ (Dasein) ou mediação entre os muitos
(vontades consensuais da comunidade política) e os poucos (os
atores do Estado e outras instituições necessárias) (PLA: p. 285).

Tendo trabalhado junto a Dussel a passagem da potentia à
potestas, apresentado a fetichização do poder como fundamento da
corrupção — assim como a distinção entre o “poder obediencial”
como execução delegada do poder e o “poder corrompido”, como
execução fetichizada do poder —, vimos que sem a crítica à
autorreferência das instituições, incorre-se na redução do exercício
do poder à violência e dominação. A manutenção das estruturas
deixa de ser para responder à comunidade que as institui, ou seja,
deixa de ter como finalidade ou função a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana, para ser a produção, reprodução
e desenvolvimento da própria instituição — ou da própria potestas
apartada da potentia.
Todavia, não se deve reduzir a noção de corrupção ou
fetichização às instituições de função prioritariamente políticas.
Como vimos, Marx aplica a crítica à fetichização do sistema
econômico (e que passava desapercebido ou sem a devida crítica
pelos economistas), enquanto Dussel utiliza uma estrutura análoga
para realizar a crítica do sistema e do conteúdo político. Isso significa
que as instituições que são constituídas a partir de uma comunidade
de vida para produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana
estão postas em diversos campos38. Junto a Dussel, portanto, as
38

O movimento que interessa a Dussel é: “Em cada ‘campo’, haverá sistemas especificamente
diferenciados, e em cada um deles haverá ‘outro’ tipo de vítimas (na família, a dominação ou exclusão
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instituições cumprem a função de mediações no campo econômico,
político, artístico, pedagógico, etc39. Passamos ao próximo tópico
para desenvolver a proposta de se tomar instituições como
mediações em Dussel.
3.2 Instituições políticas como mediações
A potentia, como vimos anteriormente, fundamenta a
potestas: o poder “em-si” de uma comunidade de vida que procura
desenvolver em consenso projetos possíveis que visem à produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana deve
institucionalizar-se, para “fora-de-si”. Na passagem da potentia à
potestas há a abertura para o exercício delegado ou corrompido do
poder: a possibilidade de atualização da vontade-de-vida da
comunidade que institui ou a manutenção autorreferente da
estrutura instituída. Essa arquitetônica nos permite criticar a
fetichização do poder e denunciá-la como corrupção fundamental.
Assim, junto e a partir de Dussel, as instituições deixam de se
fundamentar em si mesmas e passam a ocupar o espaço de
“mediações” que tornem possível a produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade40 em diferentes
campos.
Nesse ínterim, por sua vez, é preciso que explicitemos o que
significa na proposta arquitetônica de Dussel tomar as instituições

da mulher, na economia dos pobres excluídos, na política de minorias ou maiorias dominadas, etc.).
Para ser ‘coerente’ haverá que se descobrir em cada 'campo' concreto o tipo de estrutura, e dentro dela
a dominação” (MPPL: p. 169).
39

Nesse sentido, como estrutura geral, Dussel comenta que: “Em todo tipo de ‘sistema’ (seja político,
econômico, pedagógico, de gênero, de raça, etc.) os membros que exercem a hegemonia do mesmo,
excluem, frequentemente não intencionalmente [...] sujeitos éticos, que sofrerão, no começo sem
consciência alguma, com esta dominação como uma ‘negação’ de sua dignidade” (MPPL: 138).
40

Sobre o que trabalhamos até então, Dussel resume da seguinte maneira: “A diferenciação
heterogênea das funções dos atores para tal fim é uma mediação necessária para a permanência e
aumento da vida. Estas mediações (materiais e formais) determinam estruturas práticas, grupos, subcomunidades, associações, partidos, dentro dos quais amadurecem diferentes posições” (PLA: p. 149).
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como mediações41. Para tal, teremos como base a Filosofía de la
liberación, obra esquemática publicada nos anos de 1970, na qual o
argentino-mexicano apresenta o núcleo duro de sua filosofia e
desenha os rumos que seu projeto filosófico tomaria a partir de
então (aos quais em geral continua fiel). Tomando-a como o modelo
projetivo que orienta o trabalho filosófico de Dussel, encontramos
nela seis categorias filosóficas básicas e gerais: Proximidade,
Totalidade, Mediações, Exterioridade, Alienação e Libertação42. Isso
posto, ao vermos “mediações” como uma das categorias básicas de
sua filosofia, procuraremos indicar as implicações de colocar as
instituições nesse “lugar” teórico.
A primeira definição de mediações que encontramos na
Filosofía de la liberación de Dussel é esta: “mediações não são outra
coisa que aquilo que empunhamos para alcançar o objetivo final da
ação” (FL: p. 44). Nesse sentido, as instituições construídas em
determinado campo da experiência da vida humana por uma
comunidade que procura produzir, reproduzir e desenvolver sua
vida, que quer-viver, estão “à mão”, para serem utilizadas no intuito
de se alcançar determinado fim (no caso, o cumprimento com o
princípio de produção, reprodução e desenvolvimento da vida
41

O Estado, por exemplo, aparecerá na política de Dussel como “uma mediação, e como tal, pode
potencializar o poder da comunidade (operando uma maior força, unidade e consenso) ou pode
debilitar este poder da comunidade (aniquilando a unidade, impedindo o consenso) (PLA: p. 258).
42

Este trabalho esquemático de Dussel acompanha sua proposta analética como método filosófico.
Desta forma, parte no primeiro capítulo de uma descrição histórica e cotidiana, comum, passando
para o segundo passo que é a constituição de uma estrutura a ser criticada no desenvolvimento da
argumentação. As categorias que apresenta no segundo tópico explicitam o movimento analético: temse como experiência primeira a relação cara a cara, de Proximidade, ou seja, relação entre sujeitos; em
seguida é explicitada a categoria de totalidade, como conjunto de determinações que constituem um
mundo, um sistema, etc. O terceiro movimento é o das Mediações, que explicita os entes que se
apresentam como úteis, à mão, possíveis para a realização de um projeto em sua totalidade. O quarto
passo é o encontro com o “irredutível”: um “ente” que se revela, que aparece no mundo não como algo
à mão, útil, como mediação, mas como um sujeito que não participou da construção da totalidade que
estava sendo constituída, ou seja, sujeito negado. O penúltimo passo é a explicitação e denúncia dessa
separação, dessa negação, da Alienação desse sujeito diante da totalidade primeira. Por fim, é o
processo crítico de Libertação, que toma a posição de exterioridade como lugar privilegiado para a
crítica e reconstrução de tudo o que estava em curso, como abertura para diálogo efetivo entre a
Totalidade e a Exterioridade, o Mesmo e o Outro, o Sistema e os Excluídos, as Vítimas.
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humana em comunidade). Estar à mão, aqui, no sentido de “para
usufruto”, com utilidade, ente necessário para a realização de um
projeto. Deste modo:
O homem se volta para algo ou algo aparece, é fenômeno, somente
quando projeta a fazer algo com eles. As meras coisas aí, cósmicas,
as que estão desde si, tornam-se entes mundanos, mediações,
enquanto me servem-para. O “para” da mediação é a essência da
possibilidade, que apenas é um meio que permite alcançar o
proposto, imaginado (FL: p. 46).

Isso significa que as mediações, ou melhor, as instituições
como mediações, não têm vida “desde si” e “para si”, mas são entes
à disposição, que têm função e servem para a realização de um
projeto, o cumprimento de um propósito determinado imaginado
por uma comunidade de vida. É nesse sentido, também, que Dussel
pode afirmar que “o poder ‘não se toma’” (PLA: p. 35), pois
enquanto tal é a faculdade da própria comunidade de vida em sua
vontade-de-vida, seu querer-viver que fundamenta instituições.
Estas, como mediações, podem ser tomadas, mas não são “o poder”,
senão a “execução do poder”. Portanto, pode-se tomar os
instrumentos ou mediações de execução do poder, mas o poder
enquanto tal está sediado na própria comunidade.
Deste modo, corrigindo a estrutura genérica na qual “o
homem se volta para algo” utilizada por Dussel no excerto anterior,
tomando a base antropológica material que desenvolvemos no
primeiro capítulo e o desenvolvimento a respeito do processo de
institucionalização, trata-se da “comunidade de vida” que intenta
realizar uma tarefa que vise à produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana em comunidade43. Assim, tem-se
43

Em resumo, como Dussel indica: “Já expusemos repetidamente que a comunidade política originária
é a que se atribui, em primeiro lugar, a soberania em seu sentido pleno. Soberania significa, em
primeiro lugar, a fonte do exercício do poder como potestas. Trata-se do sujeito ou ator, singular ou
comunitário, que possui o poder (como potentia) de decidir toda mediação que a comunidade necessita
para atuar com legitimidade e poder garantir assim sua sobrevivência plena” (PLA: pp. 422-423).
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que, no desenvolvimento do conteúdo político, a comunidade é viva,
e as instituições, por sua vez, são entes úteis, à mão, para a
realização de projetos44, e que podem ser ou não eleitas como
necessárias ao trabalho para o qual a comunidade se lança:
O homem, na realidade, não está rodeado de coisas nem de entes
independentes, autônomos. As coisas e entes que constituem seu
entorno são mediações, possibilidades. Quando o homem
trabalha45, o faz por um projeto. Esse projeto determina as
possibilidades, as mediações para sua realização (FL: p. 54).

44

Essa constatação não significa que a execução das instituições seja “autônoma”, “automática”, “por
si” e sem a participação ou tendo como princípio o sujeito humano. Se assim o fosse, incorreríamos
em uma contradição ao afirmar a prioridade do sujeito corporal como agente das relações, criador,
etc., e ao mesmo tempo sustentar a “vida autônoma” das mediações criadas. Em última instância,
assim como Marx nota nos Grundrisse, a execução das funções e as decisões sobre mediações partem
de sujeitos humanos. Todavia, nesse caso, as figuras dos agentes executores do poder apenas aparecem
depois de já se ter uma instituição em exercício (assim como “o capitalista” em contraposição com “o
trabalhador” para Marx é uma relação própria do sistema capitalista já desenvolvido, posto, não
anterior a ele). O ponto de partida é a experiência viva e concreta para o desenvolvimento do conteúdo
primeiro, de uma ordem originária explicitada, para apenas em seguida retornar com o processo
crítico — e nesse, sim, perceber já como mediação das relações um sistema posto, fetichizado. Nesse
segundo passo é que aparece o sujeito negado, a fetichização, alienação, etc. Em consonância com a
interpretação que Dussel faz de Marx, Hinkelammert explica que “não podemos ver um mercado,
embora saibamos muitas vezes exatamente onde encontrá-lo. O que vemos são produtos e seres
humanos que deixam lá produtos ou que os levam [...]. Por detrás de todas as condições materiais
empiricamente experimentáveis dessas instituições existem sujeitos, que são as próprias instituições”
(HINKELAMMERT, 2012: pp. 158-159). De todo modo, essa relação mais concreta e de tensionamento
entre a ordem institucional fetichizada (agindo como sujeito), e que nega as corporalidades dos sujeitos
viventes, já seria um passo mais complexo e que fugiria do escopo de nossa pesquisa. De todo modo,
cabe indicar que, como consequência desse tensionamento, cria-se um “mundo de fantasmas que quer
nos dominar” (Idem, ibidem) e que, em última instância, é regido por “nós mesmos” — enquanto
sujeitos que atuam para seu funcionamento e manutenção.
45

Assim como Marx, nos Grundrisse, Dussel compreende o trabalho desde sua experiência original,
como transformação da matéria disponível em “satisfator” de necessidades para a corporalidade
vivente. O sujeito que trabalha se objetiva em seu produto, que, em seguida, passa a se apresentar
como objeto a ser subjetivado, seja pelo trabalhador que o realizou ou para outro que o terá à
disposição pela troca, ou seja, que está disponível a uma comunidade de vida que pode usufruir desse
produto para se manter viva. Nas palavras de Dussel: “O trabalho, como relação com a realidade física,
é objetivação da subjetividade como preparação, por transformação da realidade, para o consumo
como subjetivação da objetividade transformada em “satisfator”, como mediação prática com os
outros membros da comunidade” (PLA: p. 445).
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Cada mediação ou cada instituição como mediação tem
sentido desde um projeto determinado, e é eleita como necessária,
tendo valor, de acordo com ele. Todavia essa escolha — a eleição por
determinada mediação em detrimento de outra — não é arbitrária:
é decidida dentro dos critérios de factibilidade, dos materiais
disponíveis e situações contingentes nas quais certa comunidade
está inserida. Nesse sentido:
Descubro água porque tenho sede. Quer dizer, a descubro como
mediação porque sua constituição real é tal que pode saciar o que
sinto como sede. Constituo, contudo, seu sentido de ente que sacia
a sede, como bebida. A água possui, ademais, outros sentidos
possíveis, mas também outros entes têm uma constituição
semelhante (FL: p. 49)46.

