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RESUMO 
 
 
 

A filosofia da libertação de Dussel possui como ponto de partida a ética da 
libertação. O conteúdo material desta ética é a vítima. Enrique Dussel sustenta a 
ética da libertação, na idade da globalização e da exclusão, tomando a vítima co-
mo o critério para julgar eticamente o sistema capitalista global.  
 O objetivo desta dissertação é acercarmo-nos da ética da libertação dusse-
liana e precisarmos quem é a vítima. As justificativas que nos levam a esta pes-
quisa concentram-se no novo cenário descortinado pela mundialização.  
 Os principais marcos teóricos do pensamento dusseliano dão-se nas cate-
gorias: alteridade, outro, pobre e vítima. Dado o complexo fenômeno da pobreza, 
nossa hipótese é que Dussel apropria-se destas categorias para explicitar filosofi-
camente a questão das vítimas dentro de certo tempo e espaço. Três partes com-
põem esta dissertação, metodologicamente orientada por Ética da libertação na 
idade da globalização e da exclusão. 
 Concluímos que Dussel, ao se dar conta do processo de mundialização, 
tenta dar conta do fenômeno da vítima, fundamentando uma ética planetária. 
 
Palavras chave: filosofia, ética, libertação, vítima.   
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 

Dussel’s philosophy starts from the ethic of liberation. The material content 
of this ethic is the victim. Enrique Dussel sustains the ethic of liberation, in the age 
of globalization and exclusion, taking the victim as criteria to judge ethically the 
global capitalist system. 
The objective of this dissertation is to approach us to the dusselian’s ethic of lib-
eration and we specify who is the victim. The justifications that bring us to this re-
search are concentrated in the new scenario revealed by the globalization. 
 The main theoretical frameworks of the dusselian thought are given in the 
categories: distinctness, other, poor and victim. Due to the complex phenomenon 
of the poverty, our hypothesis is that Dussel appropriates of these categories to 
explain philosophically the questions of the victims within a certain time and space. 
The dissertation comprises three parts, methodologically oriented by the ethic of 
Liberation in the age of globalization and exclusion. 
 We conclude that when Dussel realizes of the globalization process, tries to 
explain the victim’s phenomenon, establishing the grounds of a planetary ethic. 
 

Keywords: philosophy, ethics, liberation, victim. 
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APRESENTAÇÃO 

Meu processo de escolarização se iniciou em 1984. Lembro-me da força que 
teve a primeira palavra decodificada em minha mente, era como se algo me pos-
suísse, uma experiência mágica.  

Passaram-se os anos do ensino fundamental, médio e universitário e, agora, 
da pós-graduação. Tardiamente percebo que estes longos anos de educação me 
fizeram mal maior do que bem. As instituições de ensino não me prepararam para 
a vida nem me ensinaram a pensar.  

As matemáticas que aprendi e esqueci nunca foram capazes de detectar 
que os salários pagos à maioria da população não eram suficientes para suprir as 
necessidades básicas dos seres humanos. A geografia não me fez enxergar os 
abismos que existem nas cidades, estados e no planeta entre ricos e pobres. A 
língua portuguesa, a sociologia e mesmo a filosofia não me fizeram pensar criti-
camente. As boas notas ratificavam este círculo vicioso.  

Dos problemas tratados nas instituições de ensino muitos são artificiais. Os 
problemas e propostas, nascidos da fértil mente de teóricos eruditos, não refletem 
os problemas históricos do homem hodierno. As questões que precisam ser res-
pondidas são esvaziadas ou nem comentadas. Esta dissertação tem como uma 
das motivações pessoais romper com problemas teóricos artificiais e aproximar-
se da realidade.       

Há contradições nas instituições sociais, públicas e privadas, mesmo as reli-
giosas, que beneficiam pessoas e grupos minoritários. Concentram as riquezas. 
Destas contradições, como numa fotografia, é revelado o rosto do pobre. Aqui es-
tá ancorada a principal razão desta dissertação de mestrado: o pobre.  

Os pobres hoje representam mais da metade da humanidade. Como isso é 
possível? Como é possível a dominação? Estas perguntas estimulam uma outra: 
como é possível a libertação? Estas perguntas estiveram como pano de fundo ao 
realizar a pesquisa. 

Recentemente, por meio de leituras, seminários, diálogos, tomei contato com 
o pensamento da libertação. Transformou-se a forma como lia o mundo. Descobri 
que existe uma tradição critica em várias áreas do saber, desde movimentos soci-
ais a construções teóricas mais acabadas, na América Latina e em outros conti-
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nentes empobrecidos. Dentro desta tradição crítica tomei a filosofia da libertação, 
cujo pensador mais apurado é Enrique Dussel.  

Este pensador laicizou a questão do pobre, assumindo-a como problema éti-
co, portanto filosófico, uma questão que exige reflexão interdisciplinar e científica. 
Para ele, o pobre está ligado às dinâmicas históricas e possui anseios humanos 
profundos, não cabendo um pensamento dogmatizado.   

A filosofia proposta por Dussel está desenclausurada da torre de marfim, 
desce à realidade terrena e encarna-se na materialidade cotidiana. Os leitores 
acostumados às abstrações filosóficas clássicas podem se decepcionar, pois a 
natureza desta reflexão é concreta em torno da materialidade do pobre.   

Ao terminar a dissertação, percebi que deveria ter iniciado a pesquisa pelo 
final. Existem, na sociedade global, novas formas de produção de pobreza e de 
riqueza, por meio das quais a minoria fica mais rica e a maioria mais pobre. No 
entanto, a pobreza hodierna é mais radical, separa a humanidade em humanos e 
não humanos. Ao concluir este trabalho tornei-me mais consciente dos problemas 
que nos cercam e sobre os quais o pensamento crítico do terceiro mundo está re-
inventando suas perguntas de modo historicamente mais concreto. 
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INTRODUÇÃO 
 
Na história da América Latina está implícito um problema ético. Problema 

este que diz respeito à ecologia, economia, política, religião, cultura e em última 
instância às vítimas. Nem todas as éticas estão aptas para detectar este problema 
e explicitá-lo. Para nós, é a ética da libertação que está mais amadurecida para 
dialogar com estes problemas. Dentre tantos outros pensadores que trabalham 
com a ética da libertação, tomamos Enrique Dussel como um dos mais acabados.      

Não pretendemos nesta dissertação dialogar com outros filósofos e mesmo 
com outros modelos de ética. O objeto que pretendemos pesquisar é a ética da 
libertação de Enrique Dussel. Dentre as obras de Dussel, a que mais utilizaremos 
é a Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Pesquisando so-
bre a ética da libertação dusseliana, uma pergunta sempre nos acompanhou: 
Quem é a vítima para Enrique Dussel?  

Para acercarmo-nos do objeto em questão e da pergunta, estruturamos es-
ta dissertação em três capítulos e a conclusão. A saber: 

No primeiro capítulo, pesquisamos sobre a vida e as obras de Enrique 
Dussel. Sua trajetória intelectual como pensador transdisciplinar e militante mar-
cou horizontes na América Latina. Um dos principais conceitos desenvolvidos por 
Enrique Dussel, destacado no primeiro capítulo, persiste por toda sua obra, trata-
se da analética. 

No segundo capítulo, pesquisamos sobre os pressupostos para uma ética 
da libertação. Dussel assume como inautêntica a filosofia ensinada na América 
Latina, propondo a filosofia da libertação como mais apropriada à cultura latino-
americana. Nesse segundo capítulo, percebemos que o pensamento dusseliano é 
evolutivo. Assume categorias abstratas e concretas, tais como alteridade, outro, 
pobre e vítima. 

No terceiro capítulo, pesquisamos especificadamente sobre a ética da liber-
tação de Enrique Dussel na idade da globalização e da exclusão. Averiguamos os 
momentos que compõem esta ética, suas categorias e modelos argumentativos. 
Porém, a questão central trabalhada é a vítima entendida por Dussel nos três 
momentos de produção, reprodução e desenvolvimento da vida.  
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A conclusão abre-se para o horizonte de mundialidade. Dussel assume a 
vítima como conteúdo ético planetário, porém, impõe-se a questão de factibilida-
de.  

Na idade da globalização e da exclusão, surgem novas formas de produ-
ção de riqueza e de pobreza. Estes dois pólos assumem extremos graus de dis-
tanciamento, configurando novos cenários de vitimização. A questão da vítima 
ganha pauta política e econômica em alguns governos do globo, porém, a ques-
tão precisa ser assumida como responsabilidade por parte de um conjunto maior 
da humanidade. As vítimas representam mais da metade da humanidade. Haverá 
força ética na humanidade para superar esta questão? 

Enrique Dussel assume postura otimista, apostando na capacidade ética 
humana de assumir responsabilidade frente às vítimas. Em sua ética da liberta-
ção, o grande intento de Dussel é dar um fundamento filosófico à questão das ví-
timas. 
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I PARTE 

1. ENRIQUE DOMINGO DUSSEL: A TRAJETÓRIA 
DE INTELECTUAL MILITANTE 

 “A filosofia é abstrata, irreal, sofística quando não 
concretiza o seu pensamento, quando o seu pen-
samento não emerge do concreto” (Enrique Dus-
sel). 

Enrique Dussel é um latino-americano. Pensador crítico principalmente da 
história, da filosofia e da teologia. Busca uma nova consciência desde o efetivo 
ser latino-americano. Esta consciência é o fundamento primeiro de sua ética da 
libertação, e, portanto, é paradigmática. 

Devemos nos perguntar sobre nossos povos ancestrais ameríndios, sobre 
os processos de colonização, sobre a “legalidade” da escravidão latino-
americana, sobre o direito dos índios e dos negros e de tantos outros excluídos 
que fizeram e fazem a história do continente latino-americano. Sobre a história, a 
sociedade, a economia, a política, a cultura, a religião deste continente.  

De fora, a América Latina é vista coberta por um “véu de unidade”. Quando 

se fala em América Latina, ou latino-americano, na visão centro → periferia fre-

qüentemente se pensa em um todo, como um grupo humano sem cultura aprovei-
tável, nada se podendo aprender desse grupo, povo sem ciência ou tecnologia, 
vasta área subdesenvolvida, uma massa involuída de homens servis, povos atra-
sados, dependentes, analfabetos, submundo, sub-cultura, incapazes, selvagens... 
Esta estrita e tradicional visão de alguns grupos dominadores precisa ser supera-
da, pois a América Latina possui muitos outros potenciais.  

Este espaço-tempo latino-americano representa 9% da população mundial, 
mais de meio bilhão de pessoas. A ideologia dominadora mutante, imposta à Amé-
rica Latina por mais de quinhentos anos de colonização, nos faz aceitar a idéia de 
que seu espaço se constitui como uma região obscura.  
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No entanto, sob o “véu” desta unidade, estão escondidos povos com rosto e 
identidade diferentes, uma cultura plural e milenar, várias etnias, vários grupos 
lingüísticos e religiosidades diversas, várias histórias que se entrecruzam.  

Ser latino-americano significa pertencer a uma cultura delimitada no tempo e 
no espaço, estar ligado a um continente, ter um rosto, falar uma língua, possuir 
determinadas organizações sócio-político-econômicas, ter uma história, cultivar 
uma certa religião, possuir alguma identidade. 

Os problemas latino-americanos são múltiplos e complexos, sempre interli-
gados. Analfabetismo, escolaridade precária, exploração de menores, prostituição 
infantil, latifúndios, direitos trabalhistas desconsiderados, baixos salários, fome, 
doenças, exclusão, mortes pré-maturas. As grandes metrópoles sofrem com os 
problemas de trânsito, roubos, seqüestros, violência, mercados de trabalho infor-
mais, distribuição injusta de riqueza, desemprego, degradação ambiental, narco-
tráfico e tantos outros problemas que agridem diretamente a vida humana dos 
empobrecidos latino-americanos. 

A elite isola-se dos milhões de miseráveis, pobres excluídos da sociedade. 
Há aumento da população de transeuntes que, buscando melhores condições de 
vida, anda de país para país, de região para região, de cidade para cidade, uma 
massa agredida em sua feição cultural, violentada pelos meios de comunicação, 
pela publicidade enganosa, iludida pela sedução virtual. A imposição do relativis-
mo e utilitarismo privado religioso liberal-capitalista, a inculturação de hábitos e 
costumes e a importação de modelos só aumentam a alienação latino-americana. 

A organização estatal é desarticulada para atender a população necessitada 
e mesmo para manter-se frente à ditadura do capital. O Estado se subordina aos 
interesses privados, nacionais e internacionais; reduz seu poder com a venda de 
empresas estatais, financia instituições privadas. Não resiste ao poder das mega-
corporações internacionais. Estes grupos financeiros estão sediados nos países 
do centro econômico mundial – EUA, Europa e também Ásia – que perpetuam o 
processo de colonização exploradora.  

 Existe uma legislação de expressão apenas formal que se interpreta e se 
aplica diversamente aos interesses dos ricos e aos interesses dos pobres. Prote-
ge as corporações capitalistas e fragiliza as comunidades periféricas. Até mesmo 
são leis desiguais para uns e para outros, favorecendo toda sorte de corrupção 
ativa e passiva. Mordomias, privilégios, protecionismos, impunidades e injustiças 
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são frutos desta legislação dúbia. A desigual concentração de renda efetivada pe-
lo capital é também conseqüência dessas leis que culminam na discriminação de 
diversas etnias.  

A maior agravante da situação latino-americana é a economia. Os países 
deste continente não possuem economia sólida e estável. Prevalece a liberdade 
daqueles que possuem o grande capital. A economia desses países se constrói 
em torno dos países aos quais devem e dos quais sempre tomam dinheiro em-
prestado. Fundos e grupos financeiros internacionais ditam como e a quem a e-
conomia latino-americana deve favorecer, como atuar, onde aplicar seus recursos. 
(Des)organização econômica que gera uma desconfiguração humana extrema e 
inaceitável.  

Paralela à economia está a política, uma serve de esteira à outra. A política 
nos países latino-americanos está organizada em torno dos interesses dos países 
do centro que polarizam a globalização. Os países latino-americanos ainda não 
possuem maior estabilidade e independência política. Toda ação por uma política 
de fortalecimento interno e regional é prejudicada pelos órgãos competentes do 
capitalismo globalizante (FMI, Banco Mundial, Banco Central dos EUA, Bolsas de 
Valores, Órgãos diplomáticos etc.). Nos países da América Latina, ainda não há 
coalizão política interna, e muito menos externa, que viabilizasse uma integração 
continental.  

 A frágil organização político-econômica concorre para a manutenção dos 
poderes em torno de interesses privados. As políticas de desenvolvimento científi-
co-tecnológico, agrário, industrial, urbano, educacional e outras, que poderiam vi-
sar ao desenvolvimento sócio-político-economico dos países latino-americanos, 
são inviabilizadas, pois as novas - velhas colônias, pela lei natural e divina que o 
capitalismo se arroga, devem manter-se subdesenvolvidas.  

Temos na América Latina um modelo de democracia em construção que ain-
da não deu conta da questão dos pobres. De certo modo, legitima-se sua exclu-
são sócio-política, e até mesmo os setores médios da sociedade não atingem 
uma clara consciência dos interesses que movem as informações, submetidas 
aos desejos das classes mais abastadas, por sua vez, submetidos aos projetos 
das classes mais ricas do primeiro mundo. “Democracia” que permite a destruição 
do meio ambiente e dos ecossistemas, o esgotamento dos recursos naturais, ex-
plorados para alimentar o ávido capitalismo. Por certo, uma democracia que bene-
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ficia alguns, desfavorece muitos. Milhares de pobres ficam cada vez mais pobres 
e, pouquíssimos ricos, cada vez mais ricos. 

A troca de tecnologias por matéria-prima privilegia somente algumas gran-
des empresas, deixando as médias e pequenas ao sabor do mercado internacio-
nal. O capital estrangeiro se fixa como fluxo explorador de riquezas para os paí-
ses ricos. O produto nacional é barateado e considerado inapto para a competi-
ção internacional, prática culturalmente aceita por quinhentos anos de colonialis-
mo. Questões intrinsecamente ligadas à constituição do não ser latino-americano. 
Ao contrário, ser latino-americano é tornar-se consciente de sua realidade agredi-
da 1. Enrique Dussel busca construir uma nova consciência geopolítica para a 
América Latina e também para os outros países periféricos. 

As faces que mostram o continente latino-americano não possuem apenas 
cunho abstrato e universal, mas atingem concreta e diariamente milhões de pes-
soas.  

Nossos problemas vêm desde o início da colonização, a qual constitui por si 
só um problema ético de primeiro grau. A história latino-americana instiga uma é-
tica. América Latina, terra de índios e negros, mulheres, idosos e crianças violen-
tados, camponeses, operários e escravos, sobre os quais se constroem estradas 
e prédios que afrontam a justiça. Nossa consciência e liberdade são estupradas, 
esta descrição não pode ser apagada de nossa memória. 

Todos os problemas mencionados acima constituem o não-ser latino ameri-
cano. Dussel reflete sobre estes problemas, questiona suas causas e elabora 
uma filosofia, fundamentada principalmente numa ética que será nosso objeto de 
estudo. 

Porém, a América Latina não é feita apenas de derrotas; não ser latino-
americano. Há muitas experiências positivas que constituem o ser latino-
americano. Existe um processo democrático histórico efetivado em praticamente 
todas as republicas latino-americanas, nas últimas décadas os governos latino-
americanos investiram nas áreas de ciência e tecnologia, há experiências de er-
radicação do analfabetismo como em Cuba, há propostas estatais para combater 
a fome e a pobreza. Há políticas para se criar maior intercâmbio em todos os ní-

                                            
1 Roque Zimmermann. América Latina o não ser: uma abordagem filosófica a partir de Enrique 
Dussel (1962-1976). Petrópolis: Vozes, 1987.  
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veis entre os blocos da América Latina e tantas outras iniciativas que trazem es-
perança ao homem latino-americano de um amanhã melhor.  
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2. QUEM É ENRIQUE DUSSEL 

2.1. BIOGRAFIA 

Enrique Domingo Dussel Ambrosini nasceu na Argentina, a 24 de dezembro 
de 1934, num pequeno povoado (La Paz) a 150 km de Mendonza. Seu pai era 
médico, positivista e agnóstico 2, “um homem venerado pelo povo” – afirma Dus-
sel. A mãe de Enrique Dussel sempre foi uma ativista otimista, católica e social. 
Dussel afirma que de sua mãe herdou o espírito de compromisso social, político, 
e crítico 3. Em sua adolescência, fundou o “Movimento Guias” e participou da A-
ção Católica.  

Desse período de sua infância relembra Dussel: 

Soy entonces provinciano, de “tierra adentro” (en Brasil: “sertanejo”), de andar 
descalzo o a caballo; alguien que ama la tierra, el polvo, el agua de los canales; la 
sombra de los árboles, la gente, los campesinos... Nunca me he sentido extraño en 
mi pueblo; me alegro con él, lo observo, lo escucho, lo respeto... lo aprendí de mi 
padre, de mi madre en mis años de infancia 4.  

Estudou filosofia na Universidade Nacional de Cuyo / Mendonza (1953-
1957). Sua tese de licenciatura, revalidada em Madri, foi La problemática del bien 
comúm en el pensar griego hasta Aristóteles. Partiu para a Espanha (Madrid) com 
uma bolsa de estudo. Fez seu doutorado em Filosofia na Faculdade de Filosofia e 
Letras da Universidade Central Complutense (1957-1959). Sua tese de doutorado 
teve como tema El bien común su inconsistência teórica, orientada por A. Millán 
Puelles e López Aranguren. Aprofundou suas pesquisas estudando o “Humanis-
mo Integral e Comunitário” de J. Maritain. Aproximou-se de X. Zubiri, P. Lain En-
tralgo, J. Marias, Jean Daniélou, Claude Tresmontant, Paul Ricoeur, Carlos Bazán 
e outros.  

                                            
2 É interessante notar que o pai de Enrique Dussel resistiu à possibilidade de o filho entrar na vida 
eclesiástica, pelo menos até terminar seus estudos.  
3 Fernando Torres Londoño nos relata da infância de Dussel:  

“Servindo-se de uma bicicleta, o pequeno Enrique percorria a cidade organizando reuniões 
e comprometendo as pessoas a comparecer. Um pouco mais, e já falava para 400 crianças e 
montava acampamentos de dezenas de garotos, onde ele, então com quinze anos, era o res-
ponsável por tudo” Armando Lampe, org. História e libertação: homenagem aos 60 anos de En-
rique Dussel, págs. 35-37. 

4 Enrique Dussel: “Autopercepción intelectual de un processo histórico”. Un proyecto ético político 
para América Latina, pág. 14.  
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Um marco fundamental para se entender o pensamento dusseliano é sua 
estada em Israel. Dussel viveu em Nazaré (1959-1961), na comunidade fundada 
pelo sacerdote católico francês Paul Gauthier. Trabalhando como carpinteiro na 
construção civil, estudou hebraico e árabe. Descobriu na carne a opressão do po-
bre: 

Los dos años de la experiencia israelita, carpintero de la construcción en Naza-
ret, pescador en el lago Tiberiades en el Kibutz Ginosar, peregrino de toda Palestina 
(desde el monte Hebrón al norte hasta el kibutz En-geddi en el sur), estudiante de 
hebreo en el Ulpán (el curso de Alef milím) para el nuevo inmigrante (olé jadash), la 
vida de comunidad entre los compañeros ár abes junto a Paul Gauthier, abrieron mi 
mente, mi espíritu, mi carne, a un proyecto nuevamente insospechado. Ahora no 
era sólo América Latina; ahora eran los “pobres” (obsesión de Paul Gauthier), los 
oprimidos, los miserables de mi continente lejano. 

 A experiência em Israel provocou em Enrique Dussel uma mudança de ho-
rizonte: 

 Contándole la historia latinoamericana, en una de esas noches frescas en nues-
tra pobre barraca de la cooperativa de construcción hecha para trabajadores árabes 
que construían sus propias casas en Nazaret, me estusiasmé con un Pizarro que 
conquistaba el impero inca con pocos hombres. Gauthier mirándome a los ojos me 
preguntó: “Quiénes eran en aquella ocasión los pobres. Pizarro o los indios?” Aque-
lla noche, con una vela por toda iluminación, escribí a mi amigo historiador mendo-
cino Esteban Fontana: “Algún día deberemos escribir la Historia de América Latina 
del otro lado, desde abajo, desde los oprimidos, desde los pobres”. Era 1959, antes 
de muchas otras experiencias. Esta era la “experiencia originaria” que se instalaba 
debajo de toda transformación epistemológica o hermenéutica futura 5.  

Dussel, após a experiência em Israel, decididamente já não é mais o mesmo: 

Después de dos años, cuando decidi que era necessario volver a Europa, era 
completamente otra persona, otra subjetividad, el mundo se habia invertido... ahora 
lo veria para siempre desde abajo. Era una experiencia existencial de indeleble 
permanência: definitiva 6.  

Voltando à França (1961), estuda ciências da religião no Instituto Católico de 
Paris (curso que concluiu em 1965). Em Munich, Alemanha, conhece sua futura 
esposa Johanna Peters (1963), com quem teve dois filhos: Enrique (1965) e Su-

                                            
5 Enrique Dussel: “Autopercepción intelectual de un processo histórico”. Un proyecto ético político 
para América Latina, pág. 17.  
6 Idem.  
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sana (1996). Neste mesmo período, inicia seus estudos para doutorado em Histó-
ria da Igreja, num intercâmbio da Universidade de Sorbonne com o Instituto de 
História Européia (Alemanha), sendo orientado por Joseph Lortz e Robert Ricard. 
Dussel finaliza sua tese de doutoramento em 1967, com o tema Les evêques his-
pano-americains, defenseurs et evangelisateurs de l’indien (1504-1620). 

Um outro dado relevante para nossa pesquisa, e que nos ajudará a compre-
ender o pensamento dusseliano, principalmente no tocante à ética da libertação, 
dá-se quando Dussel, para concluir seu doutorado em História, realiza pesquisas 
no Archivo General de Índias em Sevilha. Dussel toma contato com importantes 
documentos oficiais, textos, cartas, contabilidades etc, que, lidos sobre a ótica do 
pobre, ganham outras interpretações. Os textos de homens que viviam na Améri-
ca Latina, como Bartolomeu de Las Casas, ecoarão definitivamente no pensa-
mento dusseliano. Estes textos lascasianos constituem um dos eixos que nortei-
am a crítica do terceiro mundo e também de Enrique Dussel 7.  

Dussel volta da Europa definitivamente em 1967. A experiência de dez anos 
em solo europeu rendeu para Dussel uma consciência amadurecida do que é ser 
latino-americano. Na Europa, descobriu o continente latino-americano, o homem 
latino-americano e, acima de tudo, descobriu-se latino-americano 8. Afirma Lon-
donõ, seu amigo e estudioso: “Partindo à procura da Europa, paradoxalmente o primei-

ro que encontrou foi a América”; ou ainda: “Em Barcelona, ante a diferença, se descobriu 

definitivamente latino-americano” 9.  

Mesmo fora do continente latino-americano, nunca deixou de acompanhar 
os acontecimentos marcantes e decisivos da vida latino-americana, como a Revo-

                                            
7 Enrique Dussel por diversas vezes evoca o pensamento de Bartolomeu de Las Casas, em sua 
obra Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão: 

Duas maneiras gerais e principais tiveram os que para lá passaram, que se chamam cris-
tãos, em extirpar e erradicar da face da terra aquelas miserandas nações. Uma por injustas, 
cruéis, sangrentas e tirânicas guerras. A outra, depois que morreram todos os que poderiam 
anelar e suspirar ou pensar em liberdade, ou em sair dos tormentos que padecem, como são 
os senhores naturais e os homens varões (porque comumente não deixam nas guerras a vida 
senão os moços e mulheres), oprimindo-os com a mais dura e áspera servidão em que jamais 
homens nem bestas puderam ser postas. A causa por que mataram e destruíram tantas e tais e 
tão infinito número de almas os cristãos foi somente por ter por fim último o ouro e encher-se 
de riquezas em mui breves dias, pela insaciável cobiça e ambição que tiveram (E L 61).  

8 Barcelona, el puerto, el tren a Madrid, el Colegio Guadalupe donde vivían doscientos estudiantes 
de todos los países latinoamericanos. Ahora América Latina tenía rostros diversos, nombres, vi-
das, amistades. En Madrid descubrí a América Latina y se desarrolló una experiencia no sospe-
chada con anticipación: no era europeo (y el español, aunque “de segunda” en esa época, sí lo 
era), sino latinoamericano. Enrique Dussel: “Autopercepción intelectual de un processo histórico”. 
Un proyecto ético político para América Latina, pág. 16.  
9 Armando Lampe, org: História e libertação: homenagem aos 60 anos de Enrique Dussel, pág. 37. 
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lução Cubana. Participou de muitos Seminários, Debates e Semanas de Estudos 
Latino-Americanos realizados na Europa, sendo que alguns destes eventos o 
próprio Dussel ajudou a organizar, como, por exemplo, a Semana Latino-
Americana em 1964.  

Regressando da Europa leciona na Universidad Nacional Resistencia (Cha-
co), professor de filosofia e história da cultura. Em 1968, leciona na Universidad 
Nacional de Cuyo (Mendonza), na Argentina. 

Na noite de 2 de outubro de 1973, Dussel e sua família são vitimas de um 
atentado em Mendonza (Argentina), planejado e executado pela Triple A, organi-
zação terrorista de extrema direita (comando Ruci). Metade de sua casa foi des-
truída por uma bomba. 

Dussel exila-se com sua família no México, experiência que lhe confere a 
oportunidade de mergulhar mais ainda nos mistérios do continente latino-
americano, vivenciando a rica e milenar cultura mexicana. Em 1976, Dussel, le-
ciona no curso de Estudios Latino-americanos e no curso de Ética para pós-
graduandos da Faculdade de Filosofia da Universidade Nacional Autônoma do 
México. Neste período, inicia uma cuidadosa e sistemática leitura dos escritos de 
Karl Marx, preparando confronto com a frente liberal latino-americana. Com esta 
releitura de Marx, Dussel escreve obras de muita importância na sua produção 
teórica: 

La producción teórica de Marx: Un comentario a los Grundrisse, 1985. 

Hacia un Marx desconocido: Un comentario de los manuscritos del 61-63, 1988. 

El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana: Un comentario a la 
tercera y la cuarta redacción de “El capital”, 1990.  

Las metáforas teológicas de Marx, 1993. 

2.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CURRICULUM VITAE 
DE ENRIQUE DUSSEL 

É difícil classificar todos os escritos de Enrique Dussel. Todavia, parece que 
suas maiores produções encontram-se na área de história, teologia e filosofia. A 
produção intelectual de Dussel é vasta. Além dos livros, encontramos até 2002 
aproximadamente 202 artigos de cunho filosófico, publicados nos mais variados 
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meios institucionais. Aproximadamente 38 artigos na área de história e mais ou 
menos 111 artigos na área de teologia.  

O trabalho de Dussel aparece não apenas na reflexão teórica, mas também 
na militância. O próprio Dussel define-se como intelectual militante: 

Queridos amigos. Al llegar a una cierta edad, después de más de 50 anõs de mi-
litancia, y al echar la mirada atras sobre los pasos que han ido haciendo camino, se 
hace muy difícil poder comunicar hasta a los próximos lo que esto significa. De to-
das maneras, para el pensador-militante, los anõs maduros son un tiempo de pro-
funda alegría ya que larga experiencia y las muchas lecturas van dando un pano-
rama de la existencia humana que difícilmente pudo alcanzarse en la juventud, por 
más que el entusiasmo era inmenso. Por ello, feliz de llegar a la edad en que para 
muchas culturas, por la autoridad de los cabellos blancos, el viejo tiene derecho a 
comenzar a hablar, estoy recorriendo el resto del camino que me queda. El mundo 
bajo el imperio americano, y América Latina despedazada en tantos naciones que 
nunca quieren encontrar su unidad, pareciera ensombrecerse; sin embargo la espe-
ranza contra todo pesimismo sigue alentando mi vida de intelectual militante que 
comence a hacer a mis dieciocho años, y que con altos y bajos nunca se ha deteni-
do 10. 

De 1984 a 2003, Dussel ofereceu mais de 466 cursos, conferências e pai-
néis por todo o mundo. Uma média de 24 atividades anuais seja para um público 
acadêmico especializado, seja para um público de bases populares. Estudos so-
bre o pensamento dusseliano multiplicam-se nos vários centros intelectuais mun-
diais (Argentina, Brasil, Espanha, Itália, Inglaterra, EUA, Alemanha, África etc.) 

Maiores informações sobre o Curriculum Vitae de Enrique Dussel pode ser 
consultado no anexo 1.  

2.3. DUSSEL, UM PENSADOR TRANSDISCIPLINAR  

Dussel é um filosofo de reflexão crítica, des-construtiva, movente. Seu pen-
samento percorre o tempo e o espaço, pois tanto viaja por África, Ásia, EUA e Eu-
ropa, identificando a história e a cultura, como percorre pensadores, escritores e 
artistas de varias épocas. O poder de síntese marca a vida e a obra de Enrique 
Dussel, tanto que ambas se compõem. Seus escritos refletem experiência de vi-
da, militância, reflexão e ação, tendo como ponto de partida a realidade.  
                                            
10 I Encontro Regional de Estudos Sobre a Filosofia da Libertação de Enrique Dussel: Homenagem 
a seu 70 aniversário. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 18/06/2004. 
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Um dos suportes que sustentam o universo intelectual dusseliano é a ciência 
histórica. Dussel toma a história (possivelmente pela influência semita) como ob-
jeto de reflexão. Privilegia a história não como fatos e dados narrativos, mas como 
ponto de partida para o pensamento11. 

A compreensão dusseliana da história se dá por dois lados: o universal e o 
particular. Dussel possui em seu horizonte intelectual uma compreensão da histó-
ria universal desde a origem dos povos primeiros às complexas sociedades mo-
dernas. Este horizonte histórico universal o faz mover-se por toda a história da 
humanidade em seus principais períodos. 

 O outro lado dusseliano de compreensão da historia é o particular. História 
de povos, tribos, cidades, estados, a trajetória ímpar de cada cultura. Esta com-
preensão das histórias particulares articula-se na compreensão da história univer-
sal e vice-versa. Tal forma de ver a história possibilita localizar a América Latina 
(particular) dentro de um horizonte histórico (universal). Assim, também cada um 
dos países latino-americanos (particulares) dentro de um horizonte universal (A-
mérica Latina), e vice-versa.  

O pensamento historiográfico dusseliano privilegia dois pontos da história la-
tino-americana. Primeiro, o projeto de compreensão histórica da cultura latino-
americana dentro do projeto histórico universal. Segundo, a história do cristianis-
mo na América Latina (tema este que vai ocupar boa parte das obras dusselianas 
até certo período de sua vida). 

Salientamos o reforço hermenêutico que os textos de Karl Marx causaram 
na compreensão dusseliana da história, firmando ainda mais uma crítica histórico-
materialista e fenomenológica, esta já iniciada com a leitura de Edmund Husserl e 
Merleau-Ponty: 

Trabalhei muito os textos de Marx nos últimos anos, mas agora quero expor ape-
nas a temática positividade-negatividade e a “explicação” da causa da negatividade 
da vítima, para melhor compreender o exercício da razão ético-crítica. Como pós-
hegeliano de esquerda, Marx teve de fazer uma crítica à filosofia puramente negati-
va do último Hegel. A recuperação da “positividade” - que levará Marx, a partir de 
uma opção ético-crítica, a descobrir a importância da economia (partindo exclusi-

                                            
11 Entendo “fazendo história” como a obra do historiador Enrique Dussel. O historiador guia o filó-
sofo. Parte dos fatos e não das idéias, “das coisas mesmas”, como diria Edmund Husserl (Benedi-
to Eliseu L. Cintra). Idem. 
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vamente da do direito e da filosofia), a remeter-se ao conteúdo (material) real posi-
tivo como ponto de partida necessário para a “crítica” 12 (E L 316).  

A perspectiva utilizada por Enrique Dussel para reler a história latino-
americana é indiscutivelmente daqueles que estão além do sistema. Esta leitura, 
ao reverso da história oficial, assume a vítima dando-lhe nome, rosto e voz 13.  

 A clássica obra dusseliana que melhor esboça este modo de pensar a his-
tória é 1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origem Del mito de la Moderni-
dad. Neste texto, Dussel “começa a filosofia fazendo historia”, como bem afirmou 
o Professor Benedito Cintra. 

Não é possível discorrer sobre o pensamento ético dusseliano sem antes 
considerar sua relação com pensamento semita, cristianismo e teologia da liberta-
ção. Compõem aquilo que poderíamos chamar veio semita dusseliano.  

O primeiro contato que Enrique Dussel teve com a cultura semita vem de 
sua infância, mais especificadamente de sua mãe, via o cristianismo argentino. A 
obra O Humanismo Semita, escrita após sua experiência em Israel, procura res-
gatar a profunda raiz antropológica do semitismo, reavendo temas como: amor, 
justiça, ética, outro, órfão, viúva, estrangeiro, pobre, homem, Deus etc. Estes te-
mas são decisivos na ética da libertação dusseliana. 

A fé esclarecida é uma característica determinante no filósofo Enrique Dus-
sel. Suas obras Hipótesis para una historia de la Iglesia en America Latina, Histo-
ria Liberationis: 500 anos de história da Igreja na América Latina, Caminhos da 
libertação latino-americana I, II, III, IV são criticas, apontam para uma outra possi-
bilidade interpretativa do cristianismo na América Latina. Dado sua importância e 
originalidade, logo Dussel passa a lecionar no “Instituto de Pastoral Latino Ameri-
cano” 14. 

                                            
12 Salientamos a influência que os escritos de Marx causarão na Escola de Frankfurt e ambos so-
bre o pensamento de Dussel: 

Na ampla tradição que poderíamos chamar de “marxismo ocidental” - inaugurada por Lu-
kács e Korsch – a Escola de Frankfurt é um movimento crítico que funciona como antecedente 
direto da Filosofia da Libertação, que se desenvolve no seio da crise da Modernidade tardia do 
capitalismo central (E L 330).    

13 Uma comparação para nos ajudar a compreender a ótica histórica dusseliana. Imaginemos uma 
linda casa, com jardins, lago, carros, forte alicerce e vigas, habitada por uma estruturada família. A 
casa é constituída por três andares: Superior, tomado como dormitório; médio, tomado como vida 
social (salas e outros ambientes); e o inferior, tomado por uma antiga senzala (cozinha, oficina e 
espaço para outros trabalhos). Dussel inicia a interpretação histórica preferencialmente pela sen-
zala.  
14 Fundado por ocasião da Conferência Episcopal Latino Americana ocorrida em Medellín (1968).  
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Uma das grandes contribuições de Enrique Dussel para a América Latina foi 
a fundação da “Comissão de Estudo da História da Igreja na América Latina” 
(CEHILA), em Quito, em janeiro de 1973, da qual foi presidente até 1993 15. Reu-
niu em torno deste projeto um vasto número de estudiosos, pesquisadores e his-
toriadores que se organizaram em núcleos de estudos regionais, para rever a his-
tória do cristianismo na América. Órgão inicialmente ligado à Conferência Episco-
pal Latino-Americana (CELAM), futuramente adquiriu estatuto próprio e laico. A 
tese de doutorado Les Evêques hispano-americains, defenseurs et evangelisa-
teurs de l’ indien (1504-1620) já apontava para esta tendência intelectual de re-
pensar a história do cristianismo na América Latina e Caribe. Outra obra, Historia 
de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y liberacion (1492 – 1972) confirma esta 
trajetória intelectual. 

A contribuição dusseliana se estende também ao campo da teologia latino-
americana. O encontro de “El Escorial” (1972) é um dos marcos do nascimento 
desta teologia. Ali Dussel contribuiu para esta teologia com “História da fé cristã e 
transformação social na América Latina” 16. Na ocasião, conheceu vários teólogos 
latino-americanos: José Comblin, Segundo Galileia, Juan Luis Segundo, Gustavo 
Gutierez, Hugo Assmann e tantos outros que compuseram o pensamento teológi-
co libertador latino-americano. A partir desse momento, Dussel sairá do anonimato 
e se tornará referência na América Latina, compondo o grupo daqueles que elabo-
ram uma crítica da realidade a partir do terceiro mundo.  

A crítica teológica libertadora latino-americana, cujas raízes remetem-se ao 
antigo profetismo de Israel, tem por centro de reflexão a alteridade (um dos prin-
cipais temas filosóficos dusselianos). A teologia vai perdendo espaço à medida 
que Dussel constrói seu mundo filosófico.  

Dussel teria tudo para apenas ser mais um comentador ou estudioso de re-
nome da filosofia clássica. Um desconcerto em sua vida se dá quando conhece 
Emmanuel Lévinas e também Paul Ricoeur. Toda a filosofia aprendida por Dussel 
durante bom tempo de sua vida se vê perdida, desorientada, ideologizada, pois 
Lévinas abre o horizonte do si-mesmo (eu) para a alteridade (outro) e Ricoeur en-

                                            
15 Sobre a fundação do Cehila, pode-se pesquisar: CEHILA: Para uma historia de la Iglesia em 
América Latina. I encuentro de CEHILA, Quito, 1973, Barcelona, Ed. Nova Terra, 1975. Ainda 
www.cehila.org  
16 Este encontro resultou no livro, Fé cristã e transformação social na América Latina. Encontro de 
“El Escorial,1972. Petrópolis: Vozes, 1977.  

http://www.cehila.org./
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fatiza as diferenças entre os povos. Dussel descobre o totalitarismo subjacente na 
filosofia grega européia, e os males que tal filosofia causa ao mundo: 

A partir de um pensar latino-americano crítico (e por isso de toda a “perife-
ria”), a dialética aristotélica, como todo o pensar grego, repete de diversas manei-
ras o Fragmento 6 de Parmênides, quando diz que “o ser é, o não-ser não é”. Não 
se deve, porém, esquecer que “são o mesmo o pensar e o ser” (Fragmento 3), e o 
pensar deve identificar-se com o lógos grego. O ser é (o grego), o não-ser não é 
(o bárbaro, o conquistador, o que está além do horizonte ontológico da pólis). Nes-
te caso, diviniza-se a fysis, que é o horizonte grego de com-preensão do mundo. 
Em última análise, é uma ontologia conquistadora, dominadora, imperial, portanto 
guerreira 17.  

 A descoberta de Lévinas obriga Dussel a reler a América Latina com outros 
olhos: os olhos do outro, do pobre, da alteridade, da exterioridade.  

A partir da leitura de Lévinas, a categoria “centro” vai estar relacionada com 
a totalidade, e a categoria “periferia” com a alteridade. Todo o discurso da filosofia 
da libertação será uma prática ética que assume a alteridade em sua extrema in-
digência.  

Dussel não formou necessariamente uma escola no sentido tradicional, seu 
pensamento compõe a tradição crítica do terceiro mundo. Porém, é indiscutível 
que Dussel tenha leitores e pesquisadores de seu pensamento em vários centros 
acadêmicos do globo.  

2.4. ANALÉTICA  

Quando Dussel toma suas aulas na Universidade Nacional de Cuyo, ocu-
pando a cadeira de ética até 1975, ensina fenomenologia e existencialismo hei-
deggeriano. Não havia ainda em seu sistema intelectual um pensamento ético e 
crítico latino-americano sui generis. Zimmermann afirma que tal pensamento será 
desenvolvido na ocasião da 2ª Conferência Geral do Episcopado Latino-
americano, realizada em 1968: 

Começam a ser ouvidas as vozes críticas, movimentos de resistência, despertar 
do povo, ante as ditaduras de direita, então generalizadas na América Latina. Outro 
fato que só agora começa a ser valorizado e justamente dimensionado é a revolu-
ção socialista acontecida em Cuba, em 1959. Começa-se a perceber que é possível 

                                            
17 Enrique Dussel: Método para uma filosofia da libertação: superação analética da dialética hege-
liana, pág. 35.  
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modificar a realidade latino-americana. A tomada de consciência da dependência; 
da cruciante situação de subdesenvolvimento econômico, social, político, cultural e 
religioso; do processo da concentração de renda; do desenvolvimento desigual de 
algumas sub-regiões no interior dos diversos países; da crescente interferência de 
potências imperialistas nos níveis político e econômico de nossos países – e con-
seqüentemente cooptação das classes dirigentes nacionais e sua corrupção 18. 

A história “na pele” latino-americana convence Enrique Dussel que não basta 
uma arqueologia do saber, sendo imprescindível uma epistemologia na qual o co-
nhecimento contribua decisivamente para a transformação da realidade, e esta 
influa diretamente sobre o conhecimento. Esta epistemologia nos conduz à Filoso-
fia da Libertação, cujo princípio é a ética da libertação. Instiga Dussel:  

A conversão ao pensamento ana-lético ou meta-físico é exposição a um pensar 
popular, o dos outros, o dos oprimidos, o do Outro fora do sistema; é ainda um po-
der aprender o novo. O filósofo ana-lético ou ético deve descer de sua oligarquia 
cultural acadêmica universitária para saber-ouvir a voz que vem do além, desde o 
alto (aná), desde a exterioridade da dominação 19.  

Dussel é um dos sistematizadores daquilo que poderíamos chamar filosofia 
sui generis latino-americana. O conhecimento da história, da teologia, da filosofia 
e de outras ciências possibilitou a Dussel a árdua tarefa de germinar na América 
Latina uma filosofia que iluminasse a realidade deste povo. Dussel foi capaz de 
desvelar problemas éticos encobertos há mais de 500 anos: 

Por sua vez, a filosofia latino-americana agora pode nascer. Só poderá nascer 
se o estatuto do homem latino-americano for descoberto como exterioridade meta-
física em relação ao homem do Atlântico Norte (europeu, russo e americano). A 
América não é a matéria da forma européia como consciência. Tampouco é da A-
mérica Latina a têmpera radical da expectativa, modo inautêntico da temporalidade. 
A categoria de fecundidade na alteridade deixa lugar meta-físico para que a voz da 
América Latina seja ouvida. A América Latina é o filho da mãe ameríndia dominada 
e do pai hispânico dominador. O filho, o outro, oprimido pela pedagogia dominadora 
da totalidade européia, incluído nela como bárbaro, o bon sauvage, o primitivo ou 
subdesenvolvido. O filho não respeitado como outro, mas negado enquanto ente 
conhecido (cogitatum dos “Institutos para a América Latina”). O que a América Lati-

                                            
18 Roque Zimmermann: América Latina o não ser: uma abordagem filosófica a partir de Enrique 
Dussel (1962-1976), págs. 34-35. 
19 Enrique Dussel: Para uma ética da libertação latino-americana. Tomo II - Eticidade e moralidade, 
pág. 203.  
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na é vive-o o povo simples dominado em sua exterioridade do sistema imperante 
20.  

O discurso filosófico dusseliano constitui-se de um processo de crítica e 
descronstrução da filosofia totalitária dos centros de poder. Nosso objetivo nesta 
pesquisa não é detalhar todos os entraves que Dussel apontou entre a filosofia do 
centro e a filosofia da periferia. Não é sadio provocar antagonismo entre as duas 
filosofias, sabendo que uma não vive sem a outra:  

A filosofia latino-americana, que tende à interpretação da voz latino-americana, é 
um momento novo e analógico na história da filosofia humana. Não é nem um novo 
momento particular do Todo unívoco da filosofia abstrata universal; também não é 
um momento equívoco ou auto-explicativo de si mesma. Desde sua dis-tinção úni-
ca, cada filósofo e a filosofia latino-americana, retoma o “semelhante” da filosofia 
que a história da filosofia lhe entrega; mas ao entrar no círculo hermenêutico desde 
o nada distinto de sua liberdade, o nível de semelhança é analógico 21.  

Seria infindável à pesquisa retomar todos os diálogos estabelecidos por 
Dussel junto a filósofos como: Paul Ricoeur, Karl-Otto Apel, Charles Taylor, Ri-
chard Rorty e outros. Somam-se a estes os textos de Dussel nos quais procura 
dialogar com os clássicos: Aristóteles, Platão, Karl Marx, Hegel, Kant, Heidegger 
etc.  

O pensamento filosófico dusseliano da libertação percorre todos os períodos 
da história da filosofia, dialogando com os principais filósofos de cada tempo. Em 
sua obra “Método para uma filosofia da libertação”, Dussel toma a dialética como 
eixo central da constituição filosófica ocidental: 

A dialética, como veremos, é um método (do grego metáhódos) ou um caminho, 
um movimento radical e introdutório àquilo que as coisas são. O método dialético é 
o próprio início. A questão tem sido posta por todos os grandes filósofos. Contudo, 
serão tantas as dialéticas quantos sejam os sentidos radicais do ser. Distintas são 
as dialéticas porque distintas são as épocas em que foram formuladas na história 
do pensar. De todos os modos, porém, todas as dialéticas partem de um factum (de 
um fato), de um limite ex quo, ou ponto de partida. A partir desse factum, a dialética 
se lançará numa ou outra direção. De acordo com o sentido do ser (o sentido de-
termina a direção) e por isso bem diferente será o ponto de chegada, o para-onde 

                                            
20 Enrique Dussel: Método para uma filosofia da libertação: superação analética da dialética hege-
liana, págs. 210-211.  
21 Enrique Dussel: Para uma ética da libertação latino-americana. Tomo II - Eticidade e moralidade, 
pág. 215.  
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(ad quem) do movimento dialético. Em todos os casos – e importa indicá-lo expres-
samente -, o ponto de partida é o mesmo: para uns se denomina “consciência natu-
ral” (por exemplo, Hegel ou Hussel: natürliche Bewusstsein) ou “atitude natural” (a 
fenomenologia). Para outros, “opinião transmitida” (tà éndoxa, em Aristóteles) ou o 
meramente “opinável” (dóxa platônica); por último, “compreensão existencial” (o ní-
vel ôntico ou existenziell de um Heidegger), para citar alguns exemplos 22. 

Partindo do pensamento antigo e dialogando principalmente com Aristóteles, 
os modernos Descartes, Kant e até Hegel, demonstra que a dialética assumida 
pelo centro conduz a uma ontologia totalizadora: 

A crítica à dialética hegeliana foi feita pelos pós-hegelianos (entre eles Feuerba-
ch, Marx e Kierkgaard). A crítica à ontologia heideggeriana foi feita por Levinas. Os 
primeiros ainda não modernos; o segundo ainda é europeu. Seguiremos indicati-
vamente o caminho deles para superá-los a partir da América Latina. Eles são a 
pré-história da filosofia latino-americana e o antecedente imediato do nosso pensar 
latino-americano. Não podemos contar nem com o pensamento preponderantemen-
te europeu (de Kant, Hegel ou Heidegger) porque nos incluem como “objetos” ou 
“coisa” em seu mundo; não podemos partir daqueles que os imitaram na América 
Latina, porque é filosofia inautêntica. Também não podemos partir dos imitadores 
latino-americanos dos críticos de Hegel (os marxistas, existencialistas, latino-
americanos) porque também eles eram inautênticos. Os únicos críticos reais do 
pensamento dominador europeu foram os autênticos críticos europeus menciona-
dos ou os movimentos históricos de libertação na América Latina, África e Ásia. É 
por isso que, empunhando (e superando) as críticas a Hegel e Heidegger européias 
e escutando a palavra pro-vocante do Outro, que é o oprimido latino-americano na 
Totalidade norte-atlântica como futuro, pode nascer a filosofia latino-americana, que 
será analógicamente, africana e asiática 23.  

Propõe como saída para esta questão a analética, fundada basicamente na 
alteridade:  

Todavia, Levinas fala sempre que o Outro é “absolutamente” Outro. Tende então 
para a equivocidade. Por outro lado, nunca pensou que o Outro pudesse ser um ín-
dio, um africano, um asiático. O Outro para nós, é América Latina com relação à To-
talidade européia; é o povo pobre oprimido latino-americano diante das oligarquias 
dominadoras e contudo dependentes.  

                                            
22 Enrique Dussel: Método para uma filosofia da libertação: superação analética da dialética hege-
liana, pág. 17. 
23 Enrique Dussel: Para uma ética da libertação latino-americana. Tomo II - Eticidade e moralidade, 
pág. 194. 
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Dussel materializa o conceito levinasiano de alteriadade, ainda mantendo 
categorias abstratas: 

O método do qual queremos falar, é ana-lético, vai mais além, acima, vem de um 
nível mais alto (ana) que o do mero método dia-lético. O método dia-lético é o ca-
minho que a Totalidade realiza na mesma: dos entes ao fundamento e do funda-

mento aos entes.  

A analética rompe a relação solipsista ente – fundamento, fundamento – en-
te: 

Agora se trata de um método (ou do explícito domínio das condições de possibi-
lidade) que parte do Outro como livre, como um além do sistema da Totalidade; que 
parte então de sua palavra, da Revelação do Outro e que con-fiando em sua pala-
vra, age, trabalha, serve, cria. O método dialético é a expansão dominadora da To-
talidade desde si mesma; a passagem da potência ao ato do “Mesmo”. O método 
analético é a passagem ao justo crescimento da Totalidade desde o Outro para 
“servi-lo” criativamente.  

A idéia de serviço ao outro expressa a materialidade que Dussel acrescenta 
ao conceito de alteridade levinasiano:    

A passagem da Totalidade a um novo momento de si mesma é sempre dia-lética, 
mas tinha razão Feuerbach ao dizer que “a verdadeira dialética” (então há uma fal-
sa) parte do diálogo do Outro e não do “pensar solitário consigo mesmo”. A verda-
deira dia-lética tem um ponto de apoio ana-lético (é um movimento ana-dia-lético); 
ao passo que a falsa, a dominadora e imoral dialética é simplesmente um movimen-
to conquistador: dia-lético. Cada rosto no face-a-face é igualmente a epifania de 
uma família, de uma classe, de um povo, de uma época da humanidade e de uma 
humanidade mesma por inteiro e, mais ainda, do Outro absoluto. O rosto do Outro é 
um ana-lógos; ele é já uma “palavra” primeira e suprema, é o gesto significante es-
sencial, é o conteúdo de toda significação possível em ato 24.  

Em sua obra Filosofia da libertação na América Latina, Dussel já começa a 
amadurecer sua ética da libertação, desenvolvendo um pensamento cuja objetivi-
dade e centralidade é a América Latina. Faz filosofia a partir da América Latina, 
desenvolvendo conceitos desde a realidade concreta:  

O oprimido como “origem” e “lugar” de onde procede o discurso filosófico crítico-
libertador, indica que desde seu começo é um discurso prático, ético, que toma co-

                                            
24 Enrique Dussel: Para uma ética da libertação latino-americana. Tomo II - Eticidade e moralidade, 
págs. 200-201. 
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mo “ponto de partida” do discurso ainda “possível”, a situação humana produzida 
pela práxis de dominação... O oprimido é o pobre na política (pessoa, classe, na-
ção; a mulher na erótica machista; a criança, a juventude, o povo na pedagógica de 
dominação cultural 25. 

 

OBS: O conceito de analética constitui-se um dos fundamentos do pensa-
mento dusseliano.  

Para Enrique Dussel, a dialética é um método fundamental, diversificado em 
seus momentos históricos e sociais em que foi pensado e por quem foi pensado. 
Para Platão, o conhecimento se dá por graus. Dóxa (opinião), subdividida em i-
maginação e crença, episteme (ciência) subdividida em conhecimento mediano e 
pura intelecção. O método de conhecimento é a dialética. Pode ser ascensional, 
do mundo sensível particular ao mundo das Idéias gerais ou pode ser descensio-
nal, das Idéias gerais para o mundo sensível das particularidades.  

A dialética não é cientifica. É um modo de compreensão mediado: Diá (com-
preensão) logos (pro-posto) palavra. É um diálogos. A dialética é argumento parti-
do de uma realidade cotidiana (factum). Está implícito na dialética, um fundamen-
to para a ontologia, pois o horizonte a partir do qual argumento é o princípio do 
ser.  

O método dialético nos conduz a compreensão de um determinado mundo, 
que possui sentido e valor para quem dele participa. Porém num determinado ho-
rizonte ontológico ou dialético eu só nomeio o já conhecido “o ser é”. O estranho o 
“não ser” “não é”. Para Dussel, esta é uma falsa dialética, carente de uma analéti-
ca:  

A verdadeira dia-lética tem um ponto de apoio ana-lético (é um movimento 
ana-dia-lético); ao passo que a falsa, a dominadora e imoral dialética é simples-
mente um movimento conquistador: dia-lético 26.  

A analética é o momento da superação da dialética, é radicalmente ético e 
material: 

A analética, enquanto momento teórico e praticamente fundante da dialéti-
ca e a sua concreção na experiência ob-audiente da voz do outro que brada por 
justiça 27.  

                                            
25 Enrique Dussel: Filosofia da Libertação na América Latina, pág. 248. 
26 Enrique Dussel: Para uma ética da libertação latino-americana. Tomo II - Eticidade e moralidade, 
pág. 201. 
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No horizonte dialético grego-europeu totalizado em si-mesmo, a ameríndia 
foi assumida como o si-mesmo grego-europeu. Esta dialética ou ontologia não é 
ética, pois sacrificou o outro (alteridade) que estava mais além (ana), encobrindo-
o. Porém, o método ana-lético superou a dialética grega-européia a partir da Ame-
ríndia. 