Analogamente, mediações são percebidas como tais desde um
projeto que as funda — no caso do sedento em face da água, o projeto
de saciar a sede. Carregam valor nos parâmetros desse projeto.
Todavia suas funções não se esgotam nesse projeto, assim como não
têm seu sentido e utilidade “fixados”, como úteis sempre em todas
as situações. Estão em continuidade com a dinâmica e experiência
dos processos autorregulados da vida, contingentes. A utilização das
mediações e sua hierarquia de valores são transformáveis:
Se, por exemplo, tenho sede e descubro em minha olhada
circunspectiva [...] uma fruta suculenta (uma laranja), descubro
igualmente como no caso da água sua capacidade real de saciar

46

Retomando a discussão por nós desenvolvida junto a Dussel no primeiro capítulo, em sua Política
de la liberación: Arquitectónica, o filósofo argentino-mexicano nos lembra que: “pragmaticamente, o
real interessa à subjetividade corporal vivente enquanto é sempre e de alguma maneira mediação para
a vida — somente nesse caso a vontade tem esse aspecto do real e fixa a referência do momento
cognitivo: a coisa real devém objeto constituído. Essa referência ao real (sempre sob as condições
linguísticas, interpretativas, existenciais do mundo, mas sempre referente à realidade da coisa real
através de fatos empíricos) é o que constitui o conteúdo material de todo ato voluntário e cognitivo. A
razão material, que tem como critério de verdade a reprodução e o acréscimo da vida do sujeito,
ascende ao real para captar seu conteúdo objetivo, constituindo neuralmente, quer dizer, atualizando
na subjetividade como captação do real” (PLA: pp. 443-444).
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minha sede [...]. Por outro lado, a água pode ser descoberta de
outra maneira. Por exemplo: há fogo. Em meu olhar
circunspectivo descubro água, considero seu poder de apagar o
fogo. A constitui, então, como mediação para evitar o perigo de
incêndio (FL: pp. 49-50).

Ou seja, as instituições como mediações podem ter seu valor
e função alteráveis, transformáveis, de acordo com a situação em
que determinada comunidade as constitui para enfrentar
determinado problema47. Em analogia, as instituições têm função e
efetividade limitadas, enquanto úteis diante de determinadas
situações48. No exemplo do incêndio, “não se pode interpretar como
para apagar o fogo o álcool, ainda que seja líquido” (FL: p. 50). A
eleição de determinada instituição e sua efetividade diz respeito ao
valor que adquire tendo em vista o projeto criado para se enfrentar
determinada situação49:
Se diz que a possibilidade ou mediação tem valor enquanto é
possibilidade ou mediação. O valor é o fato mesmo pelo que a
possibilidade possibilita, a mediação media, o projeto se
implementa [...]. No meio do deserto, na extrema sede, a água
47

A respeito da hierarquização dos valores, dos próprios valores como cambiáveis, Dussel explica que:
“uma mediação, uma ação possível ou uma coisa que nos enfrenta no mundo (como uma pedra ou
um animal, como possível alimento ou como predador perigoso), ou como instituição social ou
histórica, têm valor pelo lugar que ocupam no ciclo meio-fim cuja última instância é a produção,
reprodução ou aumento da vida. A hierarquização das coisas reais com valor é necessária, já que devese saber situá-las dentro de uma ordem memorizada, lexigraficamente determinada (nomeada) numa
escala de maior ou menor utilidade, no momento de usá-las” (PLA: 447).
48

Por esse motivo, é preciso a constante vigia sobre as mediações ou sobre as instituições como
mediações, a pronta ação da comunidade para transformar, destituir ou criar instituições diante das
limitações de cada projeto, das próprias mediações, e as contingências das relações vivas. No caso da
política, seria levar em conta, por exemplo, o esforço de “buscar sempre uma maneira de diminuir a
distância entre o representante e o representado por meio de instituições que melhorem essa mediação
necessária e sempre imperfeita” (PLA: 417).
49

É o processo que decorre quando a “corporalidade vivente cerebralizada, desde as exigências
ecológicas, econômicas e culturais, fixa o valor das possibilidades existenciais, sempre humanas, e
determina a periculosidade do que mata ou o valor positivo do que é mediação da vida humana (tudo
em última instância subsumido pelos conteúdos culturais). Quer dizer, a mediação tem valor [...]
enquanto está integrada a um ciclo de produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana. O
valor indica que a mediação é efetivamente meio para a vida humana” (PLA: pp. 447-448).
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adquire um valor imenso: é a mediação primeira e necessária para
subsistir [...]. O sentido e o valor se têm porque dizem referência
ao mundo, ao sistema, ao projeto, à totalidade de referências que
se colocam desde o homem e não apenas desde a constituição real
da própria coisa [...]. O valor é a mediação enquanto tal, e toda
mediação se dirige a um projeto que a funda. As axiologias são
ideologias quando esquecem que a hierarquia de valores nunca é
absoluta senão relativa ao sistema histórico para o qual servem de
mediação (FL: pp. 51-52)50.

O valor de uma mediação ou de uma instituição como
mediação, portanto, não está na instituição em si, desde si e para si,
mas em referência à experiência de vida para a qual ela é criada
como mediação — para o projeto que a funda como mediação51. A
função das mediações, das instituições, sofre com as mudanças
históricas, práticas, reais, das comunidades de vida que as elegem.
De todo modo, a eleição de uma mediação, não sendo
arbitrária mas tendo que responder às necessidades reais, práticas,
dos problemas que se deve enfrentar e de acordo com os valores que
adquirem desde os projetos que as fundam como mediações, ocorre
em detrimento da escolha por outra mediação52. “Quer dizer, o
homem está como assediado por decisões a se tomar, por caminhos
que se abrem e se fecham” (FL: p. 54). Optar por uma mediação
dentro de um projeto, portanto, restringe e condiciona as ações
seguintes, deixando de lado as demais possibilidades: “Com efeito, o
50

Não podemos esquecer que, fundamentalmente, como junto a Dussel temos trazido à tona desde o
primeiro capítulo: “A vida humana é assim critério do valor de todas as suas mediações [...]. A vida é
o critério de valor [...] que outorga valor econômico às mediações econômicas da vida humana; é a
mesma vida que constitui o valor político de todas as mediações do campo político (ações e
instituições); e assim em todos os campos” (PLA: p. 448).
51
52

A vida humana é, sempre, “o critério ético e político último de tudo o que vale” (PLA: p. 448).

Sendo a vida humana o critério último das decisões, das eleições das mediações, Dussel propõe que:
“Se do real que nos rodeia detectamos as mediações para a vida, são igualmente essas mediações as
que atraem nossas tendências, paixões, sentimentos, todas as estruturas do sistema límbico cerebral.
As tendências, pulsões, a vontade têm as mediações que nos permitem a produção, reprodução e
aumento da vida imediata, e tendem a elas antecipando como desejo o gozo ou a satisfação da
subsunção do que nutre o necessário que esta mediação tenha para nossa vida corporal viventecultural” (PLA: p. 448)
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homem se realiza por determinações eletivas. A eleição desta
possibilidade faz impossível todas as demais. De determinação em
determinação o homem vai construindo sua própria biografia, sua
história” (FL: p. 54).
Contudo, ao tomar as instituições como mediações que
adquirem valor desde projetos desenvolvidos em face de situações
determinadas que, ao serem eleitas ou constituídas, eliminam todas
as demais possibilidades, poder-se-ia questionar Dussel a respeito
da “liberdade” no ato da eleição. O argentino-mexicano, diante do
tema, afirma que:
Este estar aberto a dever continuamente se determinar por esta ou
aquela possibilidade [...], esse poder eleger mesmo e não eleger
nada; esta capacidade ou senhorio sobre as mediações, desde os
clássicos, denomina-se a liberdade (FL: p. 54).

Nesse sentido, Dussel indica que “eleger livremente não
consiste em poder determinar absolutamente as mediações desde
uma indeterminação absoluta53” (FL: p. 54). É exatamente no
processo de tomar, retomar, criar, destituir e transformar as
mediações que a história humana vai se constituindo, sendo
realizada54. Da experiência viva das comunidades que, para
permanecerem, para produzirem, reproduzirem e desenvolverem a
53

Em crítica à ideia de uma liberdade plena, sem restrições, ideal, logicamente possível, mas empírica
ou realmente inexistente. É Dussel se posicionando contra um “postulado ideal da modernidade” (20
TP: p. 59). Nesse sentido é que o argentino-mexicano pode apontar que se trata da leitura de “todos
os modernos: Hobbes, Hume, e até o senhor Rawls. Todos partem de uma situação primitiva (que
Marx chamava robinsonadas): há um homem primitivo que era livre [...], então veio outro, e [o
homem primitivo] teve que fazer um pacto com o outro; e assim o pacto — e aqui temos um Hobbes
ou Adam Smith" (MM: p. 50).
54

Na experiência de vida humana, do modo de realidade da vida humana, cada ação, decisão, momento
e situação exigem o movimento, o trabalho, a eleição de mediações que tornem possível a produção,
reprodução e desenvolvimento da vida. A criatividade nas transformações, destituições, no uso,
compartilhamento e distribuição dos meios, das mediações necessárias para a vida, expressa essa
“liberdade situada”. Junto a Dussel, vemos a partir da corporalidade humana que de sua experiência
histórica devém que “é a vida que para se viver necessita comer, beber, vestir, ler, pintar, criar música,
dançar, cumprir ritos e se extasiar nas experiências estéticas e místicas. Vida humana plena, biológica,
corporal, gozosa, cultural, que se cumpre nos valores supremos das culturas” (HFPC: p. 118).
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vida humana, precisam instituir meios que realizem projetos que
visem cumprir com esse objetivo é que é posta a necessidade e
possibilidade da eleição de mediações. Ou seja: “A liberdade é
possível porque nenhuma mediação cumpre em tudo o projeto
humano55” (FL: p. 54).
Desta feita, tendo como pressuposto todo nosso
desenvolvimento anterior — desde a base material apresentada no
primeiro capítulo e a discussão sobre a institucionalização no
segundo —, podemos afirmar junto a Dussel que:
O homem é livre e ao mesmo tempo historicamente
determinado56; quer dizer, a condição não é absoluta; é relativa,
parcial. Um ápice de sua realidade permanece sempre espontânea,
senhor de suas decisões, eleições (FL: p. 55).