Roque Zimmermann distingue três fases do pensamento dusseliano: 

Distinguimos três fases na evolução do seu pensamento, que ainda não acabou, 
assim divididas:  

1. A fase ontológica, do início (1961) até 1969;  

2. A fase metafísica, de 1968 até 1976;  

3. A fase mais concreta, de 1976 até hoje (1986)... 

Por “fase ontológica” entendo aquela na qual Dussel tenta de-struir criticamente 
todo o pensamento ontológico da filosofia ocidental desde os gregos até Heidegger. 

A fenomenologia e o heideggerianismo marcam o pensamento de Dussel 
nesta fase, ver Método para uma filosofia da libertação: superação analética da 
dialética hegeliana:     

A “fase metafísica” compreende aquela em que Dussel, partindo da categoria de 
Exterioridade, inspirado por Ricoeur e Lévinas, descobre a metafísica “como a rela-
ção veri-ficante do pensar o mundo (que) se funda, em última analise, no ôntico: a 
relação de homem a homem, homem que enfrenta outro homem como um rosto 
que transcende toda a contemplação mundana veritativa, como uma liberdade a 
partir da qual surge, desde o mistério, uma palavra que revela o imprevisível”.  

Um dos principais temas tratados por Dussel, segundo Zimmermann, nesta 
segunda fase é a questão da alteridade.   

Na terceira, a fase mexicana, começa a ter cada vez mais importância a análise 
crítica de Marx. 28. 

Não muito diferente de Zimmermann, Emilio Ricardo Noceti reconhece tam-
bém três etapas do pensamento dusseliano: 

1) Primera etapa (hasta 1970): Se trata de la etapa de formación, transcurrida en su 
mayor parte en Europa.  

Segundo Noceti, nesta primeira etapa, Dussel situa-se no nível ontológico:   

                                                                                                                                    
27 Enrique Dussel: Método para uma filosofia da libertação: superação analética da dialética hege-
liana, pág. 11.  
28 Roque Zimmermann: América Latina o não ser: uma abordagem filosófica a partir de Enrique 
Dussel (1962-1976), pág. 31-32.  
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2) Segunda etapa (desde 1970 a 1976). 

Ruptura com o pensamento ontológico marca a segunda etapa dusseliana:    

3) Tercera etapa (1976...): Es la etapa del exilio y de la madurez 29.  

Propomos uma quarta fase na evolução do pensamento analético dusselia-
no. Fase que coincide com pensamento crítico marcado pela realidade da globali-
zação e da exclusão. O nível de profundidade e de critica é maior, concernente ao 
terceiro mundo. A razão, tal como a modernidade a forjou, é insuficiente, pois de-
vemos mergulhar nas situações extremamente desconfiguradas da humanidade 
nas quais surge a vítima.  

O processo de produção de vítima é mais radical. Assume escalas globais, 
principalmente a partir da década de 1990. Acentua-se o abismo entre países ri-
cos e países pobres, a fome e a miséria tomam maior volume em todo o globo, 
assim como o desemprego e a destruição do meio ambiente; configura-se um 
mercado internacional, inaugura-se a cultura da comunicação.  

A quarta fase do pensamento dusseliano inicia-se após o ciclo dos escritos 
centrados em torno dos cinco volumes de Para uma ética da libertação latino-
americana. Nestes, o método analético rompe com a ontologia do centro. No 
quarto momento, Dussel assume uma perspectiva global em Ética da libertação 
na idade da globalização e da exclusão, contudo já implícita no conjunto de suas 
obras anteriores. Questão que nos ocupará no terceiro capítulo desta dissertação 
30. 

 

 

                                            
29 Emilio Noceti: Fundamentos y líneas principales de la ética de la liberación de Enrique Dussel, 

págs. 8-10.  
30 Antecedendo algumas questões tratadas por Dussel há toda uma tradição de críticos latino-

americanos, expressaram-se pelas mais diversas manifestações culturais. Dussel assume: 

A filosofia da libertação é recente. Todavia seus antecedentes são mais antigos do que a 
filosofia moderna européia. Bartolomeu de Las Casas (1484-1566) disse com muita exati-
dão que “duas maneiras tiveram em extirpar da face da terra aquelas miseráveis nações”. 
Enrique Dussel: Filosofia da Libertação na América Latina, pág. 15.  
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 II PARTE  

1. PRESSUPOSTOS E CATEGORIAS DA ÉTI-
CA DA LIBERTAÇÃO DUSSELIANA 

“Se a maior miséria física é morrer de fome, então 
a maior miséria espiritual é deixar morrer de fome” 
(V. G. Feller).  

Dentro do contexto do continente latino-americano e de outros continentes, 
principalmente do terceiro mundo, quando se toca na temática da filosofia surgem 
como referenciais subsumidos a Europa e a Grécia. A “viagem filosófica” inicia-se 
na Grécia, com o estudo das escolas e os filósofos pré-socráticos. Após Sócrates, 
desvelam-se os grandes filósofos antigos: Platão e Aristóteles. Em seguida, surge 
o período da filosofia helenística: os estóicos, epicuristas, cépticos, ecléticos, Plo-
tino e outros.  

Com o advento do cristianismo, paulatinamente, o centro de reflexão mundi-
al será a Europa, tendo seus principais representantes na Patrística e na Idade 
Média. Na Renascença, surgem nomes como Erasmo de Roterdam, Thomas Mo-
rus, Michel Montaigne, os pensadores da reforma e contra-reforma. 

Francis Bacon, Galileu Galilei e Descartes são os grandes iniciadores da Fi-
losofia moderna. Em seguida, teremos as correntes racionalista (Leibniz, Spinoza, 
Pascal) e empirista (Locke, Berkeley, Hume).  

A Filosofia moderna tem sua grande guinada com Immanuel Kant, depois do 
Iluminismo. Kant é seguido pelos idealistas alemães: Fichte, Schelling, Hegel. 
Surgem os críticos de Hegel (Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Ni-
etzsche). Pelo fim do século XIX, temos o advento do positivismo com Auguste 
Comte. A ele se prende grande parte da filosofia da ciência de estirpe norte-
americana. Edmund Husserl, com a doutrina da intencionalidade da consciência, 
procurando recuperar Aristóteles e os Medievais abre caminho para a Fenomeno-
logia Existencial (Max Scheller, Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Karl Jaspers, 
Jean-Paul Sartre e muitos outros). O séc. XX também foi marcado pela presença 
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dos filósofos da linguagem e pelo pensamento estruturalista. É por este panorama 
que é estudada a filosofia, principalmente no ocidente, porém há dúvidas.     

Será que não havia formas de pensamento reflexivo entre as culturas aborí-
gines que habitavam o continente latino-americano antes de 1492? Incas, Maias, 
Astecas e outras culturas foram incapazes de pensar racionalmente? Dentre estas 
e tantas outras culturas, como a chinesa, a hindu, a japonesa, os deuses foram 
generosos apenas com a civilização indo-européia quanto ao pensar racional? É 
inaceitável um pensamento crítico fora do eixo Grécia – Europa? A racionalidade 
helênico-européia é a única possível? Dentre tantas culturas é suficiente apenas 
uma única visão da filosofia? Os centros acadêmicos latino-americanos não po-
dem construir uma outra visão da filosofia?  

Esta forma de compreensão heleno-eurocêntrica impossibilita conceber uma 
filosofia para além destas margens, pois fundamenta-se sempre em si-mesma 31. 
Neste horizonte de estudo, encobrimos culturas milenares como as orientais, afri-
canas ou indianas, não aprendendo quase nada de sua língua, artes, religião, 
formas de pensar, economia, política etc. 

Enrique Dussel em sua obra Ética da libertação na idade da globalização e 
da exclusão propõe novos horizontes de compreensão para a filosofia e a cultura 
ocidental. Dussel propõe quatro estágios culturais - “sistemas inter-regionais” -, 
que nos lançam para além da cultura helênica e européia:  

Primeiro estágio: Sistema inter-regional Egípcio-mesopotâmico desde o IV milê-
nio aC. Não há um centro, apenas os pólos: Egito e Mesopotâmia.  

Segundo estágio: Sistema inter-regional Indo-europeu desde o século XX aC. 
Tem como centro: região persa, mundo helenístico (selêucida e ptolomaico), desde 
o século IV aC. Extremo-oriental: China. Sul-oriental: reinos da Índia. Ocidental: 
mundo mediterrâneo. 

Terceiro estágio: Sistema inter-regional Asiático-afro-mediterrâneo desde o sécu-
lo IV dC. Centro de conexões comerciais: Região persa e do Turan-Tarin, posteri-
ormente o mundo muçulmano (desde o século VII dC). Centro produtivo: Índia. Ex-

                                            
31 Aproximadamente há 4,4 milhões de anos, surgiu o australopithecus ramidus; há 3 milhões de 
anos australopithecus boisei; há 1,5 milhões de anos o homo erectus; há cem mil anos o homo 
neanderthalensis: há noventa mil anos o homo sapiens sapiens. Comparada matematicamente 
com o surgimento do homem, ou da formação do cosmo, a filosofia nasce recentemente, aceitan-
do que a filosofia tenha surgido por volta do VI século antes de Cristo na Grécia. Desde então, 
está engessada no horizonte cultural greco-romano e europeu.  
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tremo-oriental: China. Sul-ocidental: a África bantu. Ocidental: mundo bizantino-
russo. Extremo-oeste: Europa Ocidental.  

Quarto estágio: Sistema-mundo desde 1492 dC. Centro: Europa Ocidental (hoje 
EUA e Japão; desde 1945-1989 com a URSS). Periferia: América Latina, África 
bantu, mundo muçulmano, Índia, Sudeste Asiático, Europa Oriental. Quase autô-
nomas: China e Rússia (desde 1989) (E L 21). 

 Dussel sugere uma outra origem para a filosofia. O Egito vagarosamente 
foi cedendo seu lugar de metrópole para suas antigas colônias, sendo a Grécia 
uma das que mais se desenvolveu e absorveu a cultura egípcia, que por sua vez, 
tinha forte influência negra bantu: 

Estas curtas reflexões bastam para indicar que é necessário que saiamos 
do estreito helenocentrismo prussiano em filosofia, para nos abrirmos para o am-
plo horizonte das sugestões filosóficas de todas as culturas que a humanidade 
desenvolveu plurivalentemente. De passagem, pensamos que o Egito, talvez me-
lhor que os gregos e modernos, produziu uma ética sumamente equilibrada entre 
o material (Hórus) e o discurso (Thoth) e que poderia nos ensinar algo. Afinal de 
contas, tanto os gregos com os semitas (especialmente os hebreus, os cristãos e 
os islâmicos) são seus descendentes (E L 646) 32 .     

Se observarmos a história com mais acuidade, descobriremos que existe um amplo 
processo civilizatório concorrendo para as culturas e povos que são hoje. Darcy Ribeiro 
bem sinalizou: 

A história das sociedades humanas nos últimos dez milênios pode ser explicada 
em termos de uma sucessão de revoluções tecnológicas e de processos civilizató-
rios através dos quais a maioria dos homens passa de uma condição generalizada 
de caçadores e coletores para diversos modos, mais uniformes do que diferencia-
dos, de prover a subsistência, de organizar a vida social e de explicar suas próprias 
experiências 33. 

Estes processos civilizatórios materiais e suas conseqüências favoreceram 
ou desfavoreceram as condições básicas de sobrevivência humana para que o 
homem usasse seu cérebro e desenvolvesse o pensamento. Concorrendo para 
que raramente nas culturas dominadas destacam-se filósofos, artistas e cientistas.  

Referindo-nos ao objeto de estudo neste momento: por que não há filosofia 
na América Latina, acrescentamos, no terceiro mundo? Para muitos historiadores 

                                            
32 Pensamos ser oportuno colocar como segundo apêndice o texto em que Dussel reflete sobre 
esta questão. 
33 Darcy Ribeiro: O processo civilizatório: estudos de antropologia da civilização, pág. 19. 
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do pensamento filosófico é impossível uma filosofia latino-americana. Alejandro 
Serrano sintetiza as críticas que inviabilizam uma filosofia latino-americana da se-
guinte forma: 

As críticas sobre o assunto em geral consideram inadequada, mesmo como 
possibilidade conceitual, a abordagem de uma filosofia latino-americana. Esta posi-
ção, negativa quanto à possibilidade e ao sentido, assume como fundamento teóri-
co a universalidade essência do ser e tarefas filosóficas. Tal universalidade desapa-
receria desde o instante em que esta fosse qualificada por um adjetivo que implica 
a redução espácio-temporal. Conseqüência disso seria a adulteração da filosofia 
que teria perdido sua razão de ser para se tornar ambígua subespécie das ciências 
sociais 34. 

Há pesquisadores que sustentam a possibilidade de uma filosofia latino-
americana e também brasileira, como afirma Jorge Jaime: 

Mentiram-nos que o Brasil não possui filósofos, que a mente luso-brasileira não 
é própria para elucubrações metafísicas, que não se acredita que, em breve, se ve-
nha a construir, entre nós, um sistema original filosófico. Tudo isto eu li e ouvi dizer 
em aulas, conferências, congressos 35.  

É válido e digno de nota o trabalho dos pesquisadores que indicam a pes-
quisa e a evolução filosófica em nosso continente. No entanto, a filosofia que es-
tamos abordando nesta pesquisa é uma filosofia sui generis latino-americana, 
dentre outras, a Filosofia da Libertação, o qual maior representante e sistematiza-
dor na atualidade é Enrique Domingo Dussel.  

O caminho indicado por Dussel para se iniciar uma reflexão filosófica da li-
bertação parte das “vítimas”. Para reconhecer as vítimas é preciso destotalizar-se 
da filosofia do centro grego-europeu e norte-americano. Citamos duas obras que 
procuram exercitar o método analético: Método para uma filosofia da libertação: 
Superação analética da dialética hegeliana e Filosofia da libertação na América 
Latina. Este método permite ao pensador colocar em seu horizonte de sentido um 
mais além do si mesmo (centro), desvelando as raízes culturais pré-hispanicas e 
portuguesas: o outro (ameríndia).  

                                            
34 Alejandro Serrano Caldeira: filosofia e crise: pela filosofia latino-americana, pág. 25.  
35 Jorge Jaime: história da filosofia do Brasil: Tomo IV, pág. 448.  
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1.1. FILOSOFIA NA AMÉRICA LATINA  

Afirma Enrique Dussel: 
O pensamento latino-americano era assim inautêntico por duas razões: porque 

pretendia pensar, e como o pensar é pensar a realidade, o pensar latino-americano 
não passava de estudo e quase sempre mera repetição superficial; mas, e é o mais 
grave, ao pensar o pensamento europeu ignorava-se a realidade latino-americana e 
aqui se fazia passar por realidade a realidade metropolitana, imperial, moderna, 
dominadora. O filósofo inautêntico transformava-se em sofista, em pedadogo do-
mesticador de seus alunos e do povo (na verdade, pouca coisa chegou ao povo) 
para que aceitassem a cultura norte-atlântica como a cultura universal, única, ver-
dadeira. Eticamente, tornava-se culpado, embora não tivesse consciência reflexa 
de tal culpabilidade, porque era responsável pela alienação cultural do latino-
americano 36.  

Identificamos três modelos de ensino da filosofia na América Latina:  

• Reflexão filosófica puramente heleno-europeizada e norte-americana. 

• Reflexão filosófica hermenêutica heleno-europeizada e norte-
americana. 

• Reflexão filosófica sui generis latino-americana.  

O primeiro modelo de ensino da filosofia reproduz, nos centros de ensino la-
tino-americanos, a cartilha filosófica puramente heleno-europeizada e norte-
americana. Obriga-se o aprendizado da língua do filósofo, a filosofia é incutida 
sem nenhuma hermenêutica, é inconcebível qualquer possibilidade de filosofia 
independente dos centros de ensino europeus e norte-americanos, toda e qual-
quer tentativa de reflexão, venha de onde vier, torna-se suspeita ou motivo de a-
nedotas. Este é o primeiro modelo de ensino filosófico que encontramos na Amé-
rica Latina. Dussel sinaliza algumas conseqüências deste primeiro modelo, refe-
rindo-se ao “sistema-mundo” do quarto esquema: 

Diante destes dois fenômenos coimplicantes de magnitude planetária pareceria 
ingênuo e até ridículo, irresponsável e cúmplice, irrelevante e cínico o projeto de 
tantas escolas filosóficas (tanto no centro, mas ainda pior na periferia, na América 
Latina, África, e Ásia) encerradas na “torre de marfim” do academicismo estéril eu-
rocêntrico (E L 66).  

                                            
36 Enrique Dussel. Para uma ética da libertação latino-americana: Tomo I - Acesso ao ponto de 
partida da ética, pág 7. 
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Encontramos um segundo modelo de ensino da filosofia em audaciosos es-
tudiosos, que conscientes da realidade latino-americana interpretam a filosofia 
segundo esta realidade, mas ainda a partir do mundo heleno-europeizado e norte-
americano. Não é possível uma ruptura com a lógica e epistemologia filosófica do 
centro. Busca-se resolver os problemas latino-americanos com uma “cabeça” a-
lheia. O primeiro e o segundo modelo enquadram-se na crítica de Enrique Dussel, 
que insiste para que a América Latina tome consciência de seu espaço na história 
universal, assim como as nações latino-americanas encontrem seus próprios es-
paços 37. Dussel e outros pensadores têm presente que a consciência crítica da 
situação de ser latino-americanos nos induz à libertação.  

Tanto o primeiro modelo como o segundo modelo, além de serem um mal 
para a própria filosofia, inibem o processo de libertação dos povos oprimidos. 
Uma filosofia comprometida com a lógica dos centros de poder, sua ontologia 
prevê horizontes de dominação, sua metafísica vê o si mesmo.  

Um terceiro modelo de ensino da filosofia encontra-se naqueles que não ex-
cluem o conhecimento da filosofia clássica, mas não partem dela para elaborar 
sua reflexão in América. Esta filosofia possui a possibilidade de ser identificada 
sui generis latino-americana. Parte da cultura, da realidade, da história, do povo 
latino-americano, é uma filosofia cuja reflexão sai da América Latina, volta-se para 
a América Latina e está aberta para o mundo. Dentro desta está a filosofia da li-
bertação.  

Estes pensadores lêem criticamente a filosofia dos centros, analisam as su-
as conseqüências últimas, destroem suas ideologias, vasculham criticamente sua 
lógica interna, vêem a história com critérios críticos:  

Entre o Ocidente e o Terceiro Mundo se realiza também um processo dialético. 
Diante da dominação ocidental exercida como atividade colonial ou como imposição 
cultural ressalta a vocação de liberdade dos povos tradicionalmente dominados. Di-
ante da visão etnocêntrica do mundo começa a surgir uma visão integradora que, 
provindo de um mundo marginal, primeiro toma consciência de si mesma e em se-
guida assume uma colocação crítica sobre o império, onde se preservam sacraliza-
das a verdade, a beleza, a sabedoria 38. 

                                            
37 Cf. Enrique Dussel. Oito ensaios sobre a cultura Latino-americana e libertação. São Paulo: Pau-
linas, 1997, págs. 25-63.  
38 Alejandro Serrano Caldeira: Filosofia e Crise: pela filosofia latino-americana, págs. 21-22.  
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Esta filosofia do terceiro modelo supera a filosofia dos centros, por sua con-
dição de exterioridade, de onde busca sua originalidade 39:  

A América Latina, na condição de participante, por razões históricas, da cultura 
do Ocidente e ao mesmo tempo numa situação de dependência dentro do Sistema 
da sociedade industrial e tecnológica, encontra aí a razão de lançar uma crítica teó-
rica ao sistema e de trabalhar na formulação de um modelo de sociedade fundado 
sobre outros valores 40.  

Não podemos deixar de notar que dentro da gama de pensadores que bus-
cam fundamentar uma crítica latino-americana e do terceiro mundo, encontram-se 
aqueles que partem diretamente de uma realidade política, econômica, religiosa e 
social vivida a duras penas e há séculos pelos povos do terceiro mundo, para daí 
formular sua reflexão.  

Um ponto em comum destes pesquisadores é a indignação frente à situação 
empobrecida da América Latina. Tais pesquisadores têm por um dos substratos 
principais a história latino-americana, e a ação dos colonizadores sobre este con-
tinente. O desejo de libertação dos povos latino-americanos transcorre como dis-
curso sufocado, desejo reprimido, inibido. Há desejo de libertação em todos os 
níveis no âmago encoberto do povo latino-americano. De onde o trabalho destes 
pensadores de fundamentar, explicar e praticar uma filosofia da libertação a partir 
de uma realidade histórica insuportável.  

1.2. FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO 

É necessário desvencilhar-se de alguns pré-conceitos a respeito da filosofia 
da libertação. Certas idéias devem ser superadas ou mesmo abandonadas. Há 
uma tradição milenar que em diversas circunstâncias históricas manifestam este 
pensamento. Dussel indica como uma das experiências fundadoras do pensa-
mento libertador, a crítica elaborado pelos povos semitas. No humanismo semita, 
esta tradição é manifesta em temas como o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, 
o outro. Assim como também há uma outra crítica encoberta dos povos árabes 
frente à violência das cruzadas.  

                                            
39 Enrique Dussel se lançou num diálogo bi-cultural iniciado em 1989 em Freiburg com Kal Otto 
Apel sobre a possibilidade de pensamento reflexivo abstrato originário em nosso continente antes 
da chegada dos colonizadores. Esta figura do pensador (filósofo) foi encontrada em culturas urba-
nas como a dos Incas, tendo a função social de “Tlamatini”, sempre praticada comunitariamente.  
40 Alejandro Serrano Caldeira: Filosofia e Crise: pela filosofia latino-americana, pág. 77.  
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É característica nesta tradição filosófica, a materialidade do pensamento. Es-
ta abarca o homem, desde seu corpo enquanto totalidade até o meio ambiente em 
que ele vive: 

Al este del mundo semita, y como su límite occidental, se encuentra Egipto. 
El culto y los ritos nos permiten comprender una antropología diversa de la de los 
helénicos. El egipcio embalsama, guarda, venera el cadáver de los muertos, mien-
tras que el griego lo arroja al mar, lo quema, lo olvida. El griego piensa en el alma 
divino-substancial. El egipcio presta atención a la carne, al corazón, como sujeto 
de la persona concreta. Desde el Egipto prehistórico encontramos tumbas, a ve-
ces humildísimas, que nos hablan del respeto del cuerpo 41. 

 Esta filosofia é refletida a partir da “pele” do Outro. A pele não deixa dúvida 
quanto à materialidade de que parte a filosofia da libertação, pois a pele é o meio 
entre a interioridade e exterioridade do indivíduo. Em todo o caso é na pele do ex-
cluído, ou da vítima, que a filosofia da libertação vivencia a dor do outro comunita-
riamente. Uma outra característica deste pensar filosófico é seu método interdis-
ciplinar: toma dados estabelecidos pelas ciências para elaborar sua reflexão bus-
cando criticamente as causas da exclusão do outro 42. 

A história factual se torna mestra do estudioso da filosofia da libertação, nela 
as ideologias se dissipam, a busca da verdade se intensifica, o pobre se mostra 
em seu corpo chagado pelo explorador. Na história, os fenômenos falam por si 
mesmos, a crítica histórica revela os verdadeiros motivos das ações. O pensa-
mento filosófico libertador firma-se sobre um movimento interno de constante críti-
ca, onde procura libertar a própria filosofia de reduções:  

A ética da libertação deve, em primeiro lugar, refletir sobre a implantação 
geopolítica a própria filosofia, à medida que se encontra situada no “centro” ou na 
“periferia”. De fato, uma filosofia da “libertação” (genitivo objetivo: seu tema) pare-
ce que deveria antes de tudo partir de uma libertação da própria “filosofia” (geniti-
vo subjetivo: o sujeito que a exerce e o próprio discurso exercido). Na história, pe-

                                            
41 Enrique Dussel: El humanismo semita: Estructuras intencionales radicales del pueblo de Israel y 

otros semitas, pág. 22.  
42 É importante notar que o discurso filosófico da libertação está presente em diversas situações. 
Assim o discurso de Thomas More em 1516, em sua obra Utopia, profundamente critico e liberta-
dor, assemelha-se ao discurso filosófico dusseliano. A partir da realidade social, política, econômi-
ca e religiosa, na qual estava a Inglaterra do século XVI, More elabora uma reflexão cuja centrali-
dade denuncia uma série de injustiças que condenam à morte os menos favorecidos. As leis são 
duramente questionadas, as crenças, a estrutura social, política, todas as organizações passam 
pelo crivo da critica sob o olhar dos desfavorecidos.  
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lo menos desde os gregos, a filosofia esteve freqüentemente atada ao carro do 
poder – é verdade que sempre houve, também, contradiscursos filosóficos de 
maior ou menos criticidade: de nossa parte, desejaríamos nos inscrever nesta tra-
dição anti-hegemônica -, ao etnocentrismo... Na modernidade, o etnocentrismo 
europeu foi o primeiro etnocentrismo “mundial” (o eurocentrismo foi o único etno-
centrismo mundial que a história conhece: universalidade e europeísmo tornam-se 
idênticos; é desta falácia reducionista que deve libertar-se a filosofia) (E L 67).       

   Quando nos deparamos com a cultura latino-americana, vemos que há 
muito encontramos críticos da situação concreta da América Latina. Outros resisti-
ram com o próprio sangue (índios, negros, mulheres...). A filosofia da libertação 
surgiu de muitas feridas, menos possibilidade e mais como necessidade de refle-
xão desta realidade, como explicita Dussel: 

 

 

(Enrique Dussel. Filosofía de la liberación, pág. 207) 

A América Latina necessita de uma filosofia que, “rasgando” pela força da 
razão, busque as entranhas do homem latino-americano para iluminá-lo e libertá-
lo. Caso contrário, passaremos décadas após décadas soterrados pela coloniza-
ção sem o direito de pensar, pois nestas terras de colonizadores o povo deve op-
tar por vender-se como escravo (assalariado) ou morrer de fome, e não haverá 
tempo para gestar um pensamento critico: a fome e a miséria não permitirão. 
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Enrique Dussel assume a ética da libertação como filosofia primeira. Esta é-
tica é marcada por quatro categorias evolutivas, o núcleo desta ética sempre será 
aquele que está mais além do sistema. Estas categorias são superadas por suas 
insuficiências ao não dar conta da realidade mutante daquela que está além do 
sistema, caracterizado num primeiro momento como alteridade, depois outro, se-
guidamente pobre e por fim vítima.   
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2. CATEGORIA “ALTERIDADE” 
 

O pensamento analético dusseliano coloca como questão a alteridade, 
ponto de partida para critica radical à modernidade. A expansão dos países euro-
peus ocidentais, representam um marco na história, pois:  

Trata-se do novo estágio IV, ou o “sistema-mundo”, que se originará propriamente 
a partir de 1492. Tudo o que aconteceu antes na Europa era ainda um momento de 
outro estágio do sistema inter-regional. Quem deu origem ao desdobramento do 
“sistema-mundo”? Nossa resposta é: quem pudesse anexar a si a Ameríndia e, a 
partir dela, como trampolim ou “vantagem comparativa”, ir acumulando uma superi-
oridade inexistente no final do século XX (E L 53). 

 Ocorre uma transformação externa e interna na lógica de ser (ontologia) 
européia. Surge: o eu totalizador europeu. No primeiro “sistema-mundo” do oci-
dente, as coisas possuem sentido a partir de um ponto de partida (horizonte onto-
lógico) muito determinado (Europa), sempre em si mesma. A expressão maior 
desta lógica é a riqueza43.  
 Esta é uma das principais teses de Enrique Dussel: 

O ano de 1492, segundo nossa tese central, é a data do “nascimento da moder-
nidade”; embora sua gestação - como o feto – leve um tempo de crescimento intra-
uterino. A modernidade originou-se nas cidades européias medievais, livres, centros 
de enorme criatividade. Mas “nasceu” quando a Europa pôde se confrontar com o 

                                            
43 O ouro, a prata, a riqueza, é exatamente o projeto existencial último do homem moderno euro-
peu, do homem burguês, o burguês medieval que, por não ser nobre (não podia tender a “estar na 
honra”), nem Igreja (não podia tender a “estar-na-santidade”), teve de contentar-se com um des-
denhado projeto de “estar-na-riqueza”. Esse homem toma o rumo do Oriente pelas cruzadas, po-
rém, ali soçobra; toma o rumo do Ocidente pela conquista, e ai se impõe. O ouro e a prata é um 
novo “deus”. Enrique Dussel: Fé cristã e transformação social na América Latina. Encontro de “El 
Escorial”, pág. 64.  

Na leitura de Paulo Freire: 

Nesta ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a convicção de que lhes é possível trans-
formar tudo a seu poder de compra. Daí a sua concepção estritamente materialista da existên-
cia. O dinheiro é a medida de todas as coisas. E o lucro, seu objetivo principal. Por isso é que 
para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos ou 
do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter e ter como classe que tem. Paulo Freire: Peda-
gogia do oprimido, pág. 46. 
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seu “Outro” e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo: quando pôde se definir como um “e-
go” descobridor, conquistador, colonizador da Alteridade constitutiva da própria Mo-
dernidade.  

O pensamento analético rompe com a dialética do nascente ego europeu 
“descobridor, conquistador, colonizador”, introduzindo a alteridade.     

De qualquer maneira, esse Outro não foi “descoberto” como outro, mas foi “en-
coberto” como o “si-mesmo” que a Europa já era desde sempre. De maneira que 
1492 será o momento do “nascimento” da Modernidade como conceito, o momento 
concreto da “origem” de um “mito” de violência sacrifical muito particular, e, ao 
mesmo tempo, um processo de “en-cobrimento” do não-europeu (O E 08). 

 Neste primeiro momento, a alteridade dusseliana mostra-se ainda abstrata 
na terminologia do outro. Dussel fala do outro pessoa, do outro cultura, do outro 
continente. Revela-se o continente latino-americano em sua etnologia, antropolo-
gia, religião, política, economia, história, sociedade, cultura. Também Dussel vê o 
outro nos negros e índios: 

   O mundo a que passaram os espanhóis, os europeus, é o “mundo” do índio. O 
“mundo” dos índios é uma totalidade de sentido, um horizonte de compreensão. 
Não cabe descrever aqui a origem do homem americano que, no paleolítico, pro-
cedente da Ásia, se introduziu, por ondas sucessivas, na América, ou que, no neo-
lítico, partiu das culturas polinésias para regar com suas influências todas as cos-
tas ocidentais da América. O que pretende é ter bem presente que esse “mundo” 
índio tenha seu sentido... O “mundo” índio tinha seu sentido, tinha sua origem: 
“Antes da formação... só existia o senhor e fazedor, Gucumatz, mãe e pais de tu-
do o que há na água, também chamado Coração do Céu porque está nele e nele 
reside” 44. 

     As obras Hipotesis para el estudio de latinoamerica en la historia universal 
(1966), Lecciones de introducción a la filosofia, de antropologia filosofica (1968), 
El humanismo semita (1969), alguns textos de Oito ensaios sobre a cultura latino-
americana e libertação (1965) revelam que Dussel está num processo de des-
construção da filosofia ocidental, desconstrução dos conceitos de história e teolo-
gia. Dussel conclui este ciclo de reflexão na morte da alteridade, entendida como 
outro.  

                                            
44 Enrique Dussel: “Fé cristã e transformação social na América Latina”. Encontro de “El Escorial”, 
pág. 65. 
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 Dussel reconstrói seu horizonte ontológico a partir de um horizonte muito 
especifico: América Latina. O outro neste momento é a categoria essencial da me-
tafísica dusseliana. Observemos o gráfico: 
 
 

 

(Enrique Dussel. Para una ética de la liberación latinoamericana. Tomo I, pág.151) 
 

 A alteridade constitui uma categoria universal abstrata que não dá conta 
daquele que está fora do sistema vigente, ao assumir a categoria “outro”, Dussel 
materializa e particulariza a alteridade. O outro possui tempo e espaço, história e 
cultura, rosto, por exemplo: o índio. Este outro não é reconhecido, é encoberto.    
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3. CATEGORIA “OUTRO”: CRÍTICA DO EN-
COBRIMENTO 

Em uma série de conferencias realizadas em várias universidades, Dussel 
procura estabelecer criticamente um novo sentido para o ano de 1492. Na Univer-
sidade Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, durante os meses de outubro a de-
zembro de 1992, Enrique Dussel proferiu oito conferências nas quais critica seve-
ramente o processo de colonização europeu e desvela a outra face da moderni-
dade. Estas conferências resultaram no livro 1492 O encobrimento do outro: A o-
rigem do mito da modernidade.  

Dussel sustenta que o acontecimento de 1492 obriga-nos a assumir posturas:  

O que devemos lembrar no dia 12 de outubro de 1992, e depois, é o tema destas 
conferências. Qual deveria ser nossa opção racional ou ética diante de um fato que 
é um marco na história mundial certamente, mas banalizado pela propaganda, pe-
las disputas superficiais ou pelos interesses políticos, eclesiásticos ou financeiros? 
(O E 10). 

O ano de 1492 representa o nascimento da modernidade, a Europa província 
do império muçulmano deixa de existir a partir de 1492, firma-se num papel totali-
tário moderno, torna-se o centro do mundo:  

No século XV, até 1492, a hoje chamada Europa Ocidental era um mundo perifé-
rico e secundário do mundo muçulmano. A Europa Ocidental nunca fora o “centro” 
da história, pois não ia além de Viena, ao leste, já que até 1681 os turcos estiveram 
perto de seus muros, e além de Sevilha em seu outro extremo. A totalidade de seus 
habitantes, da Europa latino-germana, não era mais de cem milhões (inferior à po-
pulação do império chinês sozinho nessa época). Era uma cultura isolada, que fra-
cassara com as Cruzadas por não poder recuperar alguma presença num pólo ne-
vrálgico do comércio do continente euro-asiático: a conquista do lugar onde estava 
localizado o Santo Sepulcro era, na realidade, o lugar onde o comércio das carava-
nas procedentes da China que chegavam de Antioquia (atravessando o Turão e o 
Turquestão chinês) se ligavam com as vias de navegação do Mar Vermelho e Pér-
sico na atual Palestina (O E 112).  

A experiência de marginalidade européia face ao mundo mulçumano obrigou 
os europeus a se lançarem a oeste do oceano aberto. Mas disso resultou o pri-
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meiro e maior holocausto da modernidade, a outra face da modernidade que so-
mente depois de 500 anos vem tomando forma e consciência.  

Para Dussel, a subjetividade eurocêntrica moderna encontra suas raízes 
num processo político, econômico, filosófico e religioso, cuja maior expressão é o 
“ego conquiro”, conquistador, vencedor, dominador, da qual a elaboração teórica 
se dará por Descartes em seu “ego cogito”. Os colonizadores (Colombo, Cabral...) 
não foram os primeiros europeus que pisaram em terras americanas; foram os 
primeiros homens pré-modernos que olharam e agiram sobre estas terras. Neles 
o medievalismo ou feudalismo já havia morrido, e o que estava nascendo em sua 
subjetividade era a modernidade: Ego conquiro, ego domino, ego subjugo, tudo o 
que existe é extensão da Europa ou do ego do homem moderno. O “outro” é re-
duzido ao “si mesmo” do ego europeu.  

 Após Descartes, Kant dirá que toda “imaturidade” ou “minoridade”, cujas 
causas são a “preguiça” e a “covardia”, é culpada. Hegel, para Dussel, é o modelo 
mais acabado do pensamento moderno. Em sua Filosofia da Historia Universal, a 
Europa constitui o fim de toda a história dos homens. Dussel cita Hegel: 

“A historia universal vai do Oriente para o Ocidente. A Europa é a absolutamente 
o fim da historia universal... A história universal é a disciplina da indômita vontade 
natural dirigida para a universalidade e a liberdade subjetiva” (O E 17). 

Todas as outras culturas, acompanhando o pensamento de Kant e Hegel, 
estão em estágios evolutivos inferiores aos dos Europeus. Então não têm nada a 
ensinar e devem ser subjugadas, o que afinal é uma benemerência que a cultura 
européia evoluída presta aos povos conquistados: 

“A significação ideal superior é a do espírito, que volta a si mesmo, desde o em-
botamento da consciência. Surge a consciência da justificação de si mesmo, medi-
ante o restabelecimento da liberdade cristã. O princípio cristão passou pela formi-
dável disciplina da cultura; e a Reforma lhe dá também em seu âmbito exterior, com 
o descobrimento da América... O princípio do Espírito livre se fez aqui bandeira do 
mundo, e a partir dele se desenvolvem os princípios universais da razão... O cos-
tume e a tradição já não valem; os diferentes direitos precisam se legitimar como 
fundados em princípios racionais. Assim se realiza a liberdade do Espírito.” 

Quer dizer, para Hegel, a Europa cristã moderna nada tem a aprender dos outros 
mundos, outras culturas. Tem um princípio em si mesma e é sua plena “realização” 
(O E 21).  
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Pior que a centralidade européia é Hegel fazer da história uma teodicéia em 
que o Espírito absoluto vai se revelando. Conseqüentemente, Deus está perfeita-
mente nas culturas evoluídas (Europa). Dussel relembrando Hegel: 

“A África é em geral uma terra fechada, e conserva este seu caráter fundamen-
tal. Entre os negros é realmente característico o fato de que sua consciência não 
chegou ainda à intuição de nenhuma objetividade, como, por exemplo, Deus, a lei, 
na qual o homem está em relação com sua vontade e tem intuição de sua essên-
cia... É um homem em estado bruto” (O E 19-20). 

É desta razão soberba, ego-centrica-européia, total, acabada, prepotente 
que surge a modernidade. O ego moderno europeu como centro e fim da História 
Universal: 

Este povo, o Norte, Europa (para Hegel sobretudo Alemanha e Inglaterra), tem 
assim um “direito absoluto” por ser o “portador” do Espírito neste “momento de seu 
Desenvolvimento”. Diante de cujo povo todo outro povo “não tem direito”. É a me-
lhor definição não só de “eurocentrismo”, mas também da própria sacralização do 
poder imperial do Norte e do Centro sobre o Sul, a Periferia, o antigo mundo coloni-
al e dependente (O E 22).  

O mito da modernidade oficializou somente a Europa como sujeito histórico 
nestes 500 anos, a Ásia, África e América Latina não participam da história, não 
existem, são o não-ser 45.  

Em torno do “mito da modernidade”, Enrique Dussel indica algumas figuras 
que foram criadas do egocentrismo europeu, como: a invenção do ser asiático no 
Novo Mundo, seu descobrimento, conquista e colonização: 

   O “ser asiático” – e nada mais - é uma invenção que só existiu no imaginário, na 
fantasia estética e contemplativa dos grandes navegantes do Mediterrâneo. É o 
modo como “desapareceu” o Outro, o “índio”, não foi descoberto como Outro, mas 
como o “si-mesmo” já conhecido (o asiático) e só re-conhecido (negado então 
como outro): “encoberto” (O E 32). 

 São figuras que hoje são duramente criticadas, pois os asiáticos, índíos das 
Índias, nunca existiram. Os europeus descobriram terras que já eram habitadas 
por seus nativos. A conquista foi um etnocídio culposo, e a colonização irraciona-
lidade da razão moderna nascente: 

                                            
45 Ao reconstruir a modernidade numa perspectiva eurocêntrica, Dussel critica Jürgen Habermas e 
os pós-modernos, como Lyotard, Rorty e Vattimo.  
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O “eu colonizo” o Outro, a mulher, o homem vencido, numa erótica alienante, 
numa econômica capitalista mercantil, continua a caminhada do “eu conquisto” para 
o “ego cogito” moderno. A “civilização”, a “modernidade” inicia seu curso ambíguo: 
racionalidade contra as explicações míticas “primitivas’, mas afinal mito que enco-
bre a violência sacrificadora do outro. A expressão de Descartes do ego cogito em 
1636 será o resultado ontológico do processo que estamos descrevendo: o ego 
como origem absoluta de um discurso solipsista (O E 53). 

O mito da modernidade é falsamente emancipatório. Se se parte de uma Eu-
ropa “desenvolvida”, esta teria muito a ensinar às outras culturas involuídas, as 
quais precisam emancipar-se, modernizar-se, iluminar-se... O processo civilizató-
rio europeu retiraria das culturas involuídas sua imaturidade culpável. A pedagogia 
da colonização se torna justificável, pois os povos são culpados por sua ignorân-
cia “invencível”, pelo que a força se faz necessária: 

Nisto consiste o “mito da Modernidade”, em vitimar o inocente (o Outro) decla-
rando-o causa culpável de sua própria vitimação e atribuindo-se ao sujeito moderno 
plena inocência com respeito ao ato sacrificial. Por último, o sofrimento do conquis-
tado (colonizado, sub-desenvolvido) será o sacrifício ou o custo necessário da mo-
dernização (O E 75-76).  

O europeu vê no outro o “si mesmo”, sua vontade é de “poder” fazer do outro 
um igual a “si mesmo”. Dussel utiliza esta expressão para indicar o encobrimento 
do outro pelo estabelecido mundo europeu. Conseqüentemente, nega o outro em 
sua alteridade única e indivisível: 

 

(Enrique Dussel. Filosofía de la liberación, pág. 37)  
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Dussel identifica os marginais em sua materialidade ocupando tempo e es-
paço. Identifica o homem que deve ser libertado, identifica o homem para o qual a 
ética da libertação está a serviço. Desde os índios nativos até os escravos assala-
riados, todos negados em seu ser.  

Com sua ética da libertação, Enrique Dussel desvela o outro lado da moder-
nidade, a “outra face da mesma moeda”, a irracionalidade da racionalidade mo-
derna. O projeto de superação da modernidade, que é diferente de anti-
modernismo, é trans-moderno. No horizonte da mundialidade, o ser humano sur-
ge com o rosto da África, da Ásia e da América Latina. Esta trans-modernidade 
proposta por Dussel não é excludente, mas “global” (mundializante): o outro afri-
cano, asiático e latino-americano participa da história de seu processo não como 
colono, objeto coisificado, mas como sujeito, como pessoa, sendo o que é.  

 A Filosofia da Libertação afirma a razão como faculdade capaz de estabelecer 
um dialogo, um discurso intersubjetivo com a razão do Outro, como razão alternati-
va. Em nosso tempo, como razão que nega o momento irracional do “Mito sacrificial 
da Modernidade”, para afirmar (subsumido num projeto libertador) o momento e-
mancipador racional da ilustração e da modernidade como Transmodernidade (O E 
173-174). 
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4. CATEGORIA “POBRE” 
 

A reflexão dusseliana sobre o outro se esgota na metafísica. Esta já não dá 
mais conta do fenômeno do homem negado latino americano. Inicia-se o período 
de grande fecundidade do pensamento dusseliano quando Dussel re-lê os textos 
de Karl Marx.   
 Dussel assume a materialidade que compõe o pensamento de Marx. Na 
obra La producción teórica de Marx: un comentario a los grundrisse, é explicito: 

  Podríamos resumir lo ya comentado y avanzar lo que nos falta considerando la 
reflexión inicial de Marx:  

“El objeto a considerar es en primer lugar la producción material (material-
le). Individuos que producen en sociedad, o sea producción socialmente determi-
nada de los individuos: éste es naturalmente el punto de partida (Ausgangs-
punkt)46. 

 O ponto de partida para a reflexão dusseliana a partir deste momento será 
a materialidade das coisas latino-americanas. A compreensão do mundo dusseli-
ano, que havia sido influenciada por Levinas e Ricoeur, sofre uma inversão radi-
cal. Do abstrato (outro) ao concreto (pobre). Esta é a temática que ocupará Dus-
sel no segundo capítulo da obra citada acima págs. 48-63: 

“Este último es, manifiestamente, el método científico correcto. Lo concreto 
es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto unidad 
de lo múltiple. Aparece en el pensar como processo de síntesis, como resultado, 
no como punto de partida...” 

Dussel introduzindo comentário ao texto acima de Karl Marx:  
  Pensamos que los temas centrales que pueden detectarse, entre otros, son cin-
co: la cuestión de la abstracción de las determinaciones; el ascenso dialéctico de 
lo abstracto a lo concreto; la construcción sintética del todo concreto; la problemá-
tica en torno a las categorías; y, por último, el plan de investigaciones que em-
prende47 .     

 A experiência com o pensamento de Marx é fundamental, pois os temas 
tratados por Dussel ganham concretude e materialidade. Esta concretude e mate-
rialidade ganham nova originalidade quando Dussel as vê à luz da América Lati-

                                            
46 Enrique Dussel: La producción teórica de Marx: un comentario a los grundrisse, pág. 38.  
47 Idem, pág. 48.  
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na. Em Hacia un Marx desconocido: un comentário de los manuscrito del 61-63, 
Dussel já procura respostas para a questão da dependência na América Latina48.      
 A cuidadosa análise que Dussel faz do capital em “El ultimo Marx (1863-
1882) y la liberación latinoamericana”, Dussel tem presente que o capital é uma 
das questões centrais latino-americanas que perpassa a economia, política, cultu-
ra e religião.      
 Quando Dussel vê a América Latina em sua materialidade, não encontra 
mais uma alteridade abstrata e nem o outro. Encontra o pobre. Um pobre que 
possui nome, raça, cultura, rosto. Localizado em um continente, país, estado, ci-
dade, ocupando um tempo e espaço específicos. A categoria pobre é o que me-
lhor Dussel encontra.  
 Em Para uma ética da libertação: Acesso ao ponto de partida da ética, Eti-
cidade e moralidade, Erótica e pedagógica, Política e Uma filosofia da religião an-
tifetichista, nestes cinco volumes, o pobre assume características muito próprias. 
Seja num projeto político onde surge como dominado ou na relação erótica onde 
a mulher (pobre) é assumida como objeto.  
 O pobre constitui para Dussel objeto de reflexão filosófica. Partindo da éti-
ca, propõe uma filosofia da libertação, em que o pobre revela-se como exteriori-
dade radical de uma Totalidade ensimesmada. As obras Método para uma filosofia 
da libertação: superação analética da dialética hegeliana, Filosofia da libertação 
na América Latina, La ética de la liberacion ante el desafio de Apel, Taylor y Vatti-
mo sinalizam para o grande esforço de Enrique Dussel para fundamentar esta éti-
ca e conseqüentemente a filosofia da libertação a partir do pobre.  
 As grandes mudanças globais da década de 1990 trazem novas questões. 
A categoria “pobre” encontra seus limites, para explicar a pobreza latino-
americana, escandalosamente mundializada. Dussel utiliza-se de uma outra cate-
goria: Vítima.  
 

                                            
48 Enrique Dussel. Hacia un Marx desconocido: un comentário de los manuscrito del 61-63. Págs. 
283-363.  
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(Enrique Dussel. Filosofía de la liberación, pág. 14) 

  

 A análise geopolítica feita por Dussel no gráfico acima deixa claro que trata-
se de um outro contexto histórico, no qual surgem novas formas de produção de 
riqueza e de pobreza, conseqüentemente, são lançadas novas pessoas para além 
destes sistemas, doravante denominadas por Dussel de vítimas.     
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III PARTE 

1.VÍTIMA: CONSTITUIÇÃO E FUNDAMEN-
TAÇÃO DA ÉTICA DA LIBERTAÇÃO  

Esta é uma ética da vida (E. Dussel).  

Roque Zimmermann situa a terceira fase dusseliana entre 1976 e 1986, 
sendo esta marcada por um momento de concretude. Concretude esta primeira-
mente marcada pela leitura de Karl Marx que contribuirá para que Dussel veja o 
pobre. Num segundo momento, é o contato com o pensamento de Franz Hinke-
lammert, principalmente à questão de factibilidade49 (utilizado por Dussel em dois 
momentos estruturais da ética da libertação), que concretizará o pensamento 
dusseliano para elaborar sua Ética da libertação na idade da globalização e da 
exclusão. Nesta ética, Dussel não vê mais o pobre e sim a vítima.     

Alguns problemas de política, economia, ecologia, dominação, exclusão e 
outros já ocupavam Enrique Dussel. No quarto momento de sua trajetória como 
filósofo da libertação latino-americana, situada pelos inícios da década de 1990, 
após o ciclo marcado por Para uma ética da libertação latino-americana, estas 
preocupações tomam dimensão de mundialidade, acentuadas pela globalização: 

De fato, porém, não é a humanidade que detém as estruturas do poder militar, 
mas muito poucos países, e, concretamente, desde 1989, um país: os Estados Uni-
dos, que a partir de seu Departamento de Estado dirige o Pentágono, poder omní-
modo, pela primeira vez na história de milhões de anos da espécie homo, sob o 
domínio de um complexo político-econômico-militar. É a partir deste quadro concre-
to que se deverá refletir no século XXI, no limiar do terceiro milênio, o tema da fac-
tibilidade ético-crítica ou a libertação das vítimas do planeta Terra (E L 548).  

Os temas que trataremos são de tais dimensões que só tentaremos nesta obra 
situar “indicativamente” as questões dentro de uma arquitetônica categorial que se 
desenvolve como um “processo” ético, a partir da realidade de um processo mundi-
al de globalização excludente (E L 11).  

                                            
49 Franz Hinkelammert é um dos autores que mais influenciou Dussel na elaboração de Ética da 
libertação na idade da globalização e da exclusão. Dussel cita-o dentro do quadro dos autores que 
compõem as éticas materiais ou de conteúdo (E L 638).   
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Em sua obra Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão, En-
rique Dussel mantém vivo debate com pensadores atuais, que de um ou outro 
modo estimularam um novo modo de construir uma Filosofia da Libertação, agora 
estritamente indicada como Ética da libertação: 

Isto é, explicitamente, ciência, filosofia e ética crítica, ou da libertação, que pen-
samos desenvolver a partir do horizonte mundial e articulados de maneira clara e 
analítica com “sujeitos”, alguns dos quais eram antigos e outros estão nascendo di-
ante de nossos olhos críticos, e que, certamente, desaparecerão quando tiverem 
cumprido seu momento histórico (E L 345). 

O pensamento dusseliano avança no sentido de uma síntese de toda a sua 
anterior atividade teórica e prática. Dussel já não apenas considera a América La-
tina, mas olha para a “vítima” em todo o planeta Terra, também este vitimado pelo 
desequilíbrio ecológico. Dussel sinaliza a substituição da categoria “pobre” pela 
categoria “vítima”: 

Desejo também precisar claramente que, quando me referir nesta obra ao “Ou-
tro”, sempre e exclusivamente me situarei no nível antropológico. É simplista de-
mais pretender refutar a ética da libertação interpretando mal o tema do Outro como 
o de um mero problema não filosófico (teológico, por exemplo, para G. Vattimo ou 
Ofélia Schutte). O Outro será a/o outra/o mulher/homem: um ser humano, um sujei-
to ético, o rosto como epifania da corporalidade vivente humana; será um tema de 
significação exclusivamente racional, filosófico e antropológico.  

Dussel percebe os limites que a categoria “outro-pobre” se impõe:  

Um “absolutamente Outro” seria, nesta Ética, algo como uma tribo amazônica 
que não tivesse tido nenhum contato com a civilização atual, hoje praticamente ine-
xistente. A liberdade do Outro – seguindo aspecto, a Merleau-Ponty – não pode ser 
uma incondicionalidade “absoluta”, mas sempre uma quase-incondicionalidade refe-
rida ou “relativa” a um contexto, a um mundo, à facticidade, à factibilidade. Nesta É-
tica, o Outro não será denominado metafórica e economicamente sob o nome de 
“pobre”. Agora, inspirando-nos (grifo nosso) em W. Benjamin, o denominarei “a víti-
ma” – noção mais ampla e exata (E L 16-17).  

A categoria “vítima” pode ser utilizada nos mais diversos continentes e situa-
ções, pois a vítima é aquela que de uma forma ou de outra está excluída do “sis-
tema-mundo”. A vítima é sempre uma pessoa, podendo estar localizada nos su-
búrbios de Paris, nos bairros periféricos de Nova York ou em paupérrimas regiões 
da África:  
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Tentaremos só “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 euro-norte-americana atual. Toda a exposi-
ção é meramente indicativa - não exaustiva nem sequer suficiente – para mostrar 
como se poderia abrir o questionamento para panoramas mais amplos de “mundia-
lidade” (E L pág.19). 

O pensamento dusseliano parece visar a um ethos da humanidade face à 
sua particularidade como ethos africano, asiático, europeu, latino-americano e ou-
tros. Vê o planeta como face humana mais complexa.  

Dussel distingue:  

a) “Universal”, que é uma categoria abstrata, em oposição à “particular”.  

b) “Mundial” ou “planetário”, que é um horizonte concreto com respeito ao “sis-
tema-mundo” e inclui todas as culturas históricas (plano da “eticidade”, que 
não seria exatamente o universal concreto de Hegel).  

Desta maneira, uma moral “universal” (p.ex., a pretensão de Habermas, parágra-
fo 3.4, mas também, em outro sentido, da ética da libertação) encontra-se num pla-
no diferente do que uma eticidade “mundial” (p.ex., o processo futuro de uma cultu-
ra mundial, negada na pretensão da modernidade de impor a sua particularidade 
sobre todas as culturas do “sistema-mundo”), ou de uma ética crítica “mundial” ou 
“planetária” (p.ex., a Ética da Libertação) (E L 632).  
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2. ÉTICA DA LIBERTAÇÃO 

Vários temas e conceitos da ética da libertação, quando não a própria ética 
da libertação, já foram objetos de estudos e pesquisas, em vários ambientes aca-
dêmicos, nacionais e internacionais, objeto de semanas acadêmicas, seminários, 
congressos e outros.  

Sabemos que alguns conceitos são fundamentais para a compreensão desta 
ética, tais como: centro, periferia, totalidade, alteridade, política, erótica, pedagó-
gica, exterioridade, ontologia, metafísica, analética, que já foram bastante explo-
rados por muitos estudiosos. Interessa acercar a vítima.  

Enrique Dussel aponta uma vasta distribuição de éticas e de morais.  

Primeiro grupo: Éticas materiais ou de conteúdo. 

1. Éticas materiais subjetivas, por exemplo, o utilitarismo. 

2. Éticas materiais reconstrutivas da história e da cultura, por exemplo, o comu-
nitarismo (Aristóteles e Hegel).  

3. Éticas materiais simbólicas da cultura, por exemplo, as hermenêuticas (Rico-
eur, Schelling, Schleiermacher). 

4. Éticas materiais objetivas dos valores (Scheler, Hartmann, Husserl, Nietzche). 

4.1 Intuicionismo de numerosos axiólogos analíticos da linguagem (G. Moore). 

5. Éticas materiais ontológico-existenciárias (Heidegger). 

6. Ética material-econômica (subjetivo-objetiva institucional e histórica) (Marx).  

7. Ética material que propõe um princípio universal material como reprodução e 
desenvolvimento da vida humana (Hinkelammert).  

Segundo grupo: Morais formais. 

1. A moral transcendental de Kant e o Kantismo posterior. 

2. A meta-ética da análise de enunciados descritivos ou normativos (Stevenson, 
Ayer, Hare, MacIntyre e outros). 

3. A moral do liberalismo procedimental (Rawls).  

4. A ética do discurso (Apel, Habermas, Wellmer).  

Terceiro grupo: Éticas críticas. 

1. A partir da economia política (Marx). 

2. A partir das filosofias e ciências sociais alemãs do começo do século XX (a 
primeira escola de Frankfurt).  
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3. A partir do nível afetivo ou pulsional (Schopenhauer, Nietzche, Freud). 