E, desse modo, chegamos à última determinação que Dussel
emprega à categoria de “mediações” em sua Filosofía de la
liberación: “A mediação é possibilidade para uma liberdade” (FL: p.
55

Quando tratamos de mediações, tratamos de todos os meios disponíveis aos sujeitos viventes para
que produzam, reproduzam e desenvolvam a vida humana. Como vimos anteriormente, o processo
de institucionalização é necessário para cumprir com esse princípio; nesse sentido, a agricultura, o
pastoreio, as cidades, a distribuição das funções em uma comunidade, do trabalho, da produção e dos
meios de produção, são instituições, mediações eleitas e constituídas para produzir, reproduzir e
desenvolver a vida humana em comunidade. Nesse sentido, a história é construída da eleição e
constituição das mediações, não tendo como origem, tal como criticou Dussel, uma “liberdade
indeterminada”. Assim, como o argentino-mexicano expõe: “Intenta-se, em nome de uma primitiva
liberdade desejante sem limites (inexistente, porque no pleno instinto não há libido nem liberdade, há
necessidades sem imaginário e por isso sem gozo intersubjetivo e cultural, que constitui a libido)
definir como ‘repressiva’ toda institucionalidade [...]. As instituições não podem existir se cada sujeito
pretendesse atuar em cada ação como um agente absolutamente livre [...] como um perpétuo inventor
ex nihilo. Seria necessário cada dia novamente inventar a agricultura, o pastoreio, a organização das
cidades [...]. Imaginar a permanência (sequer o aumento) da vida sem instituições é ‘logicamente’
possível (não há contradição em seu conceito), mas ‘empiricamente’ impossível, e por isso é irracional
e contraditório intentá-lo de modo imediato" (PLA: p. 190).
56

Apropriando-se criticamente da tradição asteca e reinterpretando a história de Montezuma, Dussel
comenta em seu 1492 certa visão trágica que essa cultura ameríndia tinha a respeito do tempo e da
vida humana: "De todo modo, sempre, a existência humana está regulada, regrada necessariamente
pelo ritmo do tempo, ‘dos anos’" (1492: p. 117). De maneira ambígua, a figura de Montezuma e a
própria tradição asteca aceitam uma predeterminação da temporalidade, mas contam com a
capacidade dos sábios e dos ritos para agir de maneira criativa diante das determinações.
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55). Em nosso caso, por semelhança, a instituição como mediação
também será entendida como possibilidade para uma liberdade57.
Todavia, como Dussel nota, uma liberdade situada: a instituição
como mediação sendo meio ou a ferramenta criada por uma
comunidade humana, necessária para que esta produza, reproduza
e desenvolva a vida, para que se torne efetiva e real a vontade-devida, para que a potentia seja atualizada como potestas — o próprio
desejo ou projeto de liberdade depende de meios para que seu
encaminhamento seja possível.
Nesse sentido, ao tratar uma filosofia como filosofia de
“libertação”, e não filosofia de “liberdade”, afere-se, também, essa
concretude histórica de liberdade situada: não de uma instituição ou
mediação fixa que garanta a liberdade perpétua, indeterminada.
Mas que, por sua vez, procura criticar e recolocar mediações
constituídas em diversos campos (político, econômico, pedagógico,
filosófico, ético, erótico, etc.) para que tornem possível a produção,
reprodução e desenvolvimento da vida humana que está sendo
negada por projetos “fixados”58. Deixa de produzir uma filosofia de
fixidez (da liberdade) para ser uma filosofia de processo (libertação)
59
.
Dessa constatação, podemos tomar em conta a “corrupção”
não apenas nas instituições políticas como fundamentalmente
fetichizadas, mas para outras instituições (inclusive na ordem
57

Nesse sentido, tendo a corporalidade humana sempre como referência, junto a Dussel, postula-se
que “sem vida suficientemente desenvolvida o sujeito corporal não pode ser livre. A liberdade (freedom
como capacidade de eleger ou não eleger, isto ou aquilo, e em referência a suas mediações necessárias
para levar a cabo o eleito, como liberdade negativa ou positiva)” (PLA: p. 220).
58

Referimo-nos, concretamente, por exemplo, a experiências de luta e libertação que precisam criar
meios para que a possibilidade da vida de excluídos, sujeitos, viventes negados seja possível. Como
Dussel comenta a respeito das resistências no período de colonização: “A resistência dos escravos foi
contínua. Muitos deles alcançaram a liberdade por luta. Testemunho disso são os ‘quilombos’ no Brasil
(territórios de libertados, em alguns casos com milhares de afro-brasileiros que desafiaram durante
anos os exércitos coloniais) ou as “costas do Pacífico” na América Central (região de refúgio e liberdade
dos escravos britânicos na Jamaica)” (1492: p. 155).
59

Como explicita Dussel a respeito de uma filosofia de libertação: “não nos referimos à liberdade,
senão a libertação, como processo, como negação de um ponto de partida, como uma tensão para um
ponto de chegada” (20Tp: p. 158).
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filosófica vigente, tanto como conteúdo quanto em sua atividade60),
também passíveis à crítica de libertação61 — da crítica à fetichização
como fundamento da corrupção. Todavia nosso escopo gira em
torno do poder político e, nesse sentido, tendo desenvolvido a
passagem da potentia à potestas e diferenciado o “poder
obediencial” do “poder corrompido”, da fetichização do poder, e por
fim, tendo explicitado o movimento de tomar as instituições como
mediações, resta-nos uma discussão final que precede o movimento
“crítico” da filosofia de libertação de Dussel em nosso próximo
tópico: a hiperpotentia. No tópico final, por sua vez, arriscar-nosemos a propor a hiperpotestas, como movimento de reação,
anticrítico, em face de iniciativas de libertação62.
3.3 Hiperpotentia: a revolta das indignadas
Em nossa argumentação, trabalhamos primeiro a explicitação
da base material antropológica a partir da qual seriam
60

Aqui, de maneira genérica e aberta, referimo-nos tanto ao uso da tradição (a própria seleção
canônica do que se é considerado geralmente como “filosófico” e “não-filosófico”) quanto às estruturas
comuns dos cursos de filosofia e aos campos de atuação (produção) dos filósofos. Assim, pretendemos
indicar que o modelo de crítica à fetichização pode nos auxiliar a encontrar estruturas corrompidas
dentro da própria filosofia (entendida no âmbito das “mediações”), não nos direcionando nesse
primeiro momento a um ou outro lugar determinado, senão reduzidos a um apontamento geral –
como possibilidade crítica.
61

Tal qual Dussel comenta a respeito da categoria fixa de “liberdade” própria da Modernidade,
constituem-se mediações que como “exemplo prototípico do ‘direito’ opressor do mercantilismo
capitalista emanado da revolução burguesa moderna: a liberdade da Modernidade ‘para dentro’
(liberdade essencial da pessoa em Hobbes ou Locke) não era contraditória com a escravidão ‘para fora’
— dupla face do ‘Mito da Modernidade’ até 1992, e que a política do Mercado Comum Europeu que se
fecha sobre si expressa mais uma vez” (1492: p. 155).
62

Que podemos perceber, já, em Dussel, quando retoma a história de resistência no período colonial
— como indicamos em nossas notas anteriores. Imediatamente após comentar os quilombos no Brasil
e os refúgios das pessoas escravizadas pelo Império Britânico, Dussel indica o movimento que
indicaria, já, o que proporemos como hiperpotestas diante da hiperpotentia: “A ordem escravistacolonial, por sua vez, respondia brutal e sistematicamente a toda tentativa de fuga ou emancipação.
Da cultura francesa, fruto da Revolução Libertária de 1879, emanou o Le code noir ou recueil des
reglaments rendus jusqu'à présent [O código negro ou compêndio de regulamentações redigidas até o
momento], uma das expressões mais irracionais da história da humanidade e que sofreram os afrocaribenhos no Haiti, Guadalupe e Martinica durante decênios” (1492: p. 155).
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desenvolvidos os fundamentos políticos e, em seguida, seu processo
de fetichização — de corrupção. Desse último ponto, também
apresentamos junto a Dussel a distinção entre o exercício do poder
obediencial e do poder corrompido, assim como a apresentação de
um esquema teórico que permite a crítica da fetichização das
instituições (não mais exclusividade da política, mas uma estrutura
abrangente, cabível a outros campos63). Nesse movimento, em
nossos últimos tópicos, arriscar-nos-emos em desenvolver nossa
argumentação mais próximos a uma proposta de tese, distanciandonos estrategicamente de Dussel, mas tendo sua produção sempre
como nosso ponto de partida.
O problema para o qual apontaremos nos dois últimos tópicos
de nossa pesquisa diz respeito já ao primeiro passo do movimento
crítico: do retorno às experiências concretas para refutação da
própria arquitetura desenvolvida dentro de um projeto de
libertação64. A questão que se coloca é: quando a própria instituição
(ou instituição como mediação) está fundamentalmente
corrompida, de onde é possível a transformação? Se a potentia de
uma comunidade instituiu determinada potestas que visava à
produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana, quando
esta volta-se sobre si mesma, separa-se da comunidade viva que a
instituiu, como é possível que haja a refundação da potestas? É nesse
ínterim que junto a Dussel se abre o caminho para a hiperpotentia.
Quando o poder delegado se fetichiza, volta-se sobre si, em
autorreferência, as estruturas, atores ou grupos que têm mínima
participação nas mediações instituídas beneficiam-se da
participação ativa, enquanto sujeitos na execução do poder. Por
outro lado, sujeitos são negados como não participantes na execução
63

Como explica Dussel, assim como no campo político: “Cada atividade prática (familiar, econômica,
desportiva, etc.) tem também seu campo respectivo, dentro do qual são cumpridas ações, sistemas,
instituições próprias” (20TP: p. 15). Dessa forma, a arquitetônica que expõe a fetichização pode se
tornar “base de todo pensamento crítico, seja filosófico, teológico, político, jurídico, econômico
(entendendo-se economia como setor), psicológico” (HINKELAMMERT, 2012: p. 297).
64

Seguindo o método analético da filosofia de libertação de Dussel, apresentado sucintamente em
nossa “Introdução”.
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desse poder, incluídos apenas passivamente, como objetos ou peças
que mantêm e sustentam as funções da potestas instituída65. A
potentia, desse modo, é negada, excluída, ou seja, os sujeitos vivos
de uma comunidade estão postos “fora” da totalidade da mediação
que se autorreferencia — não são sujeitos que como comunidade
sede do poder o determina, mas que de modo fetichizado são
“determinados” pelo poder em execução, pela potestas que em sua
potentia tinha sido fundada:
A comunidade política, de sede originária do poder, é convertida
em objeto passivo de um consenso como obediência frente a
autoridade do que originariamente havia sido investido da
representação por delegação. O delegado passa a ser o que exerce
o monopólio do poder e o delegante perdeu seus atributos (PT: p.
189).

A comunidade de vida que instituiu determinada mediação
encontra-se alienada da execução do poder, pois este ao se fetichizar
a nega, exclui, destitui, exige obediência. A manutenção dessas
instituições resulta na manutenção da exclusão de uma comunidade
de vida da execução do poder, em sua exploração ou dominação
enquanto comunidades que sustentam uma estrutura que,
corrompida, a subjuga. O limite da fetichização é a morte dos
excluídos:
[...] fetichização que pode até produzir a morte. Esta morte é
sofrida por todos os oprimidos do sistema (a Totalidade) que se
65

Assim como Marx em seus Grundrisse apresentando o trabalho vivo como fundamento real, a
criação de todo valor, mas que do ponto de vista do funcionamento do capital aparece como mero
valor de troca, peça útil para a operação da produção capitalista, fetichizada, negando o trabalhador
como sujeito, como corporalidade vivente, a comunidade de vida aparece não mais como o
fundamento do político, de toda possibilidade de instituição política, mas como obedientes a serviço
da ordem vigente. Estão “fora” da execução do poder (portanto, em oposição às mediações
fetichizadas), mas da posição sistêmica, incluídos como parte funcional para a manutenção da própria
ordem (eleitores, votantes, representados, “cidadãos de bem”, etc.). Como veremos, são excluídos de
sua atuação enquanto sujeitos, mas ao mesmo tempo incluídos como oprimidos, forçados à
passividade.
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justifica pela Lei. Esta mata a todo oprimido em algum nível de
existência (a Lei machista mata de alguma maneira a mulher, a do
racismo as raças discriminadas, o sistema econômico dominador
aos membros trabalhadores que sustentam a produção dos
excedentes dos quais se apropriam as classes dominantes, etc). Lei
imperante e morte se dão simultaneamente (PT: p. 25).