4. A partir do pensamento fenomenológico e especialmente heideggeriano (Lévi-
nas). 

5. Ante as teorias macroestruturais da subjetividade moderna (Foucault).  

6. Ante a modernidade (pós-modernos) (E L 638-639).  

A ética da libertação visada por Dussel é um horizonte que ao mesmo tempo 
compreende e transcende estas distinções. Passa por todas e as supera a partir 
da materialidade das vítimas: 

Quiséramos ocupar-nos aqui do pensamento de Michel Foucault, expressão cla-
ra de uma filosofia que toma consciência da “exclusão” das vítimas; ou também ter 
tratado da tradição chamada “pós-moderna”, que, no entanto, faz uma crítica ao sis-
tema moderno a partir de sua afirmação global a-crítica do capitalismo: aparência 
de crítica à racionalidade que deixa as vítimas completamente opacas, obscureci-
das, a partir de um nível da racionalidade sistêmica não criticada (E L 372).  

Mas também: 

O re-conhecimento do outro, como outro, como vítima do sistema que a causa – 
que vai além do reconhecimento hegeliano estudado por Honneth -, e a simultânea 
re-sponsabilidade por esta vítima, como experiência ética que Lévinas denomina 
“face-a-face” – que coloca em questão crítica o sistema ou Totalidade – é o ponto 
de partida da crítica (E L 373).  

Por ser crítica, a ética da libertação está em movimento. Desconstruindo ar-
quiteturas intelectuais abstratas, parte da face do “outro” excluído, materialmente 
sempre mais além. 

2.1. MOMENTOS DA ÉTICA DA LIBERTAÇÃO  

Dussel distingue seis momentos para sua reflexão desde o rosto da vítima.  

Momento material ético.  

A preocupação primeira da ética da libertação é com a vida humana:  

Trata-se de uma ética da vida, isto é, a vida humana é o conteúdo da ética (E L 
93).  

A origem material do conteúdo da ética da libertação é a vítima: 
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  Criterio materiale già sempre presupposto a priori in ogni critica: si tratta di una 
critica negativa che parte dalla “mancanza-di” realizzazione materiale dei soggetti; 
cioè, dall’impossibilità dí vivere, dall’ínfelicità, dalla sofferenza... delle vittime 50.   

A não produção, reprodução e desenvolvimento da vida. É a negação mate-
rial originaria da vida da vítima:  

Em alemão, Material (com “a”) significa “material”, como “conteúdo (Inhalt)” o-
posto a “formal”; enquanto materiell (com “e”) significa “material” de matéria física, 
oposto, p.ex., 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” ( E L 635-636). 

Dussel refere Marx:  

“O ser humano real (wirkliche), corporal (leibliche), de pé no chão... O ser huma-
no é imediatamente ser natural. Como ser natural, e como ser natural vivo (lebendi-
ges), é, por um lado, dotado de forças naturais, de forças vitais (Lebenskräften)... 
como impulsos (Triebe); por outro lado, como ser natural, com corporalidade, sen-
sível, objetivo, é, como o animal e a planta, um ser vulnerável (leidendes), condicio-
nado e limitado; isto é, os objetos de seus impulsos existem fora (ausser) dele” (E L 
132).  

A vida humana entendida não de forma abstrata ou virtual, mas em sua ma-
terialidade extrema. Materialidade que está situada dentro de uma história, cultu-
ra, povo, língua, tempo e espaço. A vida e a morte do sujeito dependem de sua 
relação neurocerebral, histórica e cultural com os meios necessários para sua so-
brevivência. Para Dussel, as últimas descobertas das ciências contribuem para 
aprofundar a materialidade humana: 

O fato da subjetividade por introspecção reflexa, mesmo filosófica, nunca será o 
fato neurológico por observação objetiva; mas ambos os “fatos” são materialmente 
idênticos. A “subjetividade” humana tem inevitavelmente implantação “cerebral”, 
como veremos. Não se nos acuse por isso de materialistas standard ou naturalis-
tas. Desde Darwin (com seu “adaptacionismo” dos “códigos genéticos” e o “instintos 
de simpatia”, tudo isto garantido pela herança dos caracteres adquiridos), passando 
pela sociobiologia, chegamos à neurobiologia, depois de um longo caminho. É pre-
ciso não pretender demonstrar o quanto “altruísta” é a vida humana em seu exclusi-
vo nível genético. Nosso questionar é diferente (E L 147). 

                                            
50 K. O . Apel, E. Dussel: Etica della comunicazione ed etica della liberazione, págs. 220-221.  
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A materialidade primeira da vida de qualquer vivente é o conteúdo da ética 
da libertação, que se define universalmente de modo concreto, pois todo vivente 
produz, reproduz e desenvolve sua vida:  

  Possiamo, pertanto, affermare che il criterio di verità (la vita del soggetto umano) 
ed il principio etico materiale derivato da esso ("Chi agisce...") è rigorosamente u-
niversale, operante in ogni azione di ogni soggetto etico, ed invista del bene (la ri-
produzione e il progresso della vita del soggetto umano), in ultima analisi, di tutta 
l'umanità 51.  

Este momento está estritamente ligado à razão pratica ou ao critério da ver-
dade prática: “João, que é um ser vivente autoconsciente, deve continuar comen-
do” (E L 141). Para a ética da libertação o viver transforma-se assim em um crité-
rio de verdade pratica, em exigência ética: no dever-viver (E L 141). Aqui está a 
origem da ética da libertação: 

A vida humana não só se dá espontaneamente, mas nos é imposta a nós mes-
mos como uma “obrigação” sua conservação e desenvolvimento. Quer dizer, sobre 
o “há vida humana” pode-se “fundamentar” (racional, prático-material e reflexiva-
mente) o dever-ser ético (que pode ser emitido como “enunciado normativo” ou “juí-
zos éticos de realidade), com pretensão de verdade, como exigências deônticas de 
produzir, reproduzir e desenvolver a própria vida do sujeito ético. A partir do ser-
vivente do sujeito humano pode-se fundamentar a exigência do dever-ser da pró-
pria vida, e isto porque a vida humana é reflexiva e auto-responsável, contanto com 
sua vontade autônoma e solidária para poder sobreviver (E L 141). 

Momento formal da moral.  

O momento formal consiste na aplicação, mediação ou subsunção do mo-
mento material. O sujeito intersubjetivo necessita validar seus critérios éticos ma-
teriais: 

O princípio moral de validade consiste então em exigências deônticas de um 
procedimento de aplicação dos conteúdos materiais éticos, que se deve claramente 
distinguir da fundamentação teórica (E L 218).  

Para tal fim utiliza-se da comunicação lingüística na argumentação racional, 
em busca de uma validade intersubjetiva ou universal. Busca-se neste momento o 
consenso moral, sempre intersubjetivo ou extensivo (comunidade).  

                                            
51 K. O . Apel, E. Dussel: Etica della comunicazione ed etica della liberazione, pág. 223.  
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Temos todavia de aceitar que a obrigação moral de argumentar se funda, como 
dissemos, no re-conhecimento do outro sujeito argumentante como um sujeito au-
tônomo e de igual dignidade. O critério procedimental da argumentação se trans-
forma no princípio moral de validade, quando se reconhecem os outros e a si mes-
mo como sujeitos morais iguais, e se permite que participem na argumentação co-
solidariamente enquanto afetados éticos em suas necessidades (E L 215). 

 A vida humana necessita da comunidade para manifestar sua dimensão ra-
cional. É a comunidade dos viventes intersubjetivos promovendo o concurso de 
todos.  

Entre o momento material e o momento formal busca-se sempre uma sínte-
se:  

Com efeito, se a aplicação do princípio ético-material se efetiva por meio do 
princípio moral formal de validade, isto significa que se produziu uma “síntese” entre 
o material e o formal. A “decisão” da norma última, juízo moral ou enunciado norma-
tivo concreto, e a “realização” ou integração real do juízo escolhido na efetivação do 
ato ou da práxis humana (instituição, estrutura histórica, valores etc.) é a unidade 
do material (uma mediação com “verdade prática” a partir do princípio da reprodu-
ção e do desenvolvimento da vida do sujeito humano) e do formal (a autônoma par-
ticipação simétrica, livre e responsável de cada sujeito afetado) que, só agora, 
constitui a partir da factibilidade real o que podemos chamar de o “bom”, o “bem”, a 
eticidade vigente (E L 217-218).  

Vejamos um exemplo citado por Dussel em que o momento material e o 
momento formal se constituem: 

1. Nós, seres humanos, somos vivos. 

Pode-se fundamentar, como exercício da razão prático-material, e não como de-
dução lógico-formal analítica. 

2. Devemos viver. Não devemos deixar-nos morrer, nem devemos matar nin-
guém.  

Este enunciado diz respeito diretamente ao critério e princípio material ético, que 
tem pretensão de verdade pratica, e que serve de fundamento da decisão 
discursiva ou de todo enunciado normativo fundamentado.  

3. Esta pessoa X matou a pessoa Z com ato Y.  

É um enunciado descritivo do qual se pode fundamentar, situando-nos em outro 
nível que o da chamada falácia naturalista, superando então o juízo formal 
analítico (quer dizer, chegando a um âmbito material onde a corresponsabili-
dade comunitária é constitutiva da subjetividade ética), o seguinte enunciado: 
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4. Como esta pessoa X é responsável pela pessoa Z, então:  

5. Esta pessoa X não devia ter matado Z com ato Y. 

Ou, com outras palavras: 

6. Esta pessoa X, matando Z, cometeu um ato mau Y.  

Esta fundamentação é legítima, porque a pessoa X, pela responsabilidade soli-
dária e comunitária que tem sobre a vida de cada sujeito humano, pela parti-
cipação ineludivelmente pressuposta em uma comunidade de vida, sempre é 
responsável pela vida de Z (E L 210-211).    

O momento formal da ética da libertação constitui um dos momentos mais 
complexos, pois é o momento da autonomia, liberdade, consciência e subjetivida-
de do ser humano que agora, buscando o consenso, vê-se em comunidade. A in-
tersubjetividade o torna mais consciente de sua situação de vítima, agora em co-
munidade.  

A vítima começa a dominar e articular a arte da palavra, ou da fala. Ouve-se 
sua voz: tenho fome, ou temos fome! O princípio deste momento formal é o dis-
curso, a argumentação.  

Momento de factibilidade ética.  

A ética da libertação possui características particulares, como ser regida por 
princípios materiais em todos os seus momentos, sabendo que a vida não se rea-
liza fora destes parâmetros.  

 A ética da libertação possui como princípio um conteúdo material (histórico, 
cultual, biológico, espiritual). Este princípio necessita estar de acordo na comuni-
dade de comunicação intersubjetivamente (momento formal). Porém, ainda é in-
suficiente. O conteúdo estando de acordo com a comunidade precisa ser instru-
mentalizado ou mediado para realizar o bem.  

A verdade prática do conteúdo da ação deve articular-se adequadamente com a 
validade intersubjetiva, constituindo, a partir da “factibilidade” concreta, uma unida-
de complexa em que cada aspecto determina o outro de maneira diferente e consti-
tui aquilo que se pode chamar de a norma, a ação, a práxis, as estruturas do sujeito 
eticamente “bom”. O “bem” (das Gute) tem assim, ao menos, um componente “ma-
terial” e outro “formal” (E L 169).  

O conceito de factibilidade é extremamente importante para a ética da liber-
tação, tendo em vista que esta é uma ética da práxis libertadora. O conceito de 
factibilidade está ligado diretamente à ética material ou de conteúdo, que propõe 
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um princípio universal material como reprodução e desenvolvimento da vida hu-
mana. Para realização de tal fim é necessário verificar a realidade operacional 
deste intento.  

Este princípio (cujo momento deôntico último se encontra em b.ii) é ético e uni-
versal, enquanto define como necessário, para todo ato humano que pretenda ser 
humano e factível, realizável, o responder ao cumprimento da vida de cada sujeito 
reconhecido como igual e livre (o ético), e levar em conta as exigências físico-
naturais e técnicas demarcadas dentro das possibilidades outorgadas aos atores 
pelo desenvolvimento da civilização em cada época e numa situação histórica con-
creta. Só a norma, o ato, a instituição etc. que cumpram este “princípio de factibili-
dade ética” ou “operabilidade” são agora não só possíveis, mas bons, justos, ética e 
moralmente adequados. O sujeito ético que efetua a dita ação é, substancialmente, 
“bom” – e em referência a ele a norma, os atos, a instituição etc. se dizem “bons”, 
analogicamente (E L 272).  

A factibilidade leva a uma pergunta: como é possível o sujeito produzir, re-
produzir e desenvolver a sua vida? O sujeito necessita, para tanto, de mediações 
concretas ou factíveis, sem o que não será em concreto moralmente bom: 

A eticidade se constrói processual e diacronicamente, a partir da fundamentação 
ou decisão eletiva da norma, até a realização factível ética do ato, da instituição, 
das estruturas sistêmicas histórico-culturais etc., passando desta maneira da aprio-
ridade da norma ou máxima na intenção do agente à realização da eticidade... Tra-
ta-se de demarcar, a partir da verdade prática e da validade moral, a razão instru-
mental e estratégica (subsumida pela razão prático-material, ético-originária e dis-
cursiva) (E L 237-238). 

Este momento de factibilidade da ética da libertação é caracterizado por sua 
possibilidade de ser realizável ou não aquilo que se propõe: 

  Come si può notare, si tratta della "possibilità" o "impossibilità" di un'azione mora-
le, che deve seguire ipoteticamente le condizioni materiali naturali per la sua effet-
tiva realizzazione 52.  

 Até o presente, há três momentos definidos e interligados da ética da liber-
tação: 

a) Em primeiro lugar, realiza o componente material (o princípio ético respectivo) 
da verdade prática, a. 1) reproduzindo e desenvolvendo a vida do sujeito, comunita-
riamente, com pretensão de verdade pratica universal; a. 2) sempre numa determi-

                                            
52 K. O . Apel, E. Dussel: Etica della comunicazione ed etica della liberazione, pág. 228.  
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nada cultura (cumprindo as exigências de uma “vida boa” e dos “valores”, mesmo 
no caso da “eticidade pós-convencional” moderna de Seyla Benhabib), a partir da 
compreensão do ser (o fundamento ontológico de seu “mundo” histórico), num es-
tado de felicidade subjetiva (que inclui todo o aparato da vida afetivo-pulsional do 
sujeito, como veremos no caso de Freud), com pretensão de retidão.  

b) Em segundo lugar, realiza o componente formal (o princípio moral respectivo) 
de validade intersubjetiva, b.1) cumprindo o argumentativamente acordado em si-
metria comunitária, com pretensão de validade pública; b.2) e igualmente acordado 
pela própria consciência ética monológica responsável com validade pessoal. 

c) Em terceiro lugar, realiza o componente de factibilidade (o princípio instrumen-
tal respectivo), c.1) considerando calculadamente com racionalidade instrumental 
as condições empíricas, tecnológicas, econômica etc., de possibilidade a priori de-
marcadas dentro das exigências éticas, com convicção e pretensão de sinceridade 
ou de reta intenção; c.2) e simultaneamente analisando as possíveis conseqüências 
a posteriori (com consciência de que a longo prazo todo ato é um componente em 
último termo da própria história mundial), com pretensão de honesta responsabili-
dade (E L pags 281-282).  

Estes três momentos constituem a positividade da ética da libertação, sem 
uma crítica a priori. Porém, somente estes três momentos da ética da libertação 
assemelham-se ainda ao de outras éticas, não possibilitam detectar a vítima. São 
filosoficamente abstratos. 

Momento crítico da ética.  

O momento positivo da ética da libertação poderia, apenas com os três ins-
trumentos que possui, concluir, em seu juízo, que o sistema vigente é justo e bom, 
ou seja, que a vítima não é vitimada pelo sistema. Esta é a conclusão também de 
muitas outras éticas. Porém, entramos agora no momento negativo da ética da 
libertação. Servindo-se da razão ético-crítica, chega-se ao núcleo duro da ética da 
libertação: a vítima. 

Trata-se de um “juízo empírico de fato”: Eis aqui uma vítima (E L 373). 

Em meio ao bem definido pela verdade material, formal e factual de um sis-
tema vigente, surge o rosto da vítima que, à beira da morte, clama pela vida: “Pe-
lo amor de Deus, tenho fome”. Negação originária.  

Detectar empiricamente uma vítima é constatar “negatividades”: pobreza, fome, 
traumatismo, dor, patologias e muitas outras dimensões da “negatividade”. A razão 
teórica capta o conteúdo empírico e faz um juízo. As pulsões reprodutivas se de-
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frontam com uma contradição: se as instituições são a repetição de atos bem suce-
didos para evitar a dor e postergar a morte e assim alcançar a felicidade, a “vítima” 
é sua contradição absoluta – já que sendo fruto dessa instituição, sofre, entretanto 
dor e antecipa sua morte (E L 347). 

Aqui temos o divisor de águas das outras éticas que se assemelham aos 
três momentos acima e a ética da libertação. A razão que sustenta o ser do siste-
ma vigente não se dá conta, ou é surda, para entender o alcance da voz claman-
do por não conseguir produzir, reproduzir e desenvolver a sua vida, sua condição 
de não-ser.  

A razão ético-crítica inicia seu processo negativo. Desconstrói, destotaliza, 
critica e inverte o sistema. A verdade afirmada pelo sistema vigente é falsa, o bem 
se descobre como mal, os meios legais são descobertos como ilegais, as morais 
vigentes mostram-se de imorais.  

À luz da mera presença das vítimas como vítimas, opera-se a inversão na qual 
consiste o exercício da razão ético-crítica (uma Kehre impossível para Heidegger): 
o sistema de eticidade vigente, que era para a consciência ingênua (que pode ser 
científica, ocupar a função de autoridade política ou econômica, ou ainda ser mem-
bro da elite moral do sistema, a “raça sacerdotal” de Nietzsche) a medida do “bem” 
e do “mal”, converte-se diante da presença de suas vítimas, enquanto sistema, no 
perverso (o “mau”). É toda a questão do “fetichismo” de Marx, a “inversão dos valo-
res” de Nietzsche, a descoberta do “superego” repressor em Freud, a sociedade 
“excludente” de Foucault, a “dialética negativa” em Adorno e a “totalidade” de Lévi-
nas – para citar apenas alguns dos que estudaremos a seguir. O sistema de etici-
dade (o “bem”) inverteu-se agora no “mal”, causando dor nas vítimas, sofrimentos, 
infelicidade, exclusão... morte em algum nível de sua existência (E L 303).  

Este juízo ético da razão pratica crítica negativa e surge única e exclusiva-
mente das vítimas. Por estarem excluídas do sistema totalitário, seu juízo crítico é 
trans-sistêmico, trans-ontológico e pré-ontológico, pois abre um novo horizonte da 
ontologia. Esta é a analética dusseliana que abre a possibilidade para um momen-
to mais ampliado da racionalidade humana: 

A razão ético-crítica é um momento mais desenvolvido da racionalidade humana 
que as já analisadas; subsume a razão material (porque a supõe afirmativamente 
para descobrir a dignidade do sujeito e a impossibilidade da reprodução da vida da 
vítima), a formal (porque também a supõe no advertir a exclusão da vítima da pos-
sibilidade de argumentar em sua própria defesa) e a de factibilidade (porque inter-
preta as mediações factíveis do sistema de eticidade vigente como maquinações 
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“não eficazes” para a vida, já que produzem em algum nível a morte das vítimas) (E 
L 303). 

Há dentro do momento ético crítico negativo da ética da libertação o momen-
to de positividade. Trata-se da afirmação da vida da vítima. O homem deve viver. 
É o vivente por excelência. A afirmação da vida da vítima, que foi negada, abre o 
momento da positividade. É possível construir um outro sistema, em que o vivente 
por excelência produz, reproduz e desenvolve a sua vida.  

Entenda-se que estes momentos e conceitos da ética da libertação não são 
apenas intelectuais ou necessários para a construção de teses ou livros, muito 
menos para arquitetar um sistema intelectual. Estes foram necessários porque há 
um movimento histórico que necessita de explicação e interpretação: a morte da 
vítima. Vejamos a lógica dusseliana:  

1. Eis aqui uma vítima.  

2. Este ato ou mediação que não permite à vítima viver, nega-lhe ao mesmo 
tempo sua dignidade de sujeito e a exclui do discurso.  

3. Esta que está ali na miséria é uma vítima de um sistema X. 

4. Re-conheço esta vítima como um ser humano com dignidade própria e como 
outra que o sistema X. 

5. Este re-conhecimento me/nos situa como re-sponsável/veis pela vítima diante 
do sistema X. 

6. Eu tenho o dever ético, porque sou re-sponsável por ela, de tomar a meu car-
go esta vítima.  

7. Sendo re-sponsável diante do sistema X pela vítima, devo (é uma obrigação 
ética) criticar este sistema porque causa a negatividade desta vítima (E L 373-
379). 

A vítima situada historicamente toma consciência de que não produz, repro-
duz e desenvolve sua vida. Além do individuo não conseguir produzir, reproduzir e 
desenvolver sua vida, a vítima descobre que os seus semelhantes, próximos, 
também não conseguem. Surge a comunidade das vítimas.  

Momento de discursividade crítica.  

Os indivíduos latino-americanos, africanos, asiáticos aproximam-se um dos 
outros pelas circunstancias da vida. Material e culturalmente dentro de subsiste-
mas diversos, enfrentam problemas semelhantes. Por subjetividade consciente da 
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situação de vítima, deixam de ser solipsistas com o surgimento da comunidade 
das vítimas. 

A necessidade de constituir uma comunidade de comunicação das vítimas é o 
resultado da tomada de consciência da “exclusão”. Sem lugar na comunidade de 
comunicação hegemônica, as vítimas não podem participar em comunidade algu-
ma. Por isso, algumas das vítimas, criticamente, criam uma nova comunidade entre 
elas mesmas. A consciência da injusta exclusão, e portanto a crítica (a “denuncia” à 
la Paulo Freire), é o ponto de partida ou aspecto negativo do princípio. A comunida-
de, a intersubjetividade crítica das próprias vítimas, principia o seu “trabalho” cons-
cientizador (E L 469-470).  

A vítima sabe que o consenso comunitário é mais eficaz para produzir, re-
produzir e desenvolver a vida. Dentro deste momento negativo da ética da liberta-
ção busca-se afirmação da vida humana, numa comunidade argumentativa orga-
nizada. É a validade crítica da razão libertadora.  

A perspectiva do momento discursivo crítico da ética da libertação é a cons-
ciência da situação de vítima: 

Trata-se, então, de todo o problema do surgimento da “consciência ético-crítica” 
(monológica e comunitária, com um superego re-sponsável e criativo) como “toma-
da de consciência” progressiva (a “conscientização”), negativamente, acerca daqui-
lo que causa a “negação originária” – a que nos referimos no capítulo 4 – como 
momento estrutural do sistema de eticidade (seja lá qual for) que causa as vítimas, 
que agora iniciam, elas mesmas, o exercício da razão crítico-discursiva; e, positi-
vamente, irão discernindo a partir da imaginação criadora (libertadora) alternativas 
utópico-factíveis (possíveis) de transformação, sistemas futuros em que as vítimas 
possam viver. Aqui deveremos refletir sobre a articulação teoria-práxis; filosofia, ci-
ências sociais críticas e militância; vanguarda e sujeito comunitário-histórico (líde-
res, movimentos e povo); diferenciando entre mera emancipação ou reformismo e 
real transformação ou libertação (E L 415).  

Para este momento crítico discursivo da ética da libertação, em que a cons-
ciência intersubjetiva de ser vítima é fundamental, faz-se necessário lembrar, en-
tre os pensadores críticos do terceiro mundo, o monumental trabalho realizado 
por Paulo Freire. Freire milagrosamente ensina a vítima silenciada a ler o mundo 
e articular sua palavra.  

A vítima consciente da sua situação de vítima começa a articular e dominar a 
arte da fala. Cada palavra mantém uma relação com a subjetividade da vítima e o 
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mundo que o cerca. Então a voz da vítima faz-se ouvir: “tenho fome”, “temos fo-
me!”. 

Quando a vítima emite um “juízo de fato crítico” (em última instância, um enunci-
ado descritivo sobre a vida ou a morte da vítima) diante do sistema, irrompe inevita-
velmente como dissenso um discurso, uma enunciação, uma interpelação, como “a-
to de fala” que se opõe à consensualidade da validade intersubjetiva da comunida-
de dominante. Em geral, esse dissenso não é ouvido; é negado, excluído (E L 470). 

A ética da libertação toma originalidade quando neste momento afirma a ne-
cessidade de uma comunidade de comunicação que articule um discurso interno 
e externo à própria comunidade de vítimas. O consenso entre as vítimas já é um 
anúncio de aspiração libertadora futura.  

O juízo discursivo explicativo deve apoderar-se das contribuições científicas 
para ajudar no diagnóstico comunitário dos problemas que afetam as vítimas. 
Também para anunciar estes problemas a comunidade de comunicação das víti-
mas deve recorrer à ilustração, à importância do intelectual orgânico:  

A ciência humana ou social crítica se integra, articulada ou organicamente, à re-
flexão prática da própria comunidade de comunicação das vítimas, permitindo o 
surgimento da uma consciência crítico-cotidiana ilustrada (E L 475).  

O discurso deste momento da ética da libertação deve ser potencializado 
com os inúmeros meios de comunicação que a comunidade das vítimas pode de-
ter.  

Momento de factibilidade libertadora. 

É o momento culminante da ética da libertação, trata-se da práxis da liberta-
ção. O conceito de factibilidade como possibilidade histórica, material, leva a ra-
zão estratégica para a analise do contexto em vista da práxis da libertação.  

O “princípio libertação” formula explicitamente o momento deontológico ou o de-
ver ético-crítico da transformação como possibilidade da reprodução da vida da ví-
tima e como desenvolvimento factível da vida humana em geral. Este princípio sub-
sume todos os princípios anteriores. Trata-se do dever de intervir criativamente no 
progresso qualitativo da história. O princípio obriga a cumprir por dever o critério já 
definido; quer dizer, é obrigatório para todo ser humano – embora freqüentemente 
só assumam esta responsabilidade os participantes da comunidade crítica das víti-
mas – transformar por desconstrução negativa e nova construção positiva as nor-
mas, ações, microestruturas, instituições ou sistemas de eticidade, que produzem a 
negatividade da vítima (E L 564).  
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A práxis libertadora, ação crítico-estratégica libertadora, ocorre atualmente 
em meio a sociedades organizadas em alta complexidade. Este momento da in-
surreição da vítima, de movimentos, de novos sujeitos históricos, exige uma arti-
culação entre teoria e prática. Para agir em sociedade complexa, a factibilidade 
libertadora exige a apropriação das ciências e filosofias críticas articuladas com 
os princípios éticos da libertação:  

A razão estratégico-crítica em seu exercício último ou concreto realiza a ação 
transformadora, partindo do exercício dos princípios críticos da razão prático-
material e discursivo-formal, das teorias científicas críticas, dos projetos alternativos 
formulados, do uso da razão instrumental técnico-crítica, na realidade empírica, 
tendo em conta os “diagramas” das “relações de poder” – para falar como Foucault, 
mas, em nosso caso, incluindo também a macrofísica do poder. É o momento no 
qual a práxis efetua, desde o horizonte da factibilidde ético-prática, concreta e críti-
ca, tudo o que foi analisado até agora nesta Ética (E L 506).  

Antes de libertarmo-nos, devemos saber do que, de quem e de que modo 
vamos nos libertar. A ética da libertação dusseliana não está presa ao populismo, 
este quarto momento do pensamento dusseliano exige a participação da inteli-
gência. Trata-se de desenvolver um outro horizonte de vida e prática.  

A “razão libertadora”, que se exerce propriamente como síntese final da ação crí-
tico-desconstrutiva, primeiro, e, depois, construtiva por transformação de normas, 
atos, subsistemas, instituições ou de sistemas completos de eticidade, tem como 
componente imediato próprio de seu exercício a razão estratégico-crítica, que não é 
a razão instrumental, mas a razão de mediações a nível prático (técnico). A razão 
estratégica visa, certamente, o “êxito” como “fim”; mas, em último termo e porque 
agora é razão crítica, trata-se de um fim que é “mediação” da vida humana, especi-
almente neste caso das vítimas, quando há participação simétrica dos afetados. O 
“êxito” da razão estratégico-crítica já não é o do “meio-fim” formal do sistema vigen-
te (por exemplo, a “valorização do valor” no capitalismo), mas o pleno desenvolvi-
mento da própria vida de todos (especialmente das vítimas, como dissemos). (E L 
506).  

A razão estratégica libertadora encontra diversos níveis de impossibilidade, 
de possibilidade, de factibilidade ética ou de operabilidade, em vista da realização 
dos atos e suas conseqüências institucionais:  

a) Impossibilidade lógica. 

b) Possibilidade lógica: impossibilidade empírica. 
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c) Possibilidade empírica: impossibilidade técnica (não-factibilidade).  

d) Factibilidade técnica: impossibilidade econômica etc.  

e) Possibilidade econômica etc: impossibilidade ética.  

f) Possibilidade ética: princípio de operabilidade. 

g) Processo efetivo de realização. 

h) Conseqüências a curto e logo prazo (institucionalidade) 

i) Processo de legitimação e coerção legal (E L 267).  

Para Enrique Dussel o fato de viver em comunidade, reconhecer a dignidade 
humana e ser solidário erige o dever de libertar as vítimas. Dever universal.  

1. Tendo re-conhecido a dignidade de sujeito vivo humano de X; sendo que X é 
membro da própria comunidade; e, além disso, se X quer viver;  

2. Sendo todos na comunidade re-sponsáveis pela vida de X e exigidos por uma 
inevitável solidariedade, ergo deve-se evitar Y e fazer A, B, C, n.  

3. A,B,C,n realizam-se e graças a isso evita-se Y (E L 564-568). 

2.2. CATEGORIAS DA ÉTICA DA LIBERTAÇÃO 

Para se entender melhor a articulação do discurso dusseliano em Ética da 
Libertação na idade da globalização e da exclusão, pode ajudar a relação seguin-
te das principais categorias de reflexão utilizadas pelo filósofo.  

1. Razão Libertadora: É a razão que se constitui a partir das vítimas sujeitas 
à negação da produção, reprodução e desenvolvimento da vida. Enrique 
Dussel reconhece ainda outros tipos de racionalidade: crítica da razão ins-
trumental, razão discursiva, razão discursiva crítica, razão estratégica, ra-
zão ético-crítica, razão ético-originária, razão ético-pré-originária, razão 
hermenêutica, razão hermenêutica crítica, razão instrumental, razão prática 
material, razão teórica, razão utópica etc (E L 667).  

2. Corporalidade: É a afirmação unitária do ser humano, entendida em sua 
materialidade (EL 105). A corporalidade possui aspectos múltiplos: corpora-
lidade material libidinal (EL 343), corporalidade orgânica biológica (E L 95), 
corporalidade enquanto vontade (E L 346), enquanto instintos (E L 356), 
enquanto pulsões (E L 345), enquanto vida (E L 95) etc.  

3. Dor: A “dor” é um momento do sistema neurocerebral, excitado pela endor-
fina (E L 310). Trata-se dos estudos empíricos da biologia cerebral que nos 
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permitirão, sem cair em reducionismos ou naturalismo ou darwinismo ético, 
recuperar a dimensão da corporalidade com processos orgânicos altamente 
auto-referenciais (E L 95). 

4. Materialidade: É o ponto de partida e conteúdo da ética da libertação. To-
da norma, ação, microestrutura, instituição ou eticidade cultural têm sempre 
e necessariamente como conteúdo último algum momento da produção, re-
produção e desenvolvimento da vida humana em concreto (E L 93). Em a-
lemão, Material (com “a”) significa “material”, como “conteúdo (Inhalt)” opos-
to a “formal”; enquanto materiell (com “e”) significa “material” de matéria fí-
sica, oposto, p.ex., a “mental” ou “espiritual”. O “materialismo” de Marx, ob-
viamente, é Material (com “a”), já que a sua problemática (também é a de 
Enrique Dussel) é a de uma ética de conteúdo, e não do “materialismo dia-
lético” (E L 635-636).  

5. Factibilidade: O âmbito de “factibilidade” nos abre o último momento da 
realização do “objeto” prático. É toda a questão da crítica da razão instru-
mental, por um lado, e da crítica da razão utópica, por outro, como veremos 
(E L 265). Mas, entre o “verum” (verdade prática material) e o “factum” (a 
práxis realizada), encontra-se a “mediação” da “factibilitas”; entre o “dever” 
(o primeiro decidido) e o “ser realizado” (o último na efetuação) está o “po-
der” que é como uma ponte (freqüentemente quebrada), condição dos “ope-
rabilia” (E L 265).  

6. Pulsões: De fato, entramos agora na tradição que nos abrirá um horizonte 
categorial pulsional, afetivo, erótico, mínimo, porém necessário para melhor 
compreender este aspecto “material” da ética crítica. Em seu inicio, trata-se 
da tentativa ontológica da Vontade de Vida (Schopenhauer), que depois se 
cinde como o apolíneo repressivo reprodutivo da felicidade e o dionisíaco 
do prazer criado, enquanto crítica ontológica à axiológica da cultura (Nietz-
che), para culminar nos instintos de conservação sob o império do princípio 
de morte que exercem seu predomínio sobre os instintos ou princípio do 
prazer no horizonte da subjetivação das instituições culturais (Freud) (E L 
346). Trata-se de uma grande evolução no pensamento crítico do terceiro 
mundo, que em seu primeiro momento privou pela questão política e eco-
nômica. Agora desperta para questões antropológicas e culturais. Para a li-
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bertação das vítimas, faz-se necessário compreender as questões do dese-
jo, preguiça, prazer etc. 

7. Vítima: excluído / outro / pobre. Neste sentido, falamos que além (jenseits) 
do “ser” (se o “ser” é o fundamento do sistema) se dá ainda a possibilidade 
da afirmação da realidade das vítimas. Trata-se da Alteridade do Outro “co-
mo outro” que o sistema. É a alteridade da vítima como oprimida (por ex., 
como classe) ou como excluída (por ex., como pobre), já que a exteriorida-
de da “exclusão” não é idêntica à “opressão” (E L pág.304).  

8. Juízo: Dussel toma sempre por enunciado, designando vários como: E-
nunciado de fato, constatativo, emocional, material, ético-material negativo, 
normativo, crítico, moral, da factibilidade, em Habermas, de valor, de valor 
crítico, de realidade, de compatibilidade (E L 665).  

9. Comunidade: A “subjetividade” inter-subjetiva constitui-se a partir de uma 
certa comunidade de vida, desde uma comunidade lingüística (como mundo 
da vida comunicável), desde uma certa memória coletiva de gestas de liber-
tação, desde necessidades e modos de consumo semelhantes, desde uma 
cultura com alguma tradição, desde projetos históricos concretos aos que 
se aspira em esperança solidária. Os participantes podem falar, argumentar, 
comunicar-se, chegar a consensos, ter co-responsabilidade, consumir pro-
dutos materiais, ter desejos de bens comuns, ansiar por utopias, coordenar 
ações instrumentais ou estratégicas, “aparecer” no âmbito público da socie-
dade civil com um rosto semelhante que os diferencia dos outros (E L 531). 
Dussel reconhece em Paulo Freire um dos pensadores do terceiro mundo 
mais acabado no trato da questão da consciência das vítimas: Freire não é 
simplesmente um pedagogo, no sentido específico do termo, é algo mais. É 
um educador da “consciência ético-crítica” das vítimas, os oprimidos, os 
condenados da terra, em comunidade (E L 427).  

10. Verdade prática: A “verdade prática” (aletheia praktiké). É o conteúdo ma-
terial dos enunciados normativos éticos. Articula-se a eles, mas não é o “vá-
lido”. Freqüentemente e equivocadamente é confundido com o “bem” (E L 
637). 

11. Válido: O “válido” (valid, gültig); não é nunca o justo. A “validade” (validity, 
Gültigkeit) é o momento formal por excelência. Articula-se com a “verdade 
prática”, mas não se opõe ao “bem” ou ao “bom” (E L 637). 
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12. Bom: O “bom” ou o “bem” (agathon, good, das Gute). É a unidade prática 
do ato ou práxis factivelmente realizado, composto sempre por um conteúdo 
material e desde um procedimento formal, constituindo a eticidade. O bom 
tem “bondade” (goodness) e se opõe ao “mau”. Não se opõe ao “justo” ou 
ao “válido”, mas os subsume, encontrando-se, então, noutro nível. O “bom” 
é a síntese da “verdade prática” com “validade” realizada cumprindo as 
condições de “factibilidade” ética, como composto real que inclui os momen-
tos (a) e (b) e um processo que satisfaz as exigências da factibilidade ética 
(c) (E L 637).  

13. Justo: O “justo” procede de justiça (dikaiosyne, Gerechtigkeit, justice). O 
“justo (just, right)” é usado equivocadamente como o oposto ao “bom”, co-
mo, p.ex., o faz John Rawls ou Jürgen Habermas, já que “justiça” pode ser 
formal (Habermas) ou material (o segundo princípio de Rawls). Nunca o u-
sarei como momento formal (neste caso usarei “válido”) (E L págs.637-638). 

14. Retidão: A “retidão” (orthotes, rightness, Richtigkeit), como no caso de 
“pretensão de retidão” (Habermas). Pode ser material (conformidade com 
os costumes ou valores materiais) ou formal (conforme às regras formais do 
consenso (E L 638). 

15. Reto: O “reto” (orthos, right, richtig). Dever-se-á usar “reto” como o correto 
e nunca como o “justo”. É ambíguo, é melhor usar “válido” (quando se trata 
do aspecto formal) ou “verdade prática” (material), reservando “reto” para a 
conformidade com os costumes (e) ou com os impulsos ou sentimentos (ver 
Tese 17). Pode-se falar de uma pulsão “reta”, quando guarda conformidade 
com as exigências éticas de (a) e (b) (E L 638).  

2.3. MODELO LÓGICO-ARGUMENTATIVO DA ÉTI-
CA DA LIBERTAÇÃO 

A ética da libertação possui desde a sua origem, seu desenvolvimento e sua 
finalidade, um objeto muito claro que é a vítima. É a vítima que dá sentido e lógica 
à ética da libertação. As vítimas necessitam ser pensadas, explicadas, com serie-
dade e cientificidade, utilizando-se de todos os recursos que o homem possui. 
Torna-se hoje um problema de primeira ordem:  
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Encontramo-nos diante de um fato massivo da crise de um “sistema-mundo” que 
começou a se formar a 5.000 anos, e está se globalizando até chegar ao último rin-
cão da Terra, excluindo, paradoxalmente, a maioria da humanidade. É um problema 
de vida ou morte. Vida humana que não é um conceito, uma idéia, nem um horizon-
te abstrato, mas o modo de realidade de cada ser humano concreto, condição ab-
soluta da ética e exigência de toda libertação. Não deve estranhar, então, que esta 
Ética seja uma ética da afirmação total da vida humana ante o assassinato e o sui-
cídio coletivo para os quais a humanidade se encaminha se não mudar o rumo de 
seu agir irracional. A Ética da libertação pretende pensar filosófico-racionalmente 
esta situação real e concreta, ética, da maioria da humanidade presente, próxima 
de um conflito trágico de proporções nunca vistas na história da espécie humana, fi-
logeneticamente falando (E L 11).  

Encontramos em Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão 
duas vertentes desta ética: 

Primeira: Vertente da “transformação” crítico-cotidiana.  

1. Uma vítima X sofre a negatividade M, que de alguma maneira põe em risco a 
sua vida.  

2. O sistema Z causa M em X.  

3. O subsistema Y do sistema Z é causa de M em X. 

4. Para negar M em X é preciso evitar Y. 

5. Para evitar Y, assim transformando Z, são necessárias as mediações (técnicas, 
econômicas, políticas, pedagógicas etc.) A, B, C, n.  

6. As mediações A, B, C, n são factíveis agora e aqui. 

7. Ergo, Y pode ser evitado e, portanto, Z transformado.  

Segunda: Vertente revolucionária.  

8. Uma vítima X sofre a negatividade M, que de alguma maneira põe em risco a 
sua vida.  

9. O sistema Z causa M em X.  

10. O subsistema Y do sistema Z é causa de M em X. 

11. Para negar M em X é preciso evitar Y. 

12. Y não pode ser evitado sem destruir Z completamente.  

13. Para evitar M, e sua causa Y, é preciso transformar totalmente Z em W (um sis-
tema novo). 

14. Em W a vítima X já não sofrerá M. 

15. As mediações D, E, F, n podem efetuar W.  
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16. As mediações D, E, F, n são factíveis agora e aqui.  

17. Ergo, W pode ser efetuado. (E L 560).  

Tomemos um exemplo citado por Enrique Dussel, para termos maior clareza 
situacional da vítima. 

Vertente da “transformação” crítico-cotidiana. 

18. Uma vítima Rigoberta Menchú (X) sofre a negatividade por ser mulher, indíge-
na, maia, camponesa, de raça morena, guatemalteca (M), o que de alguma ma-
neira põe em risco a sua vida.  

19. O sistema atual de globalização (Z) causa a não produção, reprodução e de-
senvolvimento (M) na vida cotidiana de Rigoberta Menchú (X).  

20. O subsistema, no qual Rigoberta está (sua história, política e economia de seu 
país, cultura a qual faz parte, língua) (Y), do sistema global (Z) é causa da nega-
tividade (M) em Rigoberta (X). 

21. Para produzir, reproduzir e desenvolver a vida (M) em Rigoberta (X), é preciso 
evitar o subsistema ao qual ela está condicionada historicamente (Y). 

22. Para evitar o subsistema (Y), transformando assim a globalização (Z), são ne-
cessárias as mediações (técnicas, econômicas, políticas, pedagógicas etc.) A, 
B, C, n. 

23. As mediações A, B, C, n são factíveis agora e aqui. 

24. Ergo, o subsistema que condiciona a vida de Rigoberta (Y) pode ser evitado e, 
portanto, a globalização (Z) transformada. Conseqüentemente Rigoberta virá 
produzir, reproduzir e desenvolver sua vida.  

 Vertente revolucionária.  
25. Uma vítima, Rigoberta Menchú (X), sofre a negatividade por ser mulher, indíge-

na, maia, camponesa, de raça morena, guatemalteca (M) o que de alguma ma-
neira põe em risco a sua vida. 

26. O sistema atual de globalização (Z) causa a não produção, reprodução e de-
senvolvimento (M) na vida cotidiana de Rigoberta Menchú (X).  

27. O subsistema no qual Rigoberta está (sua história, política e economia de seu 
país, cultura a qual faz parte, língua) (Y) do sistema global (Z) é causa da nega-
tividade (M) em Rigoberta (X). 

28. Para produzir, reproduzir e desenvolver a vida (M) de Rigoberta (X) é preciso 
evitar o subsistema ao qual ela está condicionada historicamente (Y). 

29. O subsistema (Y) não pode ser evitado sem destruir o sistema global (Z) com-
pletamente.  
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30. Para evitar a não produção, reprodução e desenvolvimento da vida de Rigober-
ta (M), e sua causa subsistema (Y), é preciso transformar totalmente o sistema 
global (Z) em (W) (um sistema novo). 

31. Neste novo sistema (W) a vítima Rigoberta (X) já não sofrerá a não produção, 
reprodução e desenvolvimento de sua vida (M). 

32. As mediações D, E, F, n podem efetuar o novo sistema (W).  

33. As mediações D, E, F, n são factíveis agora e aqui.  

34. Ergo, o novo sistema (W) pode ser efetuado.  

O argumento lógico, trabalhado em suas duas vertentes, nos dá uma clareza 
concreta sobre quem é a vítima e sua situação perante a sociedade complexa. 
São insuficientes para a ética da libertação as intenções boas, mas ingênuas, de 
muitos movimentos e intelectuais que não efetivam a libertação.   
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3. VÍTIMA 

Tocamos neste momento no núcleo duro que constitui toda a ética da liber-
tação, movimentos críticos, argumentação crítica, e a própria crítica do terceiro 
mundo: 

  Il punto nevralgico di tutta questa critica è, dunque, la contraddizione che si pro-
duce nella corporeità (Lei-blichkeit) sofferente del dominato (operaio, indio,  schia-
vo africano o dominato asiatico del mondo coloniale, corporeità femminile, razza 
non-bianca, generazioni future che soffriranno nella loro corporeità la distruzione 
ecologica, ecc.) 53.  

Observamos no primeiro capítulo desta dissertação que Enrique Dussel 
rompe com o horizonte ontológico do “sistema-mundo” totalizado. A Análetica 
possibilitou-nos ver além do mundo europeu. Na segunda parte desta dissertação, 
verificamos de modo abrangente a situação e intenções geopolíticas da coloniza-
ção, seu projeto universal. A complexa tarefa de compreendermos a produção de 
vítimas levou-nos a conhecer um pouco mais sobre a histórica configuração só-
cio-econônico-cultural da América Latina. Toda a organização colonial tinha por 
objetivo a riqueza. Estabeleceu-se uma terrível situação humana. Surgem os ros-
tos de ameríndios, africanos, crianças, mulheres e idosos escravizados. É o custo 
humano das riquezas roubadas, cujo maior sinal é a extrema pobreza. É a vítima, 
com nome para sua face única.  

O processo de produção de vítimas em larga escala, como nos séculos inici-
ais da colonização, se globalizou. Tornou-se mais cruel e terrível, exclui mais da 
metade do planeta.  

Enrique Dussel estabelece um critério, material e universal por excelência, 
para a ética da libertação:  

Trata-se de uma ética da vida, isto é, a vida humana é o conteúdo da ética (E L 
93) 54. 

É a vida humana concreta de cada sujeito ético em sua extrema materialida-
de. Este é o critério universal da ética da libertação.  

                                            
53 K. O . Apel, E. Dussel: Etica della comunicazione ed etica della liberazione, pág. 235 
54 A expressão “esta é uma ética da vida” repete-se, como um refrão, por toda a Ética da Liberta-
ção. 
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3.1. PRODUCÃO  

A respeito da produção da vida da vítima, Enrique Dussel estabelece dois 
níveis. Primeiro, o nível vegetativo. Trata-se daquilo que compõe o homem em 
sua corporalidade material total. O próprio corpo em si com seus membros espe-
cíficos e suas necessidades orgânicas: comer, beber, pratica de esportes, doen-
ças etc. Inclui-se neste momento da produção da vida física os instintos de prazer, 
conservação da vida, afetividade e todas as outras pulsões. São condições bási-
cas para que o homem seja classificado como vivente.  

O segundo nível do momento da produção da vida humana diz respeito às 
funções da mente: da aprendizagem ao lúdico, até valores implicados pela cons-
ciência, pela liberdade e responsabilidade ética. A materialidade assumida pela 
ética da libertação diz respeito à produção da vida do ser humano em sua totali-
dade:  

A produção da vida humana, nos níveis vegetativo ou físico, material (com “e” 
em alemão) e por meio e contendo (com “a” em alemão) as funções superiores da 
mente (consciência, autoconsciência, funções lingüísticas, valorativas, com liberda-
de e responsabilidade ética etc), como processo inicial que é continuado no tempo 
pelas instituições na “reprodução” (histórico, cultural etc.). É o âmbito próprio da ra-
zão prático-material (E L 636).  

O momento da produção da vida está ligado diretamente à razão pratica ma-
terial. 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 latino-
americanos 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 vi-
vem sob o flagelo da pobreza que as desfiguram como indivíduos humanos. Pa-
radigma da modernidade:  

O segundo limite absoluto da modernidade é a destruição da própria humanida-
de. O “trabalho vivo” é a outra mediação essencial do capital como tal; o sujeito 
humano é o único que pode “criar” novo valor (mais-valia, lucro). O capital, que 
vence todas as barreiras, põe cada vez mais tempo absoluto de trabalho; quando 
não pode superar este limite, então aumenta a produtividade pela tecnologia; mas 
tal aumento diminui a proporção do trabalho humano; há assim humanidade so-
brante (desprezada, desempregada, excluída). O desempregado não ganha salário, 
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dinheiro; e o dinheiro é a única mediação no mercado pela qual podem ser adquiri-
das mercadorias para satisfazer as necessidades. De todo modo, o trabalho não 
empregável pelo capital aumenta (aumenta a desocupação). Aumenta assim a pro-
porção de sujeitos necessitados não solventes – tanto na periferia como no centro. 
É a pobreza, a pobreza como limite absoluto do capital. Hoje constamos como a 
miséria cresce em todo o planeta (E L 66).  

O legado da pobreza hereditária (pois se os avós não conseguiram produzir 
sua vida, os filhos e os netos menos ainda) vai agravando a situação da vítima. As 
evoluções técnicas e cientificas do capital cada vez que dão um salto qualitativo 
sempre jogam na periferia mais extrema as vítimas desse processo. A exclusão 
torna-se mais declarada e férrea. Conseqüência é que temos uma pobreza es-
candalosa, intencional e visível, que atinge mais da metade da população que ha-
bita o globo, em nítida desconfiguração humana.  

O momento da produção fornece à ética da libertação o seu princípio ético-
material universal. O grito que vem do meio desta população flagelada: “Tenho 
fome!”, dentro do princípio ético material revela que a vítima está morrendo, não 
consegue produzir sua vida.  

“Tenho fome!” é grito último por excelência da materialidade humana que à 
beira da morte usa de última esperança. Clama pela solidariedade do outro, pois 
sua face é semelhante à dele e exige responsabilidade.  

A humanidade “civilizada”, organizada econômica e politicamente, cuja vida 
é produzida sem dificuldade, é responsável pela morte de incontáveis vitimas que 
são empilhadas diariamente no sul do planeta, desde crianças a idosos. Graças 
ao sangue destes as bolsas de valores de todo o planeta rendem como a monta-
nha de ouro de Potosí.  

A materialidade da produção da vida consiste também que o vivente aflore 
suas faculdades e aspirações profundas da alma. Deseja o vivente cantar, apreci-
ar a beleza do mundo, expressar-se artisticamente, aprender as ciências exatas e 
humanas, dominar tecnologias, realizar construções, desenvolver poesias, desen-
cadear seu potencial criador. O momento da produção da vida abarca tudo aquilo 
que podemos chamar de cultura, como expressão mais profunda dos povos.  

Na situação das vítimas, a não produção vegetativa está diretamente atrela-
da à não produção das faculdades mentais e pulsionais. A vida da vítima é tam-
bém negada para suas vontades e desejos, sua criatividade é logo cerceada, seu 
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raciocínio é considerado não lógico, sua fala é desarticulada. Sua voz “Tenho fo-
me!” não é entendida. Tudo o que as vítimas produzem culturalmente não possui 
valor. 

A vítima teima em viver, superando os círculos de exclusão que lhe são im-
postos progressivamente: ser camponês, ser pessoa urbanizada, ser alfabetizado, 
dominar a cultura digital, trabalhar, possuir capital.  

O dever-viver é, no início material da produção da vida, o conteúdo primeiro 
da ética da libertação, o principio ético-material.  

3.2. REPRODUÇÃO 

A vida humana além de se produzir se reproduz. Desde a produção vegetati-
va e cultural da vida, surge o momento da reprodução criadora e inventiva. Há 
dois elementos de suma importância para compreendermos a ética da libertação. 
Trata-se das pulsões reprodutivas e da razão reprodutiva.  

As pulsões reprodutivas para Dussel são sustentadas pelo instinto de auto-
conservação:  

A repressão civilizatória do aparelho libidinal é própria do homo sapiens e permi-
te a permanência e a lenta transformação ou substituição dos instintos específicos 
animais pelos culturais. Por isso, os instintos libidinais humanos de autoconserva-
ção, de prazer e todo tipo de agressividade e defesa são distintos daqueles dos a-
nimais (E L 640).  

O vivente possui o princípio do prazer criador, onde pode reproduzir sua vida 
em instituições, normas, valores, culturas, sistemas de eticidade históricos, artes, 
musica, e tantos outras manifestações.  

Os instintos de autoconservação da vida têm por objetivo retardar a morte 
através de instituições e outros meios que preservem a vida. Para Dussel, existe 
uma tensão entre as pulsões da vida e as pulsões da morte. Os instintos de morte 
entram em cena quando uma instituição se totaliza, fecha-se sobre si mesma e 
automaticamente reprime os instintos de vida.  

São instituições presentes na história da humanidade com desejo de poder e 
eternidade. Facilmente manifestam-se em poderes militares, governos ditatoriais, 
empresas multinacionais, igrejas e outras. A conseqüência é a produção de víti-
mas em larga escala.  
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O momento da reprodução da vida ocorre em comunidade. A intersubjetivi-
dade busca um consenso, estabelecimento de normas, criação de instituições, 
produção de cultura para manifestar-se. Porém, este momento formal pode es-
conder o rosto das vítimas:  

As vítimas são uma contradição que desorienta os instintos: são o efeito da fobia 
à dor e à morte (as instituições), mas são vítimas que sofrem e morrem pelas insti-
tuições, que foram criadas para evitar o sofrimento e para adiar a morte. Aquele que 
re-conhece na vítima outro sujeito ético e se re-sponsabiliza ético-libidinalmente por 
ela, desinibe o enfrentar a do (supera os instintos de autoconservação auto-
referente individual) e afronta, na comunidade, o perigo de ser insensível diante das 
próprias vítimas, e inibe seus instintos de próprio prazer egoísta (o que lhe permite 
enfrentar o risco da própria dor pelo outro) (E L 641-642).  

A reprodução da vida possui sua racionalidade como segundo elemento. A 
comunidade quando chega a um determinado consenso intersubjetivo, seja a co-
munidade empresarial, do bairro ou da igreja, entra no âmbito da razão reproduti-
va. Trata-se do princípio moral-formal.  

A reprodução da vida dá-se, portanto, em âmbito racional e comunitário, pois 
devemos criar normas e instituições que preservem a vida e retardem a morte.  

O momento de globalização atual exige que microcomunidades se agre-
guem a outras comunidades, a comunidades maiores, para preservar a vida em 
rede planetária. Esta racionalidade reprodutiva global prevê a conservação da vi-
da de um determinado grupo e condena a maioria a situações de morte.  

3.3. DESENVOLVIMENTO  

O vivente produz sua vida dentro de uma materialidade fundamental, sua 
pulsão e razão reprodutivas conservam a vida dentro de quadros institucionais e 
culturais específicos. No entanto, ainda é insuficiente. A mera evolução reproduti-
va deixa lugar para o desenvolvimento histórico qualitativo.  

O momento do desenvolvimento da vida humana é impulsionado pelas pul-
sões de prazer e pela criação histórica. Este desenvolvimento revela um ser hu-
mano sempre inacabado, inquieto, aberto a desenvolver sua vida nas mais diver-
sas situações e no próprio momento de produção e de reprodução da vida. O ser 
humano necessita da transcendência antropológico-material, do além de seus ho-
rizontes.  
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Os instintos de prazer ou de vida desinibem o enfrentar a dor para alcançar o ob-
jetivo da felicidade. Os instintos do prazer permitem o desenvolvimento da vida, do 
aparelho psíquico, das instituições históricas. É criação histórica (E L 641).  

O humano como projeto inacabado deseja incessantemente criar para de-
senvolver suas varias faculdades racionais, emotivas, afetivas, organizacionais, 
pulsionais, artísticas e outras.  

Esta criação histórica é qualitativa e comunitária. Contrariando instituições e 
culturas que apenas produzem e reproduzem a vida, este é um momento de ex-
trema importância para as vítimas, pois, vivendo sob quadro de negação da vida, 
as pulsões criativas conduzem as vítimas à busca de novos quadros onde pos-
sam desenvolver a vida criativamente.  

O potencial pulsional que encontramos nas vítimas de continentes periféri-
cos é de uma riqueza e diversidade jamais vistas. É destas bases oprimidas e de 
situações de risco de vida que as vítimas em criatividade deixam aflorar obras de 
arte das mais ricas, produção musical, invenções técnicas, afetividade, solidarie-
dade, novos modelos sociais, novos sujeitos portadores de uma crítica geográfica 
e historicamente situada. Ainda está por ser feito um sério trabalho sobre as artes 
dos povos oprimidos.  