A “Lei”, nesse excerto de Dussel, refere-se às imagens semitas
utilizadas por um judeu que pertencia a uma comunidade
messiânica no período do Império Romano, Paulo de Tarso,
indicando o processo de fetichização das mediações, das instituições
como mediações. Assim como Agamben66, Badiou67, Heidegger68,
Hinkelammert69, Kierkegaard70, Zizek71 — para citar alguns dos
filósofos contemporâneos que lançam mão da discussão com os
textos de Paulo —, Dussel também destaca dessa tradição semita
estruturas para trabalhar seu conteúdo político. Nesse sentido e
dando continuidade à interpretação dessa narrativa semita, o
argentino-mexicano propõe que
[...] o sistema da Lei, chegando em seu ápice autorreferente ou
fetichista, mata o justo (aos inocentes) em nome do direito que se
colapsa. É o momento em que se revela a contradição da Lei; quer
dizer, é o final da auto-justificação do sistema vigente (PT: p. 30).

Isso significa que a morte dos excluídos atesta e explicita a
contradição da Lei fetichizada, da instituição que se autorreferencia,
jogando para a margem, para “fora” das estruturas que garantiriam
a produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana, a
própria comunidade. Execução do poder que nega “a dignidade
66

O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do governo (2011).

67

São Paulo: a fundação do universalismo (2009).

68

Introducción a la fenomenologia de la religión (2006).

69

A maldição que pesa sobre a lei: as raízes do pensamento crítico em Paulo de Tarso (2012).

70

As obras do amor: algumas considerações cristãs em forma de discurso (2007).

71

Visão em paralaxe (2008) e Vivendo no fim dos tempos (2012).
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absoluta da vida em geral72, da vida como permanência e condição
de nosso corpo vivente” (20TP: p. 133). Comunidade de sujeitos que
são feitos, portanto, de “indignos”. Diremos que, tendo a dignidade
violentada pela execução do poder fetichizada, tornam-se pessoas
indignadas (enquanto forçadas à indignação)73.
Nesse caso, é exatamente o cumprimento da lei, ou melhor, a
execução do poder seguindo o estabelecido pela ordem vigente, que
causa a morte e a exclusão74 — descumprindo com o princípio de
produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana, negando
a vida e a dignidade de sujeitos que compõem a potentia fundadora,
com suas vontades-de-vida violentadas, marginalizadas. No mesmo
sentido, Hinkelammert propõe a, partir da leitura que Paulo de
Tarso faz da narrativa mítica de Jesus de Nazaré75, a fetichização da
72

Não teremos como avançar na discussão a respeito do tema da dignidade em Dussel devido ao escopo
e aos limites de nossa pesquisa; todavia cabe salientar que para o argentino-mexicano os valores
políticos — como liberdade, igualdade e todos os direitos — têm seu fundamento no reconhecimento
da dignidade humana do Outro: “a dignidade é o fundamento de todos os valores” (PLA: p. 409).
Semelhante a Marx, para quem o trabalho vivo não possui valor, mas é a fonte criadora, a vida humana
será em Dussel o critério último para avaliar as mediações, mas não tem valor (é imensurável), possui,
por sua vez, dignidade: “O valor indica que a mediação é efetivamente um meio para a vida humana.
A vida humana é assim critério do valor de todas as suas mediações, mas como tal não tem valor [...]
porque tem dignidade” (PLA: p. 448). A pessoa “indignada” (jogada para a indignidade), não é
“desvalorizada”, mas negada como sujeito, como fonte de todo valor, negada em toda sua
corporalidade, por inteiro, enquanto vivente humana.
73

Utilizamos a expressão “indignadas” propositadamente. A partir de Dussel, sustentamos que a
dignidade não se tira de uma pessoa: o sujeito em sua corporalidade é digno. Cabe o reconhecimento
da dignidade da pessoa, a não negação de sua dignidade. Desta feita, propomos por nossa parte que a
pessoa não se torna “indigna”, mas é forçada à indignidade, torna-se pela opressão uma “indignada”.
Nesse sentido, aproveitamo-nos, portanto, da ambiguidade e do trocadilho possível na Língua
Portuguesa criticamente.
74

O que Dussel criticamente nota é que: “ainda que a Lei seja o critério de justificação dos atores e
práxis dentro da ordem de um sistema vigente, pode fetichizar-se, corromper-se e cair em contradição
consigo mesma, o que produziria sua derrubada. Como Paulo explica essa negatividade? Desde quais
situações pode pôr em questão o que é o fundamento do sistema?” (PT: p. 23). Nesse âmbito é que se
arrisca como outros filósofos contemporâneos a sacar dos textos paulinos estruturas críticas para o
conteúdo político.
75

Tanto Dussel quanto Hinkelammert, assim como Zizek e Agamben, trabalham a figura mítica de
Jesus de Nazaré em um movimento análogo ao realizado na produção de conteúdo que parte da
mitologia grega em filosofia. Desse modo, deve-se ter em conta, novamente, que não se trata de um
texto de fé ou produção teológica, mas como Heidegger propõe em um texto sobre a fenomenologia
da religião: “Que seja mister definir provisoriamente o significado das palavras no anúncio da Lição
radicada no peculiar dos conceitos filosóficos. No que segue não teremos intenção de oferecer nem
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lei: quando seu cumprimento leva a morte, exclui. Assim, o filósofo
germano-latino-americano afirma que:
[...] visto da perspectiva da justiça pelo cumprimento da lei, da
qual Paulo partira, Jesus foi condenado e executado pela justiça da
lei. Isso vale se o vemos tanto a partir do direito romano como a
partir do direito judeu. Foi o cumprimento da lei que condenou
Jesus, tendo-o feito, do ponto de vista da justiça pelo cumprimento
da lei [...], Paulo viveu a catástrofe da própria lei. O fato de saber
agora que a justiça pelo cumprimento da lei leva à injustiça [...]
(HINKELAMMERT, 2012: p. 88).

O que se propõe a partir de Dussel e Hinkelammert, portanto,
não é uma leitura religiosa das narrativas míticas dessa tradição
semita, mas a crítica da fetichização, da instituição que retorna a si
mesma, apartando-se da potentia que a fundamenta. Como
resultado dessa fetichização, de uma instituição fetichizada,
descobre-se que “a corrupção é praticada no cumprimento da lei”
(Idem, p. 108), ou do exercício mesmo da ordem institucional
vigente. Assim, é justificada pelas relações institucionais fixadas a
exclusão de parte da comunidade de vida, que é sede do poder, mas
que é negada: que mesmo sendo sujeitos da potentia, passam a ser
objetos ou imobilizados pela potestas corrompida, fetichizada:
O sistema político, a ordem vigente, fecha-se afinal sobre si, como
uma Totalidade. Emmanuel Lévinas [...] descreve o processo de
totalização totalitária da Totalidade ‘como exclusão do Outro’, que
Marx completa como oprimido pelo sistema. O povo guarda, por
isso, uma complexa posição. Por um lado, é o bloco social ‘dos
oprimidos’ no sistema [...], mas ao mesmo tempo são os excluídos
(20TP: p. 94).

uma interpretação dogmática ou teológico-exegética, nem tampouco um estudo histórico ou uma
meditação religiosa, senão apenas uma introdução à compreensão fenomenológica” (HEIDEGGER,
2006: p. 35).
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Isso significa, portanto, que a comunidade de vida excluída da
participação nas mediações por ela mesma postas, tendo sua
dignidade negada, enquanto sujeitos negados, entra para o
funcionamento da ordem vigente fundamentalmente corrompida
como “bloco dos oprimidos” — do ponto de vista do próprio sistema
posto. Por outro lado, enquanto não executores do poder, sem voz,
sem possibilidade de participação, estão excluídos, postos “para
fora” da ordem vigente. Opõem-se, nesse sentido, ao bloco histórico
no poder76. Em determinações concretas, Dussel propõe como:
[...] bloco histórico no poder e o bloco social dos oprimidos [...]. O
bloco social dos oprimidos são todos estes (vou a chamar no geral)
grupos: classe, etnias, marginais, e outros setores sociais
oprimidos; e o bloco histórico no poder são a burguesia nacional
industrial ou financeira, ou as transnacionais, e uma quantidade
de outros setores de classe, grupos, que estão no poder, e que
exercem o poder do Estado (MM: p. 149).

Desta feita, se o esforço da execução do poder corrompido é a
manutenção desse próprio poder, voltando-se sobre si mesma
(portanto, potestas fetichizada), a possibilidade de transformação
institucional, a crítica a ser realizada, reside “fora” da ordem
vigente. Logo, o locus privilegiado para a crítica é a exterioridade
sistêmica77, os excluídos, os que têm a dignidade negada, jogados à
76

Esta proposta é análoga ao Marx nos Grundrisse, para o qual o trabalho vivo, o trabalhador,
enquanto trabalhador, opõe-se ao capital; mas, do ponto de vista sistêmico, aparece como trabalho
objetivado, como valor de uso e de troca, como mais uma “mercadoria” à disposição do próprio
desenvolvimento do sistema fetichizado, explorado. O trabalho vivo, para o trabalhador “permanece
sempre contraposto ao capital” (MARX, 2011: p. 221). Para o capital, “por meio da troca com o
trabalhador, o capital apropriou-se do trabalho; o trabalho deveio um de seus momentos, que atua
agora como vitalidade fecundante sobre sua objetividade meramente existente e, por isso, morta [...],
modo de existência do trabalho objetivado [...], a simples subjetividade do trabalho como mera forma
abolida e objetivada no material do capital” (Idem, pp. 231-232). Da mesma forma, as pessoas
indignadas estão em oposição à ordem vigente dada e, ao mesmo tempo, entram nela como “bloco dos
oprimidos”.
77

Tomamos a expressão emprestada de Daniel Pansarelli, quando apresenta a exterioridade como
lugar privilegiado, ponto de partida para a superação de um sistema fechado, “este outro locus, que é
a exterioridade” (PANSARELLI, 2016: p. 118).
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indignidade — “indignados”. Nesse sentido, descobrimos que “o
excluído, por definição, não pôde participar na decisão do acordo
que o exclui. Mas pode formar uma comunidade em seu movimento,
setor, classe, no povo” (20TP: p. 96).
Por conseguinte, Dussel chama o movimento que parte dos
excluídos de modo crítico contra a ordem vigente que os nega de
hiperpotentia. Se a potentia era a vontade-de-vida de uma
comunidade que entra em consenso para a realização de um projeto
possível, a hiperpotentia é a vontade-de-vida da comunidade
excluída que criticamente se organiza para a realização de um
projeto de transformação, destituição e/ou criação de uma nova
ordem. Desta feita, a “conatio vitae conservandi (impulso para
conservar a vida) se transforma num impulso vital extraordinário.
Rompe os muros da totalidade e abre no limite do sistema um
âmbito pelo qual a Exterioridade rompe na história” (20TP: p. 94).
É desde a comunidade excluída, do bloco dos oprimidos pela
ordem vigente, que se abre a possibilidade da crítica à fetichização,
que há movimento contra a instituição fundamentalmente
corrompida78. Deste modo, junto a Dussel, vê-se que:
O poder dominante se funda numa comunidade política [...].
Quando os oprimidos e excluídos tomam consciência de sua
situação, tornam-se dissidentes. A dissidência faz perder o
consenso do poder hegemônico [...]. Os movimentos, setores,
comunidades que formam o povo crescem em consciência da
dominação do sistema (20TP: p. 96).