O imperativo “dever-viver” obriga as vítimas a se organizarem criativamente 
em comunidades de catadores seletivos de lixo, grupos de mães, idosos, jovens e 
tantas ONG’s que qualitativamente desenvolvam vida.  

A vítima quando consciente de sua situação histórica desencadeia em sua 
subjetividade um processo de revisão e aprofundamento de sua consciência. Tal 
reflexão é amadurecida na comunidade, onde outras vítimas descobrem experi-
ências semelhantes à sua. As pulsões e a razão da vida criativa conscientemente 
afloram em busca de novas formas elementares para desenvolver qualitativamen-
te a vida.  

Este momento é profundamente imbuído de criticidade material-ética. O de-
senvolvimento da vida está amparado pela razão ética crítica que revela a face do 
outro empobrecido, a vítima. A vítima percebe que não está morta, começa a “en-
xergar as coisas com outros olhos” irrompe as pulsões da vida que alegremente 
liberta para um além da casa da patroa ou da empresa. A vítima deve-viver.  

Este momento libertador de desenvolvimento da vida da vítima rompe subje-
tivamente estruturas antigas introjetadas que calavam sua voz e impediam o bri-
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lho em seus olhos, o tesão por viver. As pulsões de vida são libertas. A vítima 
busca em seu interior a sua originalidade, seu projeto próprio e único, deixa de 
viver os projetos existenciais de outros, impostos pelo capital, mídia, religião, 
normas, instituições etc. A vítima possui em sua consciência o imperativo de cui-
dar da vida, o dever de viver abundantemente: 

Esta “reflexão” (da vida humana sobre sua própria vida, e o tomá-la “a seu car-
go” como sujeito) autoconsciente, auto-referente, é, exatamente, o momento em 
que a vida humana é entregue à responsabilidade do próprio sujeito humano: ante 
festum, como uma condição absoluta a priori, porque a vida já esta aí desde sem-
pre (para o sujeito), para constituir-se pela auto-responsabilidade como ação e pro-
jeto ético; in festum: porque não podemos deixar de haver-nos com ela, inevitavel-
mente, e no reconhecer-se a si mesmo e reconhecer e reconhecer o outro como 
desenvolvimento ou destruição de nossa(s) vida(s) ou como pro-jeto futuro. Ser su-
jeito significa exatamente que meu (nosso) próprio “ser”, minha (nossa) vida, é en-
tregue a mim mesmo (nós mesmos) a partir da responsabilidade solidária como “um 
der-ser”, e isto de maneira necessária e simultânea (E L 140-141). 

Observemos que a miséria e a fome que milhares de latino-americanos, e 
também de outros continentes do sul, sofrem não pode ser ocultada. Os meios de 
comunicação e, em última instância nossa própria consciência, não querem ver a 
presença das vítimas. Ao perceber sua presença pelo olhar, tato, cheiro, calor, lo-
go passamos a abstrair e confeccionar teorias e signos para explicar sua apari-
ção.  

 Porém, a face da vítima me interroga, questiona, deixa inquieto, pois é um 
semelhante. Sua corporalidade, extrema materialidade situada, não deixa dúvida 
e clama: Tenho fome! Silenciosamente a morte imposta vai roendo seu corpo.  

Para desenvolver a vida da vítima é fundamental que o outro da vítima se 
sensibilize com sua face. Reconhecer a vítima é romper com o horizonte totaliza-
do e fechado em si, suas pulsões egoístas e gerar em si mesmo sentimentos de 
solidariedade e, talvez o mais difícil de todos, o amor:  

Mas o fato de que o rosto do miserável possa “interpelar-me” é possível porque 
sou “sensibilidade”, corporalidade vulnerável a priori. Com Totalidade e infinito o ho-
rizonte da ontologia, a compreensão do ser, a teoria, o “ser-no-mundo” não só são 
antecedidos, sempre de novo, por um a priori pré-ontológico (a “sensibilidade”), 
mas também por um posteriori pós-ontológico (a “exterioridade”), mas ambos como 
termos de uma mesma tensão (E L 367).  
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4. A VÍTIMA EM SEU TEMPO E ESPAÇO 

Jamais poderemos entender a situação da vítima com horizontes de signifi-
cação intelectual e cultural pré-fixados. Em todos os momentos da história da hu-
manidade, desde as culturas clássicas antigas às modernas, como também nas 
culturas periféricas houve vítimas. Em todos estes momentos as vítimas se dife-
renciaram.  

As vítimas produzidas pelo sistema imperial egípcio não são as mesmas 
produzidas pelo império romano, as produzidas na América Latina não são as 
mesmas produzidas na África. Há semelhanças no modo de produção das vítimas 
e em fenômenos que as caracterizam como vítimas, por exemplo, a pobreza, mas 
elas são diferentes.  

Os horizontes de significação intelectual e cultural, assumidos como estrutu-
ras metafísicas e ontológicas de muitos que atuam a favor das vítimas, não assi-
milam esta diferença entre fenômenos que caracterizam a vítima e a vítima em si. 
A vítima é simplificada naquilo que ela aparenta ser: pobre excluído. A vítima é um 
vivente, como tal, possui originalidade e projeto único ligado ao tempo e espaço 
que ela ocupa.  

A vítima é um vivente que se mostra em materialidade extrema. Está situada 
dentro de uma história local, tem como referência uma determinada cultura locali-
zada no tempo e no espaço, fala uma língua, está organizada numa sociedade 
econômica e política específica. É nesta materialidade que está o vivente na situ-
ação de vítima.  

Tomar a vítima ou o pobre como categoria metafísica ou ontológica que ser-
ve para todos os momentos e lugares é um erro grave que culminará na não liber-
tação da própria vítima. A libertação é um germe que está preso às próprias estru-
turas que produzem a vítima em culturas, tempo e espaço distintos. Saber locali-
zar a vida da vítima em sua concretude é fundamental.  

A vida humana é o modo de realidade do sujeito ético (que não é o de uma pe-
dra, de um animal irracional ou da “alma” angélica de Descartes), que dá o conteú-
do 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 
fins. Os “fins” (relativamente à razão instrumental formal weberiana) são “coloca-
dos” a partir das exigências da vida humana. Isto é, o ser humano enquanto vivente 
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constitui a realidade como objetivo (quer para a razão pratica ou teórica) na medida 
exata em que a determina como mediação da vida humana (E L 131). 

 A crítica do terceiro mundo que tem por cerne o vivente, anulado na vítima e 
no pobre, tem de ser sempre movente, original, nova. Deve-se romper com análi-
ses e conceitos que já não dizem nada, conceitos cristalizados, necrofilados prin-
cipalmente em se tratando da crítica do terceiro mundo. Dussel atualiza esta críti-
ca quando analisa a situação da vítima dentro do quadro da globalização e da ex-
clusão:  

Agora pretendemos situar-nos num horizonte mundial planetário, além da região 
latino-americana, do helenocentrismo e do eurocentrismo próprio da Europa e dos 
Estados Unidos atuais; do “centro” e da “periferia” para a “mundialidade” (E L 15). 

Como o vivente é sempre humano, ser vítima, pobre e excluído, isso diz res-
peito a situações concretas nas quais ele se encontra que necessitam ser urgen-
temente transformadas. Esta é a razão porque o pensamento crítico do terceiro 
mundo e de outras culturas nunca morreu.  

Por causa do humano que se tornou refém do pobre ou da vítima, a crítica 
tem de ser sempre original, dado que este refém é original em cada momento que 
ocupa, com projeto único. Encontramos aqui o cerne do pensamento crítico do 
terceiro mundo que vai se perpetuando: a pessoa humana que é vitimada e em-
pobrecida.  

Um estudo mais cuidadoso sobre as obras e movimentos críticos do terceiro 
mundo, independente de seu ângulo epistemológico, verificaria sem a mínima dú-
vida que no centro da reflexão está a vitima: 

Na vítima, dominada pelo sistema ou excluída, a subjetividade humana concreta, 
empírica, viva, se revela, aparece como “interpelação” em última instância: é o su-
jeito que já não-pode-viver e grita de dor. É a interpelação daquele que exclama 
“Tenho fome! Dêem-me de comer, por favor!” É a vulnerabilidade da corporalidade 
sofredora – que o “ego-alma” não pode captar em sua subjetividade imaterial ou 
imortal – feita ferida aberta última não cicatrizável. A não resposta a esta interpela-
ção é morte para a vítima: é para ela deixar de ser sujeito em seu sentido radical – 
sem metáfora possível: morrer. É o critério negativo e material último e primeiro da 
crítica enquanto tal – da consciência ética, da razão e da pulsão críticas. Aquele 
que morre “foi” alguém: um sujeito, última referência real, o critério de verdade defi-
nitivo da ética. O outro é a vítima possível e causada por minha ação funcional no 
sistema. Eu sou re-sponsável (E L 529).  
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Outro elemento de fundamental importância na obra Ética da libertação na 
idade da globalização e da exclusão é a forma como Dussel toma seu objeto de 
reflexão. Rompendo com pietismos intelectuais e religiosos em torno da vítima, 
Dussel faz uma argumentação racional e cientifica sobre a questão. A vítima não 
se torna motivo de falsas caridades ou filantropias, mas como vítima objetiva e 
exige seus direitos de pessoa. A questão da vítima na Ética da libertação na idade 
da globalização e da exclusão é tomada como um problema filosófico e cientifico.  

A vítima em seu tempo e espaço específicos sofre privações das mais diver-
sas. Privações que a impedem de produzir, reproduzir e desenvolver a sua vida. 
As privações variam de contingente para contingente, momentos históricos e cul-
turais, sempre se referem às necessidades básicas de sobrevivência humana. A-
lém das necessidades mínimas para vivência humana, como comer e beber, a 
materialidade libertadora abarca o homem em sua totalidade. Por exemplo, a cul-
tura é parte da materialidade, de que as vítimas são privadas invariavelmente. Pa-
ra o ameríndio do século XVI era fundamental para sua sobrevivência falar a lín-
gua espanhola; hoje para as vítimas produzir, reproduzir e desenvolver sua vida é 
necessário falar o inglês. 

As privações sofridas pelas vítimas em todos os tempos e lugares são tradu-
zidas em última instância como pobreza. É uma pobreza e miséria extremas, de 
caráter radical, férreo e incansável que vão desfigurando a humanidade. A pobre-
za que afeta as vítimas corroe-lhes até os ossos e a alma, sendo que muitas já 
não são reconhecidas como humanos pela sociedade digital capitalista. A pobreza 
vai se perpetuando em indivíduos, passando de pai para filho, de família para fa-
mília, comunidade para comunidade, cidade para cidade, Estado para Estado e 
tomando proporções continentais como a América Latina. Hoje a pobreza assume 
horizontes mundiais, todo o sul do planeta. Grande vergonha para a humanidade! 
  

5. MECANISMOS GLOBAIS DE PRODUÇÃO 
DE VÍTIMA 

Para Enrique Dussel, a ética da libertação situa-se em horizonte muito espe-
cifico, na idade da globalização e da exclusão. É o marco referencial da quarta 
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fase do pensamento dusseliano, a partir de 1990, momento crucial para o capita-
lismo global.  

As inovações provocadas pela globalização são de dimensões nunca vistas, 
inovações de que ainda não conseguimos medir a real incidência sobre a vida 
humana em medidas planetárias. A audácia foi de tal grandeza que globalizou o 
planeta, sob a égide do mercado.  

O mercado comanda e absorve em si tudo o que é produzido material e cul-
turalmente, dando às coisas seu sentido e valor. Assim funcionam as redes mun-
diais de troca dos mais variados bens de consumo. O mundo parece ter-se trans-
formado num grande hipermercado, alojando de satélites a agulhas, para os quais 
a publicidade proclama a utilidade. 

A globalização possui alicerce e teto no capitalismo, principalmente na força 
do rendimento financeiro, no qual a realidade da moeda parece ser mais de cará-
ter virtual. Seus mecanismos possibilitam uma intensa atividade em bolsas de va-
lores de todo o planeta, rompendo com o tempo e o espaço.  

Outro elemento de importância para o fenômeno da globalização é a pesqui-
sa científica para finalidades tecnológicas indicadas pelo mercado. Os modos de 
produção adquirem feições globais, nas quais as relações de produção parecem 
perder a antiga materialidade da força de trabalho. Há uma frenética corrida por 
novos produtos, que se inserem no mercado sem nenhuma regulação política.  

Os meios planetários de comunicação como que engraxam as engrenagens 
de troca em dimensões jamais vistas, atropelando a história à custa de uma cons-
ciência humana livre e responsável. A globalização provoca massificação em que 
a cidadania vale o poder de consumo.  

Dussel toma a globalização como categoria interpretativa para compreender 
a situação das vítimas: 

Para terminar, desejamos lembrar o subtítulo desta obra: Na era da globalização 
e da exclusão. O tema esteve presente em toda esta Ética como corrente marinha 
de fundo – não de superfície. As continuas referências ao neoliberalismo, a F. Ha-
yek, ao “centro” e à “periferia”, ao capitalismo, à hegemonia dos Estados Unidos – 
especialmente no nível militar através do Pentágono – etc., referiam-se a esse te-
ma. Portanto, esta Ética da Libertação tentou justificar filosoficamente a práxis de 
libertação das vítimas nesta época da história, no final do século XX e começo do III 
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milênio, especialmente das vítimas excluídas do atual processo de globalização do 
capitalismo mundial (E L 572). 

Esta gigantesca transformação global que ainda não conseguimos medir 
possui também negatividades. Uma delas é que o sistema capitalista global não 
intenciona incluir a todos, por sua natureza é excludente. A globalização tal qual 
vem se mantendo inclui uma pequena parcela da humanidade e condena sua 
maior parte à morte, uma “ética da morte”: 

Esta é a globalização de um sistema formal performativo (o valor que se valoriza, 
o dinheiro que produz dinheiro: D-D’, fetichismo do capital) que se ergue como crité-
rio de verdade, validade e factibilidade, e destrói a vida humana, pisoteia a dignida-
de de milhões de seres humanos, não reconhece a igualdade e muito menos se a-
firma como re-sponsabilidade da alteridade dos excluídos, e aceita só a hipócrita 
exigência jurídica a respeito de cumprir o dever de pagar uma dívida internacional 
(fictícia) das nações periféricas pobres, ainda que perca o povo devedor: fiat justitia, 
pereat mundus. É um assassinato em massa; é o começo de um suicídio coletivo 
(E L 573).  

O sistema global é claro e objetivo, não deseja a todos, inclui apenas quem 
domina seus códigos e linguagens, quem tem dinheiro para transitar por seus sis-
temas financeiros. Nunca a humanidade esteve tão dividida. A pessoa define-se 
ou por ser rica ou por ser pobre! 

 O projeto capitalista global moderno conheceu sua primeira globalização a 
partir de 1492, quando tomou a América Latina por colônia e a lançou na periferia 
do “sistema-mundo” europeu. Desde então o projeto de estar na riqueza vem se 
desenrolando e nesta fase do capital financeiro virtual vai conhecendo suas for-
mas mais acabadas. O ouro que tanto matou no início da colonização ainda con-
tinua dizimando os países periféricos:  

O “mal ético-ontológico” é descoberto pelo crítico quando o Sistema (luhmannia-
no), a Identidade (hegeliana), o mundo (heideggeriano), o Mercado (de Hayek), a 
Consciência (do “Eu penso” moderno)... se “fecha” sobre si, não pode mais desco-
brir nem re-conhecer a alteridade e autonomia de suas vítimas. Em concreto, foi o 
mito da Modernidade como encobrimento do Outro. A totalidade tornou-se um sis-
tema fechado, de morte, e caminha heróico (paranóico) para o suicídio coletivo, 
como os nibelungos diante de Átila, os nazistas derrotados diante dos Aliados, a 
humanidade diante do problema ecológico ou os governos latino-americanos diante 
da dívida externa “inventada” e impagável (E L 305).  
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A globalização centrada principalmente no capitalismo financeiro gera novos 
mecanismos de produção de vítimas. As vítimas produzidas no final do século XV 
pelo primeiro “sistema-mundo” global, na primeira periferia América Latina, não 
são as mesmas produzidas pelo atual sistema, este no qual a acumulação capita-
lista tem tamanho excludente também dos menos pobres e dos menos ricos! 

A globalização ainda pode ser vista em termos geopolíticos de Norte e Sul. 
Contudo, mais vale dizer de agentes e pacientes da globalização, em qualquer 
parte do planeta Terra. A produção de vítimas nesta “idade” é discriminadamente 
complexa.  

Tratando-se de um sistema global capitalista transnacional, trans-
institucional, trans-jurídico, trans-político, um indivíduo no Haiti, que domine a lin-
guagem da globalização e possua capital, pode participar da globalização sem 
sair de sua casa. Ele é um incluído sem morar fisicamente nos países do primeiro 
mundo. Enquanto que há pessoas morando na periferia de Boston que estão ex-
cluídas deste sistema. Dussel tem razão ao empregar a categoria “vítima” em di-
mensões planetárias: 

Não se deve esquecer que o marco ou contexto último desta Ética é o processo 
de globalização; infelizmente, porém, e simultaneamente, esse processo é exclusão 
das grandes maiorias da humanidade: as vítimas do sistema-mundo. Globalização-
exclusão quer indicar o duplo movimento no qual se encontra presa a Periferia 
mundial: por um lado, a pretensa modernização dentro da globalização formal do 
capital (principalmente em seu nível financeiro - capital fictício, nos diz Marx); mas 
por outro lado, a exclusão material e o discurso formal crescente das vítimas desse 
pretenso processo civilizador. Esta Ética deseja explicar essa dialética contraditória, 
construindo categorias e o discurso crítico que permitam pensar filosoficamente es-
te sistema performativo auto-referente que destrói, nega e empobrece a tantos nes-
te final do século XX. A morte das maiorias exige uma ética da vida, e seus sofri-
mentos nos levam a pensar e a justificar a sua necessária libertação das cadeias 
que as prendem (E L 17). 

A produção de novas vítimas se dá em escala mundial, passando pelo mun-
do da cultura, trabalho, raças, línguas, economia etc. O capital para sobreviver 
necessita cercar novos domínios e melhorar sua performance, automaticamente, 
novas vítimas surgem. 

O tempo-espaço, com a nova dinâmica mundial do capitalismo, sofre altera-
ções radicais e irreversíveis. Uma dessas transformações é a rapidez com que 
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tudo se processa. A engrenagem do capital absorve tudo o que pode ser trans-
formado em valor de mercado, desde a religião até os átomos.  

Este rápido processo de geração e absorção de novidades exige cada vez 
mais pessoas capacitadas. Exige-se para ingressar neste mercado o domino de 
tecnologias, línguas, especialmente o inglês, domínio sobre a linguagem de car-
tões e códigos, sintonia com o mundo econômico etc. São competências que as 
antigas vítimas não possuem e conseqüentemente são lançados na periferia mais 
além. Neste processo de reciclagem, surgem novas vítimas que não conseguem 
produzir, reproduzir e desenvolver suas vida no mercado global, então, conside-
radas pertencentes a uma humanidade remota e arcaica, são condenadas a de-
saparecer.  
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6. IMPLICAÇÕES DE UMA ÉTICA DA LIBER-
TAÇÃO  

As implicações da ética da libertação têm por princípio o reconhecimento da 
vítima e sua dignidade de pessoa humana: produzir, reproduzir e desenvolver a 
vida.  

O reconhecimento da vítima implica a direta e imediata transformação do 
sistema ou subsistema que impede a vida da vítima. Sabemos que a produção de 
vítimas se dá em escala mundial e dentro de sociedades complexas, portanto é 
preciso haver saltos factíveis e qualitativos. 

Reconhecer as vítimas num determinado sistema significa reconhecer nega-
tividades, falhas e acima de tudo injustiças. Tal sistema precisa ser revolucionado 
qualitativamente:  

A razão ético-crítica, material e negativa, no ato da crítica tem a ver não só com 
a reprodução feliz, mas fundamentalmente com o desenvolvimento da vida de cada 
sujeito humano em comunidade motivada por pulsões alterativas. É um principio é-
tico do “progresso qualitativo” definido com novos critérios que diferem dos da Mo-
dernidade, não puramente tecnológicos ou quantitativos, mas em referência à sus-
tentabilidade de normas, ações, instituições e sistemas de eticidade que permitam e 
desenvolvam a vida humana – e a vida das outras espécies ligada em sua dignida-
de à dignidade medular da vida humana, na qual consiste uma ecologia ética e não 
meramente folclórica, ambígua, naturalista e afinal... não critica do capitalismo ao 
qual serve (E L 383).  

As implicações éticas que a vítima suscita levam às causas da vitimação: 
primeiro aos sistemas político, econômico, religioso, que instrumentalizam a pro-
dução de vítimas; segundo, às pessoas responsáveis por estes sistemas.  

As vítimas interpelam por uma ordem mais justa, fraterna e solidária. As leis 
que legitimam este sistema são profundamente questionadas pela face desfigura-
da da vítima, pois elas são desfavorecidas pelo atual sistema legislativo e judiciá-
rio.  

 A ética da libertação pretende reconstruir a sociedade a partir daqueles que 
são de tudo os menos favorecidos. Está implícita, na ética da libertação, uma 
consciência crítica, na qual a subjetividade de cada vítima é re-visitada à luz da 
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libertação. Os signos e imagens, neocolonizadores da sociedade global, que habi-
tam a sensibilidade e dominam o poder criativo das vítimas, terão de ser supera-
dos.       
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CONCLUSÃO 
“Os direitos humanos se esgotam no direito de propriedade. Essa é a mística das 

relações mercantis” (F. Hinkelammert). 

  

A ética da libertação orienta os povos empobrecidos para a superação de 
suas misérias. Estamos convencidos de que para a realidade dos continentes 
empobrecidos, a ética da libertação traz contribuições. O conceito de materialida-
de é uma delas.  

Dussel, ao propor uma ética material, inverte sistemas convencionais for-
mais ou consensuais, rompe com uma larga tradição ética desencarnada da reali-
dade. Éticas que facilmente se associam a sistemas políticos totalizadores, às 
corporações trans-nacionais, aos poderosos meios da cultura de comunicação, ao 
sistema capitalista global. Estes sistemas observam a história parcialmente e com 
ótica própria, sustentam uma ética ideológica.  

 Tendo em vista a produção, reprodução e desenvolvimento da vida das ví-
timas materialmente, temos 1990 como horizonte concreto que norteia um modo 
de organização global da sociedade dentro de um horizonte muito específico 
composto pelos EUA e outros poderes: 

    Desde novembro de 1989, a data já citada da “queda do muro de Berlin”, acon-
tece a desintegração da URSS, o fracasso do socialismo na Europa Oriental, a 
derrota eleitoral do sandinismo, o bloqueio de Cuba, enfim, a derrubada de muitos 
modelos que animavam a esperança dos povos para se libertar de sua miséria (E 
L 15).  

É dentro desta perspectiva que gostaríamos de concluir esta dissertação. Há 
novas vítimas dentro desta forma de organização global, como também novas 
formas de produção de riqueza e de pobreza. Apenas indicaremos alguns fatores 
sociais que se nos apresentam e que indicam a existência de novas vítimas.  

1. Comunicação: 

 Os grandes meios mundiais de comunicação possibilitam aos homens do 
século XXI a sensação de que ele está ciente do que está acontecendo em todo o 
mundo. Nenhum evento que ocorra em qualquer lugar do globo e fora dele está 
ausente das poderosas lentes que transmitem tudo à sociedade global. Desde ca-
tástrofes mundiais a fatos cotidianos, tudo é transformado em informação.  
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Mesmo a intersubjetividade é alcançada pelos meios de comunicação. As 
pessoas se comunicam planetariamente, alterando o tempo e o espaço. Senti-
mentos, desejos, vontades, instintos, fantasias, pensamentos, tudo se torna objeto 
de midiatização.  

Aparelhos trazem informações instantâneas sobre os mais diversos assun-
tos de preferência individual. Outros mecanismos nanotecnológicos alocam-se em 
nossos corpos e aumentam nossas capacidades sensoriais. Contudo, o projeto de 
comunicação na sociedade global é cada vez mais audacioso e vai provocando 
uma nova antropologia. 

A realidade na comunidade global é nominada pelos meios de comunicação. 
Os planetários meios de comunicação detêm estas características de construir 
sentidos, fazer história daquilo que é midiatizado, identificar valores, gerar novos 
sujeitos, catalisar emoções e desejos. Temas estes multiplicados em vários meios 
de comunicação, desde o cinema aos jornais impressos.Por si só a comunicação 
na sociedade global constitui-se como problema. Dela muitos não participam.  

2. Ciência/tecnologia/cultura: 

A ciência e a tecnologia são elementos que caracterizam a modernidade, 
possibilitou feitos jamais pensados pela humanidade como viagens trans-
atlânticas, revoluções no modo de produção mundial, vasculhamento da matéria 
micro celular, comunicação planetária, viagem no espaço extraterreno e tantas 
outras façanhas. Porém, desde o início da modernidade, criticada por Dussel, o 
conhecimento foi sinônimo de poder. 

Ninguém mais audaciosamente absorveu tão bem o poder da ciência e da 
técnica do que a comunidade global capitalista. Movimento este presente desde o 
início da modernidade com as navegações, revolução industrial até o capital virtu-
al hodierno. 

A privação que as vítimas sofrem face à comunidade global é maior ao não 
dominarem a linguagem da técnica e da ciência. Linguagem presente no modo de 
produção, no modo de comunicação, planejamento político e econômico, direito, 
linguagem virtual financeira etc. 

Da era tecnológica e científica está engendrando-se uma outra cultura, por 
alguns considerada superior a todas as outras existentes no planeta. As transfor-
mações provocadas por esta era marcam desde a construção de certa linguagem 
até as modificações genéticas. 
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Advém aos nossos olhos a civilização da cultura. Não mais entendida em 
sua forma clássica, ligada a bibliotecas, aos doutos, pequenos centros de domínio 
do saber, ciclos de mestres e especialistas. As relações humanas, organização 
social, modo de produção, as novas formas de emprego, espaço urbano e rural 
estão obrigados a se orientarem por esta nova cultura. O saber desloca-se para 
os grandes centros de dispersão do capital (técnica, comunicação, blocos econô-
micos etc). Este processo produz novas vítimas, assim como novas formas de 
pobreza e de riqueza.   

3. Trabalho: 

O tema do trabalho revela-se como um dos mais desafiadores na atualidade, 
pois está ligado diretamente à produção, reprodução e desenvolvimento da vida 
da vítima. Cada indivíduo humano se sente responsável por sua vida, possui o 
dever de viver. Portanto necessita de trabalho. 

A organização político-econômica atrelada aos mecanismos de ciência e 
tecnologia altera velozmente o modo de produção concorrendo para que haja 
mais pessoas não absorvidas pelo novo modo de produção global. A forma como 
as coisas são produzidas e o valor a elas agregado sofrem alterações quando en-
tram em cena as máquinas. Busca-se pelas máquinas, engendradas pela razão 
instrumental técnico-científica, otimizar e performatizar a produção.  

Todos os setores da vida humana desde as artes à produção de naves es-
paciais são alterados em seu modo de produção. A comunidade global capitalista 
prevê a manutenção de um sistema global em que poucos estejam incluídos e é 
para beneficiar a estes que o sistema de produção está organizado.  

O sistema de produção otimizado e performativo absorveu as técnicas e ci-
ências, exigindo poucos trabalhadores, mais altamente especializados. Não ha-
vendo trabalho para toda a população mundial. 

4. Ecologia: 

O tema da ecologia ganha relevo principalmente após a revolução industrial. 
No entanto, esta problemática nasce da conjuntura moderna. O tema da ecologia 
é vasto, está relacionado tanto ao micro-sistema quanto ao macro-sistema dos 
viventes, nunca independentes entre si, de modo que podemos falar de um siste-
ma ecológico planetário. 
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A materialidade que funda a ética da libertação perpassa pela relação que o 
homem estabelece diretamente com o meio ambiente em que ele vive. Trata-se 
da mesma matéria que produz, reproduz e desenvolve a vida humana. O mercado 
produz insustentavelmente todo tipo de objeto para consumo, desde agulhas a 
produtos biogenéticos, levando ao esgotamento muitos recursos naturais não re-
nováveis.  

A qualidade do que se produz é baixa e de pouca durabilidade, às vezes 
bastante prejudicial à saúde humana. Com a aceleração e inovação tecnológicas, 
tudo se torna lixo muito cedo, havendo no planeta um amontoado de lixo orgânico 
e inorgânico. Há um grande desequilíbrio da vida humana que afeta principalmen-
te as vítimas e que se traduz em dados planetários. 

O poder transnacional corrompe estruturas políticas e econômicas estatais, 
condena ecossistemas, agride diretamente a vida das vítimas nos estados perifé-
ricos. Estes poderes provocam uma nova forma de organização da justiça, da 
democracia e da religião em todo o planeta. É uma das faces do capitalismo glo-
bal que precisa encontrar formas organizacionais responsáveis pelos seus atos 
materiais e históricos.  

Neste novo horizonte mundial inaugura-se a cultura de uma determinada 
comunidade global que efetivamente participa dos direitos da cidadania global. 
Porém as que não possuem esta cidadania global, garantida pelo poder da pro-
priedade privada, constituem-se como vítimas deste sistema. São as novas víti-
mas da mundialidade, com seus problemas específicos apontados acima.  

Sabendo que a organização global como está dada provoca novas vítimas, 
assim como também novas formas de geração de riqueza e de pobreza, e impõe-
se como problema teórico à ética da libertação. Propõe Enrique Dussel: 

Em primeiro lugar, aquela obra intitulava-se “Para” uma ética... Esta, porém, é 
uma “Ética”, simplesmente. Em segundo lugar, aquela obra denominava-se “...da li-
bertação latino-americana”. Agora pretendemos situar-nos num horizonte mundial 
planetário, além da região latino-americana, do helenocentrismo e do eurocentrismo 
próprio da Europa e dos Estados Unidos atuais; do “centro” e da “periferia” para a 
“mundialidade” (E L 14). 

 Dussel pretende situar-se num horizonte planetário, para além do horizonte 
latino-americano, helenocêntrico e eurocêntrico, rompe com a categoria centro-
periferia e junto com a categoria “vítima” utiliza-se da categoria “mundialidade”. 
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Dussel, ao situar-se no horizonte da mundialidade, propõe como conteúdo ético 
desta a vida humana: 

 Trata-se de uma ética da vida, isto é, a vida humana é o conteúdo da ética (E L 
93).  

 Em último caso, para a ética da libertação é a vida da vítima que está em 
questão. A questão teórica que se impõe é: É possível fundamentar num horizonte 
de mundialidade a ética da libertação tendo como conteúdo a vida da vítima? O 
horizonte de mundialidade (teórico – prático) proposto por Dussel para além do 
mundo eurocêntrico e helenocêntrico ou de qualquer outro centro de poder que 
surja é factível? É possível concordar os grupos humanos que compõem a comu-
nidade global em torno de objetivos comuns? É factível uma ética planetária?      

 Dussel tem presente que: 

  A sociedade perfeita é logicamente possível, mas empiricamente impossível. O 
bem supremo é uma idéia regulativa (um sistema sem vítimas), mas empiricamente 
impossível (E L pág. 571).  

Na totalidade de sua ética da libertação Dussel reserva uma postura de es-
perança: 

Assim a ética torna-se o último recurso de uma humanidade em perigo de extin-
ção (E L 574).    
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APÊNDICE 1 

CURRICULUM VITAE DE ENRIQUE DUSSEL 

Ao saber que havia sido produzido um CD com quase todas as obras de En-
rique Dussel, a comissão organizadora do Primeiro Encontro Regional de Estudos 
Sobre a Filosofia da Libertação solicitou ao próprio Enrique Dussel autorização 
para sua reprodução e distribuição entre os participantes do encontro. O que mui-
to irá facilitar a promoção do pensamento dusseliano no Brasil.  

Consultando o Curriculum Vitae elaborado especialmente para a confecção 
do CD, temos um panorama geral de sua ativa vida intelectual. Pensamos ser im-
portante colocar o Curriculum Vitae de Enrique Dussel em anexo, dado que nem 
sempre ele é reconhecido como filósofo qualificado, principalmente pelos repre-
sentantes da filosofia acadêmica. Desta forma, os leitores terão informações mais 
adequadas sobre o autor. Tomamos do CD seu Curriculum Vitae, tal qual se en-
contra em língua espanhola.        

TÍTULOS  

1957 Licenciado en Filosofía (Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, Argenti-
na).  

1959 Doctor en Filosofía (Universidad Central de Madrid).  

1965 Licenciado en Estudios de la Religión (Instituto Católico de París).  

1967 Doctor en Historia (La Sorbonne, París).  

1981 Doctor Honoris Causa (Freiburg, Suiza).  

1995 Doctor Honoris Causa (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia).  

ALGUNAS ACTIVIDADES DOCENTES 

1966-68 Profesor de Ética de la Universidad Nacional de Resistencia (Chaco, Ar-
gentina)  

1967-73 Profesor del Instituto Pastoral del CELAM (Quito, Ecuador)  

1968-75 Profesor de Ética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional 
de Cuyo (Mendoza, Argentina)  
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1975-85 Profesor de Historia de la Iglesia y Estudios de la Religión, ITES (México, 
D.F.)  

1975 - Profesor titular "C" de tiempo completo del Departamento de Filosofía en la 
Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa (UAM/Iz.), México  

1976 - Profesor de Ética y de Filosofía Política en el Colegio de Filosofía, Facultad 
de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en His-
toria de la Filosofía Latinoamericana en el Posgrado de la misma Facultad.  

PROFESOR INVITADO POR UN SEMESTRE O QUARTER  

1972 - Catholic University of Louvain (Bélgica)  

1973 Mexican American Cultural Center (San Antonio, TX. USA)  

1981 Univerisité de Freiburg (Suiza)  

1981 Loyola University (Saint Louis, MI, USA)  

1983 Christian Theological Seminary of the Disciples of Christ (Indianapolis, USA)  

1986 Visiting Professor John O'Brien de la Notre Dame University, winter semes-
ter (Indiana, USA)  

1987 Distinguish Visiting Professor de la California State University of California, 
spring quarter, (Los Angeles, USA)  

1989 Visiting Professor in the Union Theological Seminary, fall semester, (New 
York, USA)  

1991 Visiting Wilson Professor en la Vanderbilt University, fall semester, (Nash-
ville, Tennessee, USA)  

1992 Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt, fall semester, (Alemania), 
Gastprofessor en el semestre de invierno.  

1994 Visiting Professor at the Loyola University, fall semester (Chicago, USA)  

1997 Visiting Professor Universität Wien (Viena, Austria)  

1998 Visiting Professor Duke University, fall semester, (Durham, NC)  

2000 Robert Kennedy Visiting Professor of the Center for Latin American Studies, 
Harvard University, fall semester (Cambridge, Mass.)  

2003 Binghamton University (SUNY), at PIC (Philosophy, Interpretation and Cul-
ture program), winter semester  
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UNIVERSIDADES DONDE HA DICTADO CONFERENCIAS 
(EN USA)  

1976 University of Texas (Austin)  

1979 Harvard Divinity School (Boston)  

1980 The American Catholic Philosophical Association  

1980 University of Texas (Austin, TX) (abril)  

1980 University of Harvard (Boston)  

1980 Villanova University (Pennsylvania) (abril)  

1982 Tulane University (New Orleans) (abril)  

1985 Vanderbilt University (Tennessee)  

1985 University of Florida (Gainesville) (febrero)  

1986 University of Richmond (Virginia)  

1988 University of California (Los Angeles y River Side)  

1988 Southern University of California (Los Angeles)  

1988 University of Albuquerque (Nuevo Mexico)  

1989 University of Fordham (New York)  

1989 University of Social Research (New York)  

1989 City University of New York, Baruch College (New York)  

1989 Princeton University (New Jersey)  

1989 Yale University (Mass.)  

1989 University of Masssachusset, Amherst (Mass.)  

1989 Duke University (Durham, North Carolina)  

1989 Dyton University (Ohio)  

1990 Lutheran School of Theol. (Chicago)  

1990 Lynchburg College (Virginia)  

1991 Emory University (Atlanta)  

1991 Maryknoll School in Missionoloy (New York)  

1991 Vanderbilt University (Tennessee)  

1992 University of California Los Angeles (UCLA)  

1992 Divinity School (Tennessee)  
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1992 University of California Los Angeles UCLA (Los Angeles)  

1992 Valderbilt Divinity School (Nashville)  

1992 Andover Newton Theological School (Boston)  

1993 American Philosophical Association (Atlanta)  

1994 Loyola University (Chicago)  

1995 American Philosophical Association (Chicago)  

1996 University of San Francisco (San Fco.)  

1996 Saint Louis University (Saint Louis)  

1997 University of San Francisco (San Fco.)  

1998 Duke University Divinity School (Durham)  

1998 McMaster University (Ontario, Canadá)  

1998 Ohio State University (Ohio)  

1998 State University of New York (New York)  

1998 Binghamton University (Binghamton)  

2000 University at Buffalo (Buffalo)  

2000 Le Moyne College. Departament of Philosophy (Syracuse)  

2000 Rauschenbusch Lectures Colgate Rochester. Divinity School (Rochester)  

2000 University of Minnesota (Minneapolis)  

2000 Suny. Hampshire College, International Education. (Amherst)  

2000 Boston College (Boston)  

2000 Harvard Divinity School (Boston)  

2000 Brown University (New York)  

2002 University of Pittsburgh (Pennsylvania)  

2002 Michigan University (Ann Arbor, Detroit)  

2002 University of California (Berkeley)  

2003 University of California (Berkeley)., Center for Ethnic Studies  
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CIUDADES LATINOAMERICANAS DONDE HA DICTADO 
CURSOS, CONFERENCIAS, ETC.  

Brasil: Rio, Sao Paulo, Porto Alegre, Campinas, Sao Leopoldo, Recife, Florianópo-
lis  

Chile: Santiago, Valparaíso  

Argentina: Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Tacumán, Rosario  

Uruguay: Montevideo  

Bolivia: La Paz, Cochabamba  

Perú: Lima, Cuzco  

Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba  

Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Manizales  

Venezuela: Caracas, Mérida, Maracaibo  

Centro- Panamá, San José, Tegucigalpa, Guatemala, Managua,  

América Estelí, Granada, San Salvador  

Caribe: San Juan, La Habana, Matanzas, Santo Domingo, Port-au-  

Prince, Trinidad- Tobago, Princetown, Kingston (Jamaica),  

Pont- au-Prite (Guadaloupe).  

México: Universidad Iberoamericana, y otras del Distrito Federal, en  

Puebla, Toluca, Guadalajara, Chihuahua, Monterrey, Jalapa,  

Chiapas, Morelia, Cuernavaca, etc.  

Pto.Rico: Río Piedras, Cayey, Humacao  

CIUDADES EUROPEAS DONDE HA DICTADO CURSOS, 
CONFERENCIAS, ETC.  

Francia: París, Strasbourg  

España: Madrid, Málaga, Sevilla, Santiago de Compostela, Salamanca,  

Vigo, Barcelona, etc.  

Alemania: Würzburg, Tübingen, Münster, Aachen, München, Freiburg,  

Rostock, Frankfurt, Neurod, Mainz, Bonn, Krefeld, Düren,  

Regensburg, Siegen, Darmstadt, Naurod, Diesburg, Rottenburg,  
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Bremen, Saarbrücken, etc.  

Reino Unido: Londres, Brighton,  

Bélgica: Lovaina, Bruselas  

Italia: Roma, Milano, Bologna, Mesina, Napoles, Verona, Florencia, Génova, Pisa, 
Bolzano, etc.  

Austria: Viena, Linz  

Hungría: Budapest, Zegeb  

Irlanda: Dublin  

Noruega: Oslo  

Suecia: Estocolmo y Uppsala  

Suiza: Fribourg, Luzern, Berna, Zürich, Biel-Stadt, Sornetan, Lausanne, Neucha-
tel, etc.  

CIUDADES ASIÁTICAS Y AFRICANAS DONDE HA DICTA-
DO CURSOS, CONFERENCIAS, ETC.  

India: New Delhi, Bombay, Poone, Kerala, Madras, Madurai, Bangalore, etc.  

Sri Lanka: Colombo  

Filipinas: Manila, Negros, Mindanao, etc.  

N.Zelandia: Auckland  

Kenya: Nairobi  

Zimbabwe: Harare  

Ghana: Accra  

Senegal: Dakar  

Tanzania: Dar-Es-Salaam  

Egipto: El Cairo  

ALGUNAS RESPONSABILIDES CIENTIFICAS  

1962-1965 Miembro investigador del Instituto de Historia Europea (Mainz, Alema-
nia)  
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1969- Miembro del Comité de Redacción de revistas internacionales Concilium 

(Nimega), y de otras revistas como Cristianismo y Sociedad (México), Servir 
(México), Christus (México), Liberación (Porto Alegre).  

1973-1993 Presidente de la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en 
América Latina (CEHILA)  

1975- Miembro de la Asociación Filosófica Mexicana 1983 - Miembro de la Comi-
sión de Historia de la Iglesia en el Tercer Mundo en EATWOT (Ecumenical As-
sociation of Third World Theologians)  

1983- Coordinador de la Asociación de Filosofía y Liberación (AFYL), miembro de 
la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP), con sede en 
Friburgo  

1986-1990 Miembro del Executive Committee del IAMS (International Association 
of Mission Studies)  

1990- Miembro de Carrera, Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI, 
México)  

1990- Miembro del Consejo Editorial de la revista Pasos (DEI, San José Costa Ri-
ca)  

1991- Miembro de The Board of Consulting Editors of The Journal of Value Inquiry 
(The Haag)  

1993-1995 Miembro del Comité de Evaluación de Revistas Científicas mexicanas 
(CONACYT, México)  

1993- Miembro del Comité del Centro de Documentación en Filosofía Latinoame-
ricana e Ibérica (UAM-Iztapalapa)  

1994- Miembro del Consejo Editorial de la revista Journal of Hispanic /Latino 
Theology (San Diego, CA)  

1994- Miembro de Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie e.v. (Köln, Alemania)  

1996 Director Honorario de la revista Utopía y Praxis Latinoamericana (Maracaibo, 
Venezuela)  

1997 Miembro del Consejo Editorial de la revista Principios (Natal/RN Brasil)  

1997- Miembro del Consejo Editorial de la revista African Philosophy (Lewisburg, 
PA, USA)  
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1999- Miembro del Consejo Editorial de la revista Devenires (Univ. Michoacana, 
Morelia, México)  

1999 Miembro del Grupo de evaluación para el Proceso Anual de Seguimiento y 
Evaluación Divisional de las Áreas y Grupos de Investigación del CYAD  

1999 Miembro del Jurado Calificador en el Área de Ciencias y Artes para el Dise-
ño, en el Octavo Concurso Anual al Premio de Investigación 1999 (UAM)  

1999- Jefe del Área de Filosofía de las Ciencias Sociales del Departamento de 
Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-Izt.)  

2000- Se le otorgo el Premio a la Investigación 2000 en el Área de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana  

2002- Miembro del Comité Científico de la revista filosófica La lámpara de Dióge-
nes (Puebla)  

2002- Asesor de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de la Ciudad de 
México (Distrito Federal, México City) 
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APÊNDICE 2 

SAÍS: CAPITAL DO EGITO 

(SOBRE A ETICIDADE EGÍPCIA) 

Neste Apêndice 2, desejo apresentar três temas curtos que se me impuse-
ram numa terceira viagem que realizei em dezembro de 1994 ao Egito: a) a cha-
mada “filosofia de Mênfis”, b) o capítulo 125 do Livro dos mortos e c) uns comen-
tários sobre a cidade de Saís, metrópole da colônia Atenas e que abriu o Egito mi-
lenar aos periféricos gregos. 

1.  A “FILOSOFIA DE MÊNFIS” 

Mênfins, em grego (Mennofré, em egípcio), foi fundada provavelmente pelo 
legendário Menes, primeiro monarca, antes do ano 3000 aC, e responsável pela 
construção das primeiras grandes pirâmides, não longe de sua primitiva implanta-
ção. Teve seu esplendor durante a III dinastia (por volta do ano 2700 aC) com 
Djéser. Ainda na dinastia XVIII (de 1580 aC em diante), era a mais cosmopolita 
cidade do Oriente Médio. Continuará sendo sempre a capital religiosa do Egito até 
Teodósio, que só em 389 dC proíbe os cultos coptas. A chamada “filosofia de 
Mênfis”, cujo conteúdo mítico deve ser situado no começo do IV milênio aC, é um 
texto cuja versão conhecida foi encontrada numa pedra de granito lavrada para o 
templo de Ptah no tempo do rei Shabaka (700 aC). J.Breasted escreve: 

No Museu Britânico existe uma triste deteriorada pedra que, na opinião de quem 
escreve, contém a formulação mais antiga de uma visão do mundo filosófica. (phi-
losophical Weltanschauung). 

De sua leitura e comentário concluí que “a tradição grega da origem de sua 
filosofia no Egito sem dúvida contém mais verdade do que lhe foi atribuída em 
tempos recentes”. De fato, todo o texto se ocupa com os atributos de Ptah, o 
grande Deus de Mênfis: 

Ptah, o maior, é o coração e a língua dos deuses. O poder de seu coração e sua 
língua vêm à existência a partir dele [Ptah]. 
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O “coração” é Hórus; a “língua” é Thoth. O “coração” (o leb hebraico) é a “vi-
da (ankh)”, a energia vital, a carne corporal (a basar hebraica), o “conteúdo” da 
“língua”. Hoje poderíamos dizer que Horus é o pulsional, o afetivo, o motor, a 
consciência ético-prática que “recorda” pontual e auto-conscientemente ato por 
ato da vida do ser humano e que é julgada por Osíris – já é o “coração’’ do morto 
que é posto na balança e é julgado para medir suas boas obras, Hórus é: 

O criador de toda obra, de todo artefato, do que se faz com a mão, do que cres-
ce; é o movimento de todo membro de acordo com o mandato, com a palavra... 

Como o próprio Ptah é Hórus, poderíamos dizer, lembrando o que foi dito por 
Schopenhauer: o Ser é Vontade, Potência, Poder. Ptah é Hórus. Mas Ptah é tam-
bém Thoth, a “língua”. Esta língua é a origem da dabar hebraica e do lógos grego, 
sem nenhuma dúvida – ambas as culturas, a hebraica e a grega, são suas cultu-
ras periféricas, secundarias, herdeiras dos descobrimentos filosófico-ontológicos 
egípcios: 

Ele [Thoth] é a língua, que repete os desígnios do coração. Ó Thoth... tu satisfa-
zes minhas necessidades com pão e cerveja, guardas minha língua quando falo. 

A “língua” é a palavra, mas palavra como “mandato”, “ordem”, é palavra prá-
tica, criadora, produtora. É a razão prática que tem “projetos”, os pensamentos 
que o arquiteto concebe em sua mente antes de a obra ser construída: 

A palavra é o fazedor de todo alimento que pode ser oferecido em oblação [aos 
deuses]; o fazedor do que se ama e do que se odeia; é o dador da vida ao que di-
funde a paz e dá a morte ao que é culpado. É Thoth, a sabedoria, o mais forte dos 
deuses, é idêntico a Ptah, depois que fez todas as coisas, todo hieróglifo, quando 
formou os deuses e as aldeias. 

É palavra criadora, organizadora, o juiz do cosmos: “critério (kriterion)”, lei e 
tribunal. 

Estas curtas reflexões bastam para indicar que é necessário que saiamos do 
estreito helenocêntrismo prussiano em filosofia, para nos abrirmos para o amplo 
horizonte das sugestões filosóficas de todas as culturas que a humanidade de-
senvolveu plurivalentemente. De passagem, pensamos que o Egito, talvez melhor 
que os gregos e modernos, produziu uma ética sumamente equilibrada entre o 
material (Hórus) e o discursivo (Thoth) e que poderia nos ensinar algo. Afinal de 
contas, tanto os gregos como os semitas (especialmente os hebreus, os cristãos e 
os islâmicos) são seus descendentes. 
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2. O CAPÍTULO 125 DO LIVRO DOS MORTOS 

Trata-se de um conjunto de textos dispersos que, com ordem diferente, eram 
colocados junto aos mortos em papiros, para que pudessem “lembrar” seus atos 
em vida no momento do “Juízo Final” de Osíris. Osíris, depois de ser coroado 
como príncipe regional (talvez fosse originalmente um personagem histórico), é 
assassinado por seu irmão Seth, que esquarteja seu corpo e o reparte por 
diversos lugares, também no rio Nilo (sua cabeça repousava em Abydos). Ísis 
recolhe as partes de Osíris e Anúbis o reúne mumificando-o. Seth tenta também 
matar seu filho Hórus, filho de Ísis, que era a esposa do próprio Seth. Hórus 
vence o seu pai (como um novo Édipo) e herda o reino de Osíris. Enquanto isso, 
Osíris ressuscitou no reino do além. Portanto, é o primeiro ressuscitado e seu 
protótipo, a quem os que desejam ressuscitar devem invocar. No Império Antigo 
ressuscitavam só os faraós, os sumos sacerdotes e grandes personagens. As 
pirâmides nos lembram a esperança numa “vida” eterna. No Império Médio (a 
partir de 2060 aC), fim da dinastia XI, e posteriormente em tempos de anarquia, 
depois de revoltas populares para alcançar tal possibilidade, a ressurreição se 
universaliza a todos os habitantes, mas igualmente as exigências éticas que 
constam no Livro dos mortos. O Ka (a consciência ética absolutamente individual 
que tem memória e responsabilidade de seus atos), a consciência ético-prática, é 
o componente central do ser pessoal (junto com outros quatro). Trata-se de um 
dos mitos éticos mais determinantes da história universal. Cada sujeito individual, 
em vida e depois da morte sempre individual, tem a experiência ética de realizar 
as suas obras à luz do “juízo de Osíris” (com “autoconsciência” explícita, já que 
“se vê visto” a partir dos olhos de um juiz onisciente, incorruptível, interior e 
perfeito). A “vida” (Ankh em egípcio) é dada individualmente pelos deuses a cada 
ser humano e mantida eternamente no caso de o morto merecer ressuscitar por 
suas boas obras. Todos os deuses levam em sua mão direita a Ankh, o sinal da 
vida (uma espécie de cruz para baixo com um pegador através do qual os deuses 
metem sua mão). 

Desejamos só indicar um elemento das tantas riquezas éticas destes textos 
e em relação ao argumento central de toda esta Ética da Libertação. Trata-se do 
Capítulo 125 do indicado livro que desejamos comentar. Este longo capítulo é o 
relato da presença daquele que morreu na grande Sala de Maat (a lei do univer-
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so), onde é julgado o “Osíris N”. (o morto com nome próprio) para nele encontrar 
ou não os méritos para ressuscitar. O capítulo começa, depois da apresentação 
daquele que vai ser julgado, com as famosas declarações de inocência (“Não co-
meti maldade contra os seres humanos. Não maltratei as pessoas...”). Num mo-
mento central do texto podemos ler os seguintes critérios éticos, que o morto com 
pretensão de ressurreição proclama publicamente na grande Sala de Maat: 

Satisfiz o deus cumprindo o que desejava. Dei pão ao faminto, água ao sedento, 
vesti o que estava nu e uma barca ao náufrago. 

E os deuses, personalizando o morto, perguntam-lhe: “’Quem és tu?’ me di-
zem; ‘qual é teu nome?’ me perguntam”. Isto nos indica o profundo conceito da 
individualidade pessoal da eticidade egípcia, que o pensamento semita herdará, 
mas não o grego (com a sua imortalidade universal da alma), e através dos semi-
tas passará para os judeus, os cristãos, os muçulmanos e os modernos. 

Uma das tantas influências históricas deste texto se deixa ver, 23 séculos 
depois da origem da escola menfita, num texto hebraico de Isaías 58, em que 
componentes do grupo do Terceiro Isaías escrevem: 

O jejum que eu quero é este:... deixar livres os oprimidos, quebrar todos os ce-
pos; partir teu pão com o faminto, hospedar o pobre sem teto, vestir o que está nu, 
e não te esconderes daquele que é tua carne. 

Todo o texto desde cap. 58 não fala de exigência de uma corporalidade re-
conhecida em sua dignidade. 

Sete séculos depois do texto de Isaías – hoje faz já vinte séculos, mas qua-
se trinta séculos depois da origem clássica da tradição egípcia em Mênfis, quer 
dizer, desde a origem da cidade egípcia transcorreram até hoje quase cinqüenta 
séculos -, o fundador do cristianismo refere-se novamente aos critérios éticos de 
Osíris para o Juízo Final em vista da “ressurreição dos mortos”. Agora a grande 
Sala de Maat é um espaço perto de Jerusalém. A humanidade está presente pu-
blicamente diante de cada ser humano personalizado. Referimo-nos a Mateus 25. 
No lugar de Ptah ou Osíris, agora está o “Filho do Homem”: 

Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era fo-
rasteiro e me destes hospitalidade, estava nu e me vestistes. 

Como se pode observar, a ordem lógica do Livro dos mortos (que será cha-
mado tanto por cristãos como muçulmanos de O livro da vida, por estarem ali ano-
tadas todas as obras realizadas em vida por cada ser humano) é ainda mais cor-
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reta que em Mateus, pois parece que dar de vestir é anterior a dar um teto. De 
qualquer maneira, chama a atenção a proximidade do fundador do cristianismo 
com a tradição egípcia – não será porque, segundo alguns relatos, esteve de fato 
no Egito fugindo da perseguição política do governo colaboracionista judeu com o 
Império Romano? 

ORDEM DAS QUATRO EXIGÊNCIAS ÉTICO-MATERIAIS NOS TRÊS TEXTOS 
CITADOS 

Textos 
 
Exigências éticas  
 

Livro dos mortos  
(cap.125)  

Isaías 58,7 Mateus 25,35 

1. Dar de comer ao 
faminto  

1ª exigência 1ª  1ª 

2. Dar de beber ao 
sedento  

2ª exigência   _  
 

2ª 

3. Dar de vestir ao 
nu  

3ª exigência 3ª  4ª 

4. Dar uma barca 
ou um teto ao fo-
rasteiro ou estran-
geiro 

4ª exigência  2ª 3ª  

Parece, portanto, que o texto de Mateus tem mais ligação com o Livro dos 
mortos egípcio do que com o Isaías hebraico, tanto pelo número das exigências 
(quatro nos dois primeiros e três em Isaías) como por sua ordem (uma variação 
em Mateus e duas em Isaías). 

Toda esta ética foi uma reflexão ético-filosófica sobre estes textos, talvez os 
textos críticos mais antigos de que a humanidade recorda. A ética da libertação 
não quer aparecer como novidade. Quer aparecer como uma atualização de uma 
tradição milenar, pisoteada pelo cinismo do capitalismo globalizador, que se pre-
tende o máximo da ciência e da razão, sendo na verdade uma decadência ética, 
irracional e insensível à dor das vítimas. 
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3. A CIDADE DE SAÍS, METRÓPOLE DE ATENAS 

Cheguei a Saís partindo do Cairo, passando por Tantah, de trem, dali a Bas-
yun, no delta do Nilo, de ônibus, no norte, até chegar, de táxi, a um pequeno po-
voado que em nada recorda seu antigo esplendor, denominado em árabe Sá-el-
Haggar (Saís), junto a antigos canais, pouco ao sul de onde