Nessa situação, a comunidade de vida aparece como povo,
como “ator coletivo, não substantivo nem metafísico, senão
conjuntural, como um ‘bloco’ que se manifesta e desaparece, com o
poder novo [...] de libertação anti-hegemônica e de transformação
78

Passo crítico no conteúdo político análogo ao que Dussel propõe longa e detalhadamente na segunda
parte de sua Ética de la liberación, na qual a comunidade de vítimas toma consciência de sua situação
de exclusão e irrompe eticamente contra as estruturas de opressão.
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das instituições” (20TP: p. 99). À irrupção da comunidade de vida
dos excluídos como hiperpotentia, momentos de levante com “a
pretensão de instaurar a justiça, passando em casos extremos até a
destruição completa da ordem injusta (e este é o caso das revoluções
sociais e políticas)” (PT: p. 30), Dussel chamará de “‘estado de
rebelião’ (mais além do ‘estado de direito’ e do ‘estado de
exceção’79)” (20TP: p. 98).
Todavia, por nossa parte, chamaremos o movimento da
hiperpotentia, no qual a “mera potentia se transforma em algo novo,
distinto, que opera desde os oprimidos, desde os excluídos, desde a
exterioridade” (20TP: p. 95), de revolta das pessoas indignadas.
Dessa forma, referimo-nos ao movimento crítico, o levante de
libertação que emerge da comunidade “excluída”, que tem sua
dignidade negada, de sujeitos negados. Os sujeitos, as pessoas
indignadas se revoltam, transformando a potentia com suas
determinações em hiperpotentia:
Se a) à Vontade-de-Vida e b) ao consenso crítico da situação em
que se encontram, dos motivos da luta e da ordem nova (porque
‘outro mundo é possível’), agrega-se o descobrimento da luta
mesma, da c) factibilidade da libertação, de alcançar nova
hegemonia, de transformar [...] de maneira parcial ou radical (e
neste último caso pode se falar de revolução) a ordem política
vigente, temos as três determinações do poder do povo, da
hiperpotentia (20TP: p. 97).

Assim, a revolta das indignadas80, a utilização da categoria de
hiperpotentia, toca o passo crítico da filosofia política de libertação.
79

Aqui Dussel se refere às propostas de Agamben interpretando Schmitt, quando este afirma que o
soberano é aquele que determina sobre o “estado de exceção”. Em síntese, de todo modo, está posto
que esse “estado” seja a característica dos governos contemporâneos, da ordem política vigente: “o
estado de exceção tende cada vez mais a se apresentar como o paradigma de governo dominante na
política contemporânea [...]. O estado de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar
de indeterminação entre democracia e absolutismo” (AGAMBEN, 2006: p. 13).
80

Mais uma vez, utilizamos propositadamente a supressão do substantivo “pessoas”, ao qual se refere
o adjetivo “indignadas”. A princípio, como o comum de nossa língua, utilizaríamos “revolta dos
indignados” — que enquanto substantivo masculino, é considerado capaz de dar conta de todos os
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Contra a instituição fetichizada, fundamentalmente corrompida,
tem-se como saída a comunidade de vida excluída, mantida “fora”
da execução do poder, oprimida, negada. Revolta das indignadas
expressa, por exemplo, como nos movimentos feministas, que:
[...] conseguem tomar consciência do patriarcalismo machista
ainda contra a cultura patriarcal imperante. Sua consciência crítica
cria consenso crítico em sua comunidade oprimida, que agora se
opõe como dissidência do consenso dominante. Trata-se de uma
‘crise de legitimidade’, ‘crise de hegemonia’, caos anterior e que
antecipa a criação de uma nova ordem (20TP: p. 96).

Caminhando já para nosso último tópico, é preciso antecipar
que optamos pela utilização da expressão revolta das indignadas
como oposição ao que chamaremos de hiperpotestas — a “rebelião
das elites”. Consideraremos, portanto, “estado de exceção” como o
processo de manutenção da ordem vigente fundamentalmente
corrompida.
A hiperpotestas, por sua vez, será o “estado de rebelião” das
elites reativamente, em um movimento anticrítico, como esforço de
aniquilação da hiperpotentia, da revolta das indignadas, já nem mais
em respeito à ordem institucional vigente, mas que altera a ordem
institucional sem nenhum tipo de trava ou regulação. Não se trata,
portanto, da lei que quando cumprida mata, que justifica a opressão,
mas do impulso de oprimir, explícito, por parte do grupo executor
do poder, que procurará sustentar a reconfiguração da ordem
vigente em uma nova ordem propositadamente opressora.
3.4 Hiperpotestas: a rebelião das elites

sujeitos envolvidos (seja qual for o gênero ou a orientação sexual). Dessa forma, crítica, estética,
política e provocativamente, optamos por utilizar “revolta das indignadas”, como substantivo feminino
capaz de dar conta de todas as pessoas a respeito das quais pretendemos nos referir. Assim, ao
tomarmos “revolta das indignadas” como alcunha para o movimento das minorias que se levantam
contra a ordem ou ao sistema vigente, procuramos, também, fazer um uso crítico da própria língua.

Bruno Reikdal Lima | 199

No tópico anterior, depois de termos trabalhado a fetichização
do poder, a corrupção das instituições enquanto mediações que se
voltam sobre si mesmas, apartando-se de seu fundamento (o projeto
comunitário que visa produzir, reproduzir e desenvolver a vida
humana), avançamos sobre um primeiro passo crítico: a revolta das
pessoas indignadas81. Todavia, agora, não seguimos para o segundo
passo do movimento crítico, mas nos antecipamos esboçando a
arquitetura do movimento anticrítico radical, a hiperpotestas: a
“rebelião das elites”82.
A expressão hiperpotestas não é utilizada por Dussel e não há,
ainda, nenhuma proposta que seja correlata ao movimento
anticrítico para o qual nos lançamos no desenvolvimento de sua
filosofia política de libertação. Desta feita, com o movimento de
nosso texto nos descolamos de Dussel antes de prosseguirmos para
as considerações finais. Assim, propomos o tema da hiperpotestas
como uma tese. Temos como pano de fundo ou como chão no qual
plantaremos essa semente teórica as recentes experiências e tensões
políticas das instituições e movimentos sociais no Brasil83.
81

Como trabalhamos anteriormente, “indignadas” aqui não tem sentido no uso comum do termo,
enquanto pessoas que se indignam contra determinada situação, mas dos viventes que são jogados
para a “indignidade”, das vítimas que compõem o bloco dos oprimidos em cada campo, em face de
cada instituição fetichizada e cada execução do poder corrompida.
82

Assim como comenta Agamben, “a terminologia é o momento propriamente poético do pensamento,
então as escolhas terminológicas nunca podem ser neutras (AGAMBEN, 2004: p. 15). Desse modo,
tanto a expressão “rebelião das elites” quanto “revolta das indignadas” são propositadamente
utilizadas desse modo. Em nossa linguagem comum, cotidiana, “rebelião” é uma expressão utilizada
negativamente — tanto nos textos religiosos de tradição semita-cristã quanto em notícias e
informações a respeito de levantes em penitenciárias —, enquanto “revolta” ainda tem, de certa
maneira, um sentido positivo preservado — como uma mãe que se revolta ao ver um filho oprimido
por policiais ou uma comunidade que fica revoltada contra uma ação de desapropriação de terra, ou
ainda movimentos sociais revoltados contra corrupção. Dessa forma, as pessoas jogadas à indignidade,
oprimidas, as vítimas, revoltam-se. Ao passo que às elites fica reservada a ação delinquente, negativa,
sem razão ou “propósito”: a rebeldia.
83

Durante todo nosso processo de pesquisa e escrita, vivenciamos períodos de intensa ebulição da
atividade política no Brasil: desde movimentos populares, organizações de passeatas, movimento
estudantil secundarista, processo de impedimento de mandato presidencial, intensa atividade
legislativa, eleições municipais e, também, manifestações contra o atual ocupante do cargo máximo
do poder executivo em nível federal — assim como repressões policiais, debates jurídicos, etc. De todo
modo, chamamos atenção para o lugar desde o qual trabalhamos, de acordo, inclusive, com o
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Como vimos anteriormente, Dussel comenta que a
hiperpotentia se refere a um “‘estado de rebelião’ [das vítimas]
(mais além do ‘estado de direito’ e do ‘estado de exceção’)” (20TP:
p. 98). Seria uma rebelião legítima dos oprimidos contra um estado
de exceção excludente84. Em nossa interpretação, o “estado de
exceção” já daria conta, para Dussel, do movimento de reação do
poder em exercício, em oposição à hiperpotentia. Por nossa parte,
também entenderemos junto a Dussel e Agamben o “estado de
exceção” como o modus operandi de manutenção do poder nas
democracias contemporâneas85. Entretanto, não como categoria que
dá conta do fenômeno anticrítico, de rebelião das elites contra a
revolta das indignadas, contrarrevolucionário — para o qual nos
lançamos.
Como nota Agamben, o estado de exceção cria um “estado de
emergência permanente” (AGAMBEN, 2004: p. 15), em torno de um
locus indeterminado — entre o jurídico e o extrajurídico, a lei e a
aplicação da lei, auctoritas e potestas, direito e vida, etc. É
importante não esquecer que o filósofo italiano tem em vista a
experiência política de “centro”: partindo primeiramente das
produções teóricas no período entre guerras nas primeiras décadas
comentário de Dussel ao final de sua Política de la liberación: arquitectónia: “A ordem política está
essencialmente constituída por instituições [...], deve-se ter em conta também que as ações
estratégicas respondem a situações econômicas e a ethos culturais diversos segundo as comunidades
políticas de que se trate [...]. Suas histórias particulares, suas situações geopolíticas, seu
desenvolvimento tecnológico, etc., são muito diferentes. A ordem política do Quênia não é igual à da
República Federal alemã” (PLA: p. 523).
84

A ação ou instituição não fetichizada, ou aquela que pretende se mover contra o processo de
fetichização, deve “ter como referência aquela práxis que se adequa ao exercício do poder político em
sua plenitude normativa: enquanto atualização da vontade consensual factível da comunidade, em
seus aspectos materiais, formais e de factibilidade" (PLA: p. 520).
85

Entendemos o estado de exceção como a situação de manutenção da potestas: como a estrutura que
inclui o excluído como oprimido e, ao mesmo tempo, o exclui da execução do poder. Como o
tensionamento entre os polos que Agamben desenvolve em sua proposta, mas tendo como conteúdo
fundamental a distinção e desenvolvimento que Dussel faz entre a potentia e a potestas. Assim, com a
manutenção da potestas, “no campo de tensões de nossa cultura agem, portanto, duas forças opostas:
uma que institui e que põe e outra que desativa e depõe. O estado de exceção constitui o ponto da
maior tensão dessas forças e, ao mesmo tempo, aquele que, coincidindo com a regra, ameaça hoje
torná-las indiscerníveis” (AGAMBEN, 2004: p. 132).
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do século XX, nos Estados europeus envolvidos e, em seguida,
avançando progressivamente para governos desse pós-guerra
(incluindo os EUA)86.
O estado de exceção como manutenção da ordem
estabelecida, que força a identificação entre “direito” e “vida”
(poderíamos dizer analogamente, entre a execução do poder e seu
fundamento, mas não com o mesmo sentido e significado87),
apresentaria, para nós, o exercício mesmo da potestas fetichizada —
no sentido dusseliano. Como manutenção da ordem vigente, então,
assim tratamos junto a Agamben da potestas:
O estado de exceção é o dispositivo que deve, em última instância,
articular e manter juntos os dois aspectos da máquina jurídicopolítica, instituindo um limiar de indecidibilidade entre anomia e
nomos, entre vida e direito [ou, analogamente, mas não em
idêntico, entre potentia e potestas] (2004: p. 130).

86

Importante destacar o lugar desde o qual se produz determinado conteúdo que, fruto de
determinadas experiências históricas e materiais, pode por analogia e semelhança ser útil para outras
experiências humanas. De todo modo, como comenta Dussel, “não é o mesmo a tradição estratégicoinstitucional do feudalismo ao capital; da cultura chinesa, islâmica, bizantina ou cristã latina, por
exemplo; não é o mesmo o mundo hispânico peninsular ou a América Latina ou o Caribe [...]. Os
conceitos aparentemente mais abstratos dependem, frequentemente, da tradição histórico-política de
cada comunidade política situada geopoliticamente em um lugar [...]. Quando Habermas fala de
‘estado de direito’ (Rechsstaat) seria incompreensível o que descreve se não soubéssemos que se refere
a uma experiência de sua própria ordem política estatal alemã” (PLA: p. 523).
87

Quando trata das distinções entre os polos de “direito” e “vida”, “lei” e “aplicação da lei”, “judicial”
e “extrajudicial”, etc., Agamben não diz o mesmo que potentia como fundamento do poder e potestas
como sua execução. O italiano o faz pensando em um movimento dialético e tensionamento, mas não
há o “excluído” ou a possibilidade de “exterioridade” — assim como não há as distinções de campos
material, formal e de factibilidade. Agamben pensa desde a organização institucional, mas não avança
para o “abaixo” e para “fora” dela, tal como o faz Dussel e como vimos junto a ele em nosso trabalho.
O argentino-mexicano, por sua vez, distingue na potentia momentos diferentes e a exterioridade do
vivente, em oposição à tensão interna da estrutura da potestas (que inclui a “exterioridade” como
bloco oprimido, mas a nega enquanto excluída da participação ativa no processo decisório). Por isso
trabalhamos, aqui, por analogia e semelhança, não em identidade ou exclusiva e propriamente
dialética.
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A união forçada entre os lugares distintos aparece, como
Agamben indica, sendo fictícia. Todavia, funcional e efetiva88. Em
nossa proposta, entretanto, a hiperpotestas não se trata de forçar
sob um estado de exceção os polos distintos, mas de explícita e
abertamente apartá-los: a partir da cisão clara entre o fundamento
das instituições (a comunidade como potentia) e das próprias
instituições (o exercício delegado da potestas). É a tomada à
potencialização explícita da potestas criar por si e para si uma nova
ordem — anticrítica, contra o movimento que a expõe em sua
corrupção e manifesta a separação entre o aparato institucional e a
revolta das pessoas indignadas89. Será a rebelião das elites em um
movimento radical para fundar uma ordem desde si e para si, sem
participação dos demais.
Proporemos a tese da hiperpotestas em contraposição
negativa à hiperpotentia. Se esta, alienada dos meios de execução do
poder e dos recursos disponíveis, ou seja, excluída da participação
ativa na ordem vigente (entrando passivamente como bloco
oprimido), pretende constituir criticamente uma nova ordem que
supere a separação da execução do poder de seu fundamento;
aquela, utilizando a mediação executora à disposição e os demais
recursos possíveis, procurará instaurar reativamente uma ordem
que expanda a separação, que potencialize a fetichização.

88

Como o filósofo italiano propõe, o estado de exceção “se baseia numa ficção essencial pela qual a
anomia [...] ainda está em relação com a ordem jurídica e o poder de suspender a norma está em
contato direto com a vida [...], sua dialética — embora fundada sobre uma ficção — pode, entretanto,
funcionar” (AGAMBEN, 2004: pp. 130-131).
89

Quando as contradições são expostas em um processo histórico, em determinado lugar e tempo,
quando ficam patentes a exclusão e a opressão, o bloco oprimido se organiza em frentes e reivindica
em campos e lugares diferentes a participação simétrica, a constituição de uma nova ordem, de
alteração, criação ou revolução institucional. É contra esse movimento crítico que se levanta em revolta
que desponta a rebelião das elites. Não é, portanto, necessariamente, em uma ação pontual, senão que
pode ser fruto de um processo e desenrolar histórico, de acúmulo de aprendizagem e produção de
conteúdo, de atividade e criatividade política, de alterações graduais. O movimento de hiperpotentia,
como o próprio Dussel desenvolve, gesta-se. A hiperpotestas, por sua vez, lança mão dos recursos que
já tem disponíveis. Nasce, portanto, de sobressalto, em um ímpeto, em uma ação direta e imediata
(sem outra mediação que não ela mesma).
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Assim, se Dussel indica que para a hiperpotentia se tem como
orientação dos movimentos em sua factibilidade:
[...] operar politicamente sempre de tal maneira que toda decisão
de toda ação, de toda organização ou das estruturas de uma
instituição (micro ou macro) [...], no exercício delegado do poder
obediencial, seja fruto de um processo de acordo por consenso no
qual possam de maneira mais plena participar os afetados (20TP:
p. 79).

A rebelião das elites, por sua vez, em um movimento radical e
abrupto, atua para operar politicamente de tal maneira que toda
decisão de toda ação, de toda organização ou das estruturas de uma
instituição (micro ou macro) no exercício corrompido do poder, seja
fruto da imposição dos mandatários do poder aos “obedientes”. Isso
não implica uma organização clara e um programa efetivo de uma
“elite” enquanto conjunto consciente e unitário de um grupo de
pessoas que executam o poder; senão o contrário: “rebelião das
elites” se apresenta como uma ação impulsiva sem ordenação ou
programa claro que não seja a potencialização da execução de cada
instituição em cada campo imediatamente (sem outra mediação que
não ela mesma em seu funcionamento)90. Sob esse aspecto, como
categoria teórica constituída em contraposição a hiperpotentia, a
hiperpotestas se apresenta semelhante ao movimento fascista: não
enquanto partido, nem no uso corriqueiro do termo91, senão como
explica o peruano José Carlos Mariátegui:
90

Se a elite é por ela mesma a executora do poder, a detentora da ação e decisão sobre as mediações,
que atua com o monopólio do exercício institucional, não é necessário que lance mão de uma mediação
para executar determinado projeto, senão que apenas intensificar sua própria atividade delegada.
Dessa forma, aparece como ação imediata, ou seja, sem mediação (a não ser seu próprio
funcionamento).
91

Não chamamos, aqui, o movimento da hiperpotestas de fascista ofensivamente ou em referência ao
partido italiano da primeira metade do século XX. O que pretendemos é a utilização das definições que
Mariátegui dá para o movimento fascista para nos auxiliar a explicar o que pretendemos expor como
a hiperpotestas, com a rebelião das elites. Antecipamos já que a ação imediata e sem programa que
não seja o reforço da própria estrutura permite, coincidentemente, a utilização do aparato teórico que
o peruano produz a partir de sua análise do fascismo.
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[...] não é um partido; é um exército. É um exército
contrarrevolucionário [...] num instante de febre e de belicosidade,
pelos diversos grupos e classes conservadores. O ‘fascismo’ é, por
conseguinte, um instrumento de guerra (2010: p. 179).

Não nos lançamos a qualificar a rebelião das elites como
fascista em referência a um partido ou no uso comum da palavra,
mas utilizamos as construções de Mariátegui sobre o partido fascista
italiano como estrutura teórica que torna possível a explicitação da
categoria de hiperpotesas da qual lançamos mão — ainda a ser
criticada e recolocada. Assim, tal qual Mariátegui propõe para o
fascismo italiano, a rebelião das elites também “não é para eles
[mesmos] um programa, mas sim uma ação” (Idem, p. 180). Isso
significa para nós que a hiperpotestas enquanto reação imediata
(sem outra mediação que não ela mesma em seu exercício) não
pretende uma construção programática, clara, com ideologia e
crença comum, homogênea, de unidade prática, mas se propõe a
garantir que o poder fetichizado seja capaz de efetivamente fundarse sobre si mesmo, definitivamente apartado da potentia — que
possui como unidade, portanto, apenas a ação imediata. Desta
forma, o movimento de hiperpotestas:
[...] provém dos diferentes partidos e setores burgueses [...], não
constitui, portanto, um conglomerado homogêneo. Em suas
fileiras há elementos de filiação e origem claramente reacionárias
[...]. Nelas está representada toda a vasta gama social em que se
recruta o proselitismo liberal, radical, democrático, republicano e
nacionalista. Todos estes elementos, de distintas procedências,
poderiam reunir-se numa ação violenta contra-revolucionária
(Idem, pp. 179-180).

Como movimento anticrítico, em oposição ao bloco oprimido
ou, ainda, na expressão de Mariátegui, contrarrevolucionário,
reativo, a rebelião das elites consegue estruturar coalizão e unir sob
a mesma ação séries de grupos mandatários ou executores do poder
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— em diferentes instâncias e campos92. Portanto, exposto o estado
de exceção como manutenção da ordem vigente ou criticada a
separação entre a potestas e a potentia, dá-se a hiperpotentia como
movimento crítico, de excluídos que procuram a construção de uma
nova ordem que disponha de simetria, participação, que não seja
opressora. Em reação a esse programa (projeto de libertação posto
por uma comunidade articulada), as instituições fetichizadas
potencializam seu exercício opressor93, corrompido, violento. Uma
ação anticrítica, sem programa, que deixa de lado o esforço para
manter o “estado de exceção” da potestas para impor uma ordem
nova, explicitamente separada de seu fundamento (procurando se
colocar real e efetivamente por si mesma94).

92

Nesse caso, seria a redução radical da diferença amigo-inimigo como critério último da política e do
político — tal como propõe Schmitt — na organização imediata da hiperpotestas. Em especial para a
ética e a política da libertação, tomando como pressuposto os conteúdos material, formal e de
factibilidade que desenvolvemos ao longo de nosso trabalho, torna-se grave a proposta de
determinação do “inimigo” em Schmitt quando afirma que este “não necessita ser moralmente mal,
nem esteticamente feio; não faz falta que se levante como competidor econômico e, inclusive, pode ter
suas vantagens fazer negócios com ele. Simplesmente é o outro, o estranho, e para determinar sua
essência basta com que seja existencialmente distinto e estranho num sentido particularmente
intenso” (SCHMITT, 1991: p. 57). Nesse sentido, propomos em nossa tese esboçada sobre a rebelião
das elites que os que se unem na ação imediata de hiperpotestas têm como último critério a anulação
do outro, do estranho, do que põe em risco a ordem vigente — ou, na expressão de Schmitt, “se a
alteridade do estranho representa no conflito concreto e atual a negação do próprio modo de
existência, e em consequência se há que rechaçá-lo ou combatê-lo para preservar a própria forma
essencial de vida” (SCHMITT, 1991: p. 57).
93

Utilizamos propositadamente a expressão “potencializar”, indicando uma questão que não
sustentaremos ou desenvolveremos nesse princípio de tese sobre a hiperpotestas, mas que se refere à
possibilidade da potestas procurar se fundar como potentia de si mesma, constituindo uma nova
comunidade que, apartada explicitamente da primeira, se separa definitivamente em uma nova
ordem, absolutamente excludente para a qual a potentia de uma comunidade originária expandida já
não apareça, mas distópica e realmente seja suprimida, aniquilada.
94

Tal qual era, por exemplo, a relação das comunidades europeias no período da exploração da
Ameríndia, da África no período da belle époque ou mesmo é com trabalho escravo e o uso de mão de
obra de crianças e adolescentes em fábricas de vestuário espalhadas pelo mundo, nos canaviais,
carvoarias e latifúndios brasileiros, etc., e nossa composição de elite diante de um mundo de
exploração invisível que apesar de existir, é nulificado, pessoas aniquiladas, que passam “em branco”.
Não se sentia o sangue do índio no ouro ou do africano no diamante. Não se vê a saliva da criança no
tênis ou na camisa de determinada marca, no açúcar utilizado para adoçar o café. Isso violentamente
e em escala maior, pensado “potencialmente” tendo uma distopia no horizonte, permite que
vislumbremos uma rebelião das elites que substitua gente por qualquer outra coisa, que mantenha o

206 | Fetichização do poder como fundamento da corrupção

Lançando mão e parafraseando a expressão de Schmitt
quando afirma que o “protego ergo obligo é o cogito ergo sum do
Estado” (1991: p. 82)95, protejo [a instituição fetichizada], logo
obrigo [submissão ao exercício corrompido do poder] é o cogito
ergo sum [fundamento último e paradigma] da rebelião das elites.
Também Schmitt afirma que para Hegel “o inimigo é a diferença
ética [...], diferença que constitui o alheio que deve ser negado em
sua totalidade viva” (SCHMITT, 1991: p. 91). Talvez, por essa
perspectiva, seja possível afirmar que a construção de uma nova
ordem fundada na ação imediata das elites, dos executores do poder,
seja conservadora: tem sempre como oposição, como “alheio”, como
o eticamente diferente, a potentia, a comunidade não executora do
poder que, ao mesmo tempo, sustenta toda a estrutura da ordem
vigente.
Podemos, assim, afirmar que o que se busca na reação da
hiperpotestas contra a hiperpotentia é a construção de outra ordem
que é “nova” e, ao mesmo tempo, “conservadora”: movimento em
que a separação entre potentia e potestas é (mais do que mantida)
potencializada. Mais uma vez, encontramos em Mariátegui
ferramentas úteis para a construção da categoria de hiperpotestas:
[...] a totalidade das premissas e dos fatores históricos e
românticos, materiais e espirituais, de uma anti-revolução [...],
qualquer que seja sua duração, qualquer que seja seu
desenvolvimento, aparece inevitavelmente destinado a agudizar a
crise contemporânea, a minar as bases da sociedade burguesa, a
manter a inquietação [...]; opõe ao misticismo revolucionário um
misticismo reacionário [...]. O misticismo reacionário [...] uma vez
instalado no poder, não pode contentar-se com o modesto ofício
processo produtivo não como libertação do humano, senão como libertação de um grupo específico —
que coincide com executores do poder, detentores das decisões sobre as mediações delegadas.
95

Se a reconstituição da base antropológica nos permitiu superar o reducionismo do cogito ergo sum
e desenvolver um conteúdo material distinto, que nos abriu para a reconstrução do fundamento do
poder e do conteúdo político, a reconstituição do político deve nos permitir superar o protego ergo
obligo como limite para a execução do poder — e talvez a própria ideia de que esta seja,
necessariamente, a atuação de ou em um Estado.
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de conservar a ordem [...]. É, sobretudo, uma ordem
consubstancial com a velha política. E que misticismo reacionário
[...] não se mistura com um pouco de ódio ou de detração da velha
política parlamentar e democrática, acusada de renúncia ou de
debilidade ante a ‘demagogia socialista’ ou o ‘perigo comunista’?
[...]. Por conseguinte, a reação, alçada ao poder, não se conforma
em conservar; pretende refazer. Como renega o presente, não
pode conservá-lo nem continuá-lo: tem de refazer o passado
(2010: pp. 318-319).

O que nos interessa, assim, é a capacidade que a hiperpotestas
tem de “refazer o passado”: entendendo essa expressão em nossa
proposta não como retornar a um ambiente anterior, senão de ao
mesmo tempo conservar a separação entre potentia e potestas
radicalizando-a, potencializando-a, e constituir, portanto, uma nova
ordem, não a mesma que a vigente96. Organização baseada na
fetichização explícita, assumida, posta clara (e cinicamente97) como
tal. Movimento que se organiza não como programa, mas como
reação imediata, ação anticrítica, contra a hiperpotentia que se
levanta.
Finalizando o esboço de nossa tese, não se trata de entender o
tensionamento entre a hiperpotentia que irrompe como movimento
crítico do bloco oprimido (da revolta das indignadas) e a
96

Como apresentamos no segundo capítulo do presente trabalho, a reconstituição histórica não nos
coloca mais em uma compreensão de tempo progressiva, de melhoramentos rumo a determinado
telos, mas que trabalha com as tensões e choques culturais, com as trocas, as diferenças e distinções.
A história não caminhando para “frente” ou para “trás”, mas sendo construída à medida que os
humanos entram em relação e tomam a cargo suas próprias decisões, suas próprias vidas. “Refazer o
passado”, portanto, nos é útil enquanto permite manter juntos o paradoxo de agir mantendo ou
manter agindo: a construção de uma nova ordem que reforça, ou melhor, radicaliza em novos termos
a separação entre potentia e potestas.
97

O problema do cínico tem sido trabalhado por Dussel em sua fase de produção teórica recente — e
nada tem que ver com o sentido de uma “filosofia cínica” dos Antigos. A hiperpotestas seria, por sua
vez e no sentido que temos tratado, a radicalização do cínico como aquele que “nega o Outro desde o
início. É uma posição prática que decidiu (implícita ou explicitamente) negar o Outro (e com isso nega
toda prioridade da razão discursiva); quer dizer, supõe a negação de todo ‘encontro’ argumentativo.
O ‘cara a cara’ [...] é negado pelo ‘cínico’; já que o Outro, para o ‘cínico’, é na realidade uma mediação
de seu projeto (é um meio para seu interesse ‘sistêmico’, quer dizer, político, econômico, educacional,
militar, etc.), uma ‘coisa’" (ARR: p. 87).
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hiperpotestas como movimento reativo do bloco histórico no poder
(da rebelião das elites) como luta ante um telos determinado98;
como destino histórico do vencedor, do detentor da última palavra,
daqueles que tomam definitivamente o poder e instauram a última
ordem99. Pelo contrário, propomos a abertura contingente desse
tensionamento: as possibilidades de criação de uma outra ordem
permanecem abertas a todo instante e estão, como toda mediação,
sujeitas às transformações dinâmicas das interações e relações
humanas.
No tensionamento entre a hiperpotentia e a hiperpotestas,
portanto, não há vencedores. Na verdade, a partir da tensão abremse possibilidades de novas organizações institucionais, novas
disposições de executores do poder, mais ou menos separados da
potentia, da comunidade que fundamenta, com maior ou menor
participação do bloco oprimido. O poder, como Dussel indica, não se
toma. As vontades-de-vida de uma comunidade são a sede mesma
do poder. As instituições, sim, são passíveis de serem tomadas — o
que não significa que o objetivo de um movimento crítico seja a
98

Propomos, portanto, que nem a hiperpotentia e nem a hiperpotestas aparecem com o objetivo de
cumprir com um “fim da História”, em uma disputa final pelo poder. Em outro sentido, o movimento
de revolta das indignadas é resultado de um longo processo cumulativo, histórico, de organização e
conscientização dos excluídos das instituições e das mediações executoras do poder e que, por isso,
sem os recursos disponíveis, precisam de mais tempo e determinações para tornar possível uma
articulação que exija “desde abaixo” a participação simétrica nas decisões institucionais, no exercício
do poder. Por outro lado, a própria hiperpotentia não procura a realização de um projeto final, senão
na radicalização do exercício de poder já disponível, da utilização imediata das estruturas postas,
reativamente. Nesse sentido, tomamos emprestada a crítica de Aníbal Quijano a respeito do fim da
história: “pese de Hegel a Fukuyama, não existe nenhuma entidade supra-histórica que pré-determine
nosso destino [...]. É, pelo contrário, o momento de romper com as regras do eurocentrismo e de
preparar outra História, a que resultará das grandes lutas que já estão à vista. Essa nova História pode
ser nossa História” (QUIJANO, 1997: p. 32). Desta feita, nos afastamos também da interpretação de
Schmitt de movimentos críticos ou revolucionários que pretenderiam “concentrar todas as lutas da
história universal em uma única luta final contra o último inimigo da humanidade” (SCHMITT, 1991:
p. 102).
99

Procuramos levar a sério, portanto, a crítica de Benjamin à empatia do “investigador historicista”:
“nos perguntamos com quem o investigar historicista estabelece uma relação de empatia. A resposta
inequívoca: com o vencedor. Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os
que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Isso
diz tudo para o materialista histórico” (BENJAMIN, 1985: p. 226).
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tomada das instituições vigentes, mas sim a constituição de uma
nova ordem (de âmbito, abrangência, modo, alcance, etc., ainda
indeterminados).
A partir de Dussel, aceitando o desafio de Casali, propomos
uma categoria que dê conta de indicar a experiência de reação a
movimentos sociais e acontecimentos políticos recentes de nossa
história — tendo em conta, sempre, que nos desdobrávamos durante
toda a pesquisa sobre o “fundamento da corrupção”. Desejamos, ao
menos, termos contribuído e trazido ao debate categorias e
propostas que nos auxiliem no envolvimento e engajamento crítico
em nossa realidade brasileira — desde o trabalho filosófico na
produção de conteúdo até a conscientização de nossa postura
prático-política cotidiana.

4
Considerações finais

Dado todo o desenvolvimento anterior, desde a base material
antropológica, o princípio material de produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana, assim como a constituição
positiva do poder a partir da vontade-de-vida de uma comunidade
que em consenso desenvolve projetos factíveis, em nosso último
capítulo propusemos, enfim, apresentamos o processo de
fetichização do poder junto à filosofia latino-americana de Enrique
Dussel. Diferenciamos o exercício obediencial do exercício
corrompido do poder. Mostramos, também, que o modelo de crítica
à corrupção fundamental, à fetichização do poder, não se reduz ao
campo e à experiência política, mas pode ser útil no trabalho em
diversos campos e instituições. Nesse movimento, atingimos o limite
da constituição de um modelo inicial a partir da filosofia de Dussel,
que ainda deve ser criticado desde a exterioridade e, quiçá,
refundado ou recolocado.
Ao fim de nosso processo, demo-nos conta de séries de temas
abertos ainda a serem explorados, assim como movimentos internos
tanto da filosofia dusseliana quanto de nossa própria pesquisa – os
quais passaram desapercebidos por todo o processo de produção.
Assim, em nossas considerações finais apresentaremos movimentos
e acontecimentos que guiaram e motivaram nosso trabalho, que
tornaram possível cada parte do que foi trabalhado – assim como
indicar sucintamente questões abertas que colocamos como
indicações para novos trabalhos, pesquisas, debates, discussões,
críticas e caminhos a serem percorridos por nós, enquanto
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comunidade filosófica, participantes de projetos de libertação e
descolonização.
Notamos que nos últimos tópicos de nosso trabalho – a saber:
“Hiperpotentia: a revolta das indignadas” e “Hiperpotestas: a
rebelião das elites” –, demos um passo além da estruturação
arquitetônica do modelo teórico. Como indicamos no texto, tratavase de arriscar um primeiro passo crítico. Todavia, deve-se ter em
conta que não diz respeito a um passo crítico analético, no sentido
que Dussel expõe e propõe em seu método. Trata-se, sim, de um
passo crítico, mas “interno”, dialético, da percepção de limites e das
contradições da própria estrutura desenvolvida até então. Seja a
hiperpotentia proposta por Dussel ou a hiperpotestas enquanto
tema proposto por Alípio Casali e para o qual nos lançamos, ainda
são conteúdos e categorias internas, passo de uma crítica intra
sistêmica, não extra.
Interpretamos agora que a indicação da crítica efetiva desde o
Outro que é irredutível, que está para além do constituído, não
elimina o processo de crítica dialética, ou seja, da crítica interna, dos
limites e contradições perceptíveis no próprio passo ontológico do
método analético. Apesar de parecer óbvio, levar isso a sério implica
em distinguir duas críticas possíveis e necessárias para o projeto
filosófico de libertação: a ad intra, de um processo teórico de
construção de modelos, e a ad extra, de experiência material,
concreta, real, de vida, do Outro que está para além do Mesmo e que
denuncia as insuficiências da produção “distante”.
A crítica ad extra seria a crítica efetiva, transformadora, de
choque, de rompimento com o que Marx indica em suas teses sobre
Feuerbach como divisão do trabalho intelectual, sobre a predileção
e pelas produções do trabalho intelectual – que acaba por se descolar
das experiências materiais, concretas, históricas que o tornam
possível e determinam desde seu pedestal as demais experiências
humanas. Todavia não há invalidação ou depreciação da crítica
interna, do movimento de exposição dos limites e contradições das
estruturas propostas, mesmo que não vindo desde o Outro para

Bruno Reikdal Lima | 213

além do Mesmo. A auto-crítica é movimento importante para o
processo de produção dos modelos teóricos.
Da mesma forma, o método analético indicado em nossa
“Introdução” e retomado no desenvolvimento da pesquisa, encontra
frente a experiência viva, cotidiana, diária, comum os limites de sua
própria construção, e recebe a crítica desde o Outro, refazendo-se,
lançando um novo projeto, agora não excludente frente ao Outro,
mas com e para ele. O método analético se apresenta, assim, sempre
em diálogo, comunitário, apostando e delimitando os espaços
privilegiados para a conversa, para a construção de projetos, para a
crítica. A tarefa – tanto do filósofo quanto da estrutura teórica de
uma filosofia latino-americana de libertação – não é impor
determinado sistema ou abrir mão de todo modelo teórico possível,
mas “desafiar [...] com quem se comunica, a quem se comunica, a
produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há
inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação”
(FREIRE, 2016).
Compreendemos, portanto, que arriscamos primeiros passos
críticos ainda internos, expondo limites, possibilidades ou
contradições do próprio sistema que procuramos constituir junto à
filosofia de Enrique Dussel. Nesse sentido, também podemos
interpretar as notações do próprio filósofo argentino-mexicano a
respeito de sua produção filosófica de libertação quando afirma que
sua filosofia “não seria já uma ontologia da identidade ou da
totalidade [...], senão que seria uma dialética pedagógica da
libertação” (MPFL: p. 176), assim como que ela é “estrita e
propriamente uma pedagógica: relação mestre-discípulo [...]. Disso
depende tudo. Por isso essa pedagógica analética (não somente
dialética da totalidade ontológica) é da libertação” (MPFL: p. 194).
Seja a proposta a hiperpotentia ou a a hiperpotestas, são
categorias ou estruturas teóricas críticas internas, dialéticas, ainda
de determinada arquitetônica procurando seus limites desde si. É da
prática e vivência política local, regional, cotidiana, determinada,
com experiências complexas e vivas que pode se encontrar a crítica
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efetiva, desde o Outro, da exterioridade, do não contido e irredutível
à produção teórica anterior.
Contudo, há uma distinção também entre uma e outra
categoria: a primeira é constituída a partir de um horizonte utópico1,
enquanto que a segunda tem em vista um chão distópico. Dussel
nota que Marx tem em vista uma comunidade ideal de produtores,
uma ideia reguladora, que o permite evidenciar os limites e
violências das estruturas do sistema capitalista. Ou seja: desde uma
comunidade em que todos e todas produzem, trocam e tem tempo
para disfrutar da vida – de uma ideia reguladora – é possível notar
o quanto sofrem os trabalhadores e trabalhadoras dentro das
relações do capital. É possível a crítica: não a realização do utópico
(como vimos em nosso trabalho junto a Dussel e Hinkelammert),
mas no uso crítico para desenvolvimento de projetos factíveis que se
oponham a estruturas de opressão, que proponham novas
organizações libertadoras – sempre temporal, real e historicamente
limitadas.
Desde os manuscritos de Marx, Dussel mostra que para o
alemão, o comunismo aparece “como horizonte exigido desde uma
situação fetichizada é um limite, um horizonte contra-fático, uma
ideia reguladora, um conceito utópico [...] não é um momento ou
figura da história” (MTM: p.49). Com a hiperpotentia, junto a Dussel
podemos compreender também como movimento utópico, da
revolta das pessoas indignadas, que não ocorre necessariamente
como movimento revolucionário “perfeito”, conclusivo, final e
completo, mas que pode aparecer de várias maneiras, ou melhor,
que como ideia reguladora, como uma ferramenta interpretativa,
nos permite interpretar as experiências reais, populares, em seus
1

Tema a nós indicado por Suze Piza na ocasião do exame de qualificação de nossa dissertação, em
fevereiro de 2017. O horizonte utópico, a comunidade de produtores para Marx e uma comunidade de
vítimas em processo de libertação para Dussel, é questão fundamental para o posicionamento da
crítica desses autores – um ao sistema e conteúdo econômico desde a Europa do século XIX, outro ao
político desde a América Latina do século XX e da passagem ao XXI – e também para a determinação
dos projetos a serem realizados.
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lugares, momentos e possibilidades. Então, se Dussel pode sacar de
Marx que:
[...] os textos nos dão argumentos para concluir firmemente na
possibilidade de que Marx não pensava o “comunismo”, o “Reino
da Liberdade”, como um “fim” ou etapa histórica, senão muito
mais como uma “figura necessária”, como um “princípio
energético”, como uma ideia reguladora e, porque não, como uma
“comunidade ideal de produtores” (MTM: p. 296)

Nós, por nossa vez, notamos que na estrutura de Dussel a
hiperpotentia enquanto revolta das pessoas indignadas também é
uma “ideia reguladora”, uma “figura necessária” ou “princípio
energético”, que procura solucionar problemas e interpretar as
experiências cotidianas desde um projeto de libertação. A
hiperpotentia dessa forma não precisa ser entendida ou “percebida”
pelos sujeitos envolvidos em determinada situação histórica
somente quando certas estruturas teóricas são satisfeitas, mas é
exatamente no processo inverso: desde as experiências populares,
de transformação, crítica, denúncia da corrupção e anúncio de novas
estruturas, distribuição de recursos, aumento e melhoria de vida das
populações excluídas, etc., que podemos dar conteúdo à
hiperpotentia. A categoria é apenas uma categoria: útil ou não para
interpretar e trabalhar as experiências vivas, diárias, desde os
problemas e relações comuns, entre pessoas que enfrentam
constantemente sistemas e estruturas de violência e opressão.
Da mesma maneira a hiperpotestas, enquanto categoria, pode
ser útil na interpretação dos acontecimentos cotidianos de uso,
abuso e execução do poder. Entretanto, não aparece mais desde um
horizonte utópico a ser criticado desde a factibilidade, mas de um
horizonte distópico, que não é contra-fático, mas contra-lógico:
desde uma situação formal, lógica, discursiva e consensual, é
impossível que se tome uma decisão desde o poder contra seu
fundamento, contra a comunidade que institui o próprio poder –
semelhante à crítica da impossibilidade do suicídio coletivo.
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Seria formalmente contra-lógico que determinado sujeito
atente contra seu futuro ou o futuro de seus próprios filhos, sua
comunidade, a humanidade em última instância. Todavia, real e
concretamente temos experienciado a situaçõe contra-lógicas: desde
a ameaça de uma “Terceira Grande Guerra” ou dos cortes violentos
de proteções às comunidades mais pobres – que sustentam em
última instância o próprio processo produtivo. A hiperpotestas
aparece quando assumimos a possibilidade da distopia, do horizonte
distópico como estrutura contra-lógica, como uma ideia que não
regula as ações para a melhoria das condições de vida dos excluídos
e excluídas, mas como a possibilidade da violência total, do absurdo,
como posicionamento de resistência. Algo semelhante ao
posicionamento do EZLN com a “paz armada”.
Essa estrutura também se assemelha ao modo como Dussel,
Hinkelammert e alguns trechos do próprio Marx nos Grundrisse
trabalham o tema da “idolatria” na tradição semita: havia a
proibição de adoração ao deus Moloch, pois ele exigia o sacrifício dos
próprios filhos (diferente de Yaweh, que em última instância impede
que Abraão mate seu unigênito Isaque em sua adoração ao divino).
A hiperpotentia é a possibilidade real do sacrifício do futuro, da
própria comunidade, a violência contra as possibilidades de vida em
nome de determinado prazer ou situação imediata. É a execução
imediata do poder que procura se fundar, potencializar-se –
independentemente do risco do “fim de tudo”.
Contra a distopia e pela utopia criticada desde a factibilidade
é necessária uma experiência viva, real, dura da realidade que
criamos para nós mesmos, da materialidade da vida humana – não
de indivíduos ou pequenas comunidades isoladas e protegidas em
seus muros, mas do posicionamento junto aos que foram jogados
para além da cerca-elétrica e do arame farpado. É necessária a
constituição de uma base material antropológica – não apenas
formal como a que descrevemos, mas também da vivência da
necessidade de pão, da ausência das estruturas que garantem a
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manutenção da vida sem nenhum esforço ou trabalho que não o
tomado do excedente dos Outros.
Nesse sentido compreendemos o conselho dado a nós por
Dussel em um breve encontro em setembro de 2015, quando nos
disse que a primeira parte de sua Ética de la liberación en la edad de
la globalización y exclusión era o conteúdo fundamental e mais
importante de seu trabalho. Foi a partir desse comentário e do
desafio de alçarmos um trabalho mais largo, que não se restringisse
a determinado conceito de determinado autor, mas um projeto
filosófico que se insira nos debates de nossas experiências humanas
desde o Brasil, desde a América Latina, que propusemos nosso
primeiro capítulo.
A base material antropológica desenvolvida junto a Dussel na
primeira parte da presente pesquisa é o fundamento a partir do qual
faz sentido apostar no caráter positivo do poder e na abertura do
problema do poder não apenas em sua execução – desde um Estado,
por exemplo –, mas também desde a comunidade com sua vontadede-vida. A partir dela pudemos nos lançar ao segundo capítulo,
apresentando as determinações primeiras do poder: a vontade-devida de uma comunidade que entra em consenso para a realização
de projetos factíveis.
Nosso terceiro capítulo, tomando em conta o produzido nas
fases anteriores, foi enriquecido com a possibilidade que tivemos de
participar do Congreso Internacional de Filosofía Mexicana, em
outubro de 2016, onde tivemos contato com a produção de conteúdo
e experiência política zapatista. Nossa interpretação de Marx2 e
posicionamentos frente a filosofias latino-americanas ganharam
novas matizes, o que tornou possível propor a fetichização do poder
do modo como fizemos.

2

Devemos nossa leitura de Marx não apenas às interpretações de Dussel e a textos auxiliares, mas
principalmente ao trabalho e à pesquisa no grupo de estudos “Itinerário Marx”, junto a Tatiana
Peixoto, Diego Blanco e William Dubal.
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Contudo, de tudo o que propusemos, gostaríamos de destacar
dois pontos que nos aparecem, hoje, como problemas cruciais: a) a
necessidade de se criticar a corrupção fundamental nas diferentes
instituições de diferentes campos; e b) a necessidade de se construir
uma filosofia da história que leve a sério a denúncia de Benjamin
aos historiadores. Quanto ao primeiro, trata-se de tomar o modelo
que expõe a fetichização do poder e aplica-lo nas mais diversas
situações – guardando, sempre, o espaço da crítica desde a
exterioridade e todo o movimento analético, claro. Com respeito ao
segundo, não se trata de mudar o conteúdo ensinado na história
dando foco às comunidades “vencidas” (desde o ponto de vista da
execução do poder corrompido), mas transformar o próprio modo
de se apresentar e constituir narrativas.
Apenas a mudança de peças, sem a transformação do
tabuleiro, conduz ao mesmo tipo de jogo e resultado vencedor. A
crítica de Benjamin parte do seguinte:
[...] nos perguntamos com quem o investigar historicista
estabelece uma relação de empatia. A resposta inequívoca: com o
vencedor. Ora, os que num momento dado dominam são os
herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia com o
vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Isso diz
tudo para o materialista histórico” (BENJAMIN, 1985: p. 226)

Em nossa interpretação, o processo da crítica que Benjamin
inicia tem como projeto superar a filosofia da história que beneficia,
sempre, os vencedores (independentemente de quem sejam, de sua
história anterior ou posterior de “vencidos”). Para nós, as narrativas
fundamentadas em filosofias da história de dominação lançam como
necessidade para seus ouvintes e/ou intérpretes não a necessidade
de transformação, solidariedade, luta contra a exploração, violência
e dominação, mas a “tomada do poder”, o uso das armas, a
possibilidade de se executar corrompidamente o poder.
Implicitamente as tensões são deixadas de lado e os resultados delas
também, suprimidas pela “vitória final” do que por último pode usar
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legitimamente a força, a violência – sendo que o próprio poderio é
que legitima o exercício da força.
Enfim, temos muito trabalho pela frente – não apenas com
pesquisa, mas de inserção, interpretação, transformação e tomadas
de posição diárias desde projetos de libertação. Agradecemos a todos
e todas que tornaram possível o caminho até aqui. Da comunidade
e das famílias das quais sou filho, da terra que me recebeu, da
cultura, da mãe, do pai e dos mestres e mestras que me
alimentaram, nutriram e ensinaram a aprender, da companheira
que me inspira, motiva, sustenta e encoraja a trabalhar, viver, lutar
e sonhar sempre, das crianças e adolescentes que passaram pela
minha vida e que me ensinaram a aprender a ser responsável,
cuidadoso, autoridade e serviçal, de tudo o mais que não consigo
perceber, a esse “nós” que escreveu toda a dissertação até aqui, sou
fruto e devedor. Para nós, portanto, é que produzimos o que
produzimos.
Isto posto, desde a Vila Isa, desde São Paulo, desde o Brasil,
desde a América Latina, com toda a nossa gente e para ela, com toda
metáfora teológica, econômica, geográfica, histórica, política e
cultural possível jamais esqueçamos que somos um pedaço de terra
que vale a pena.
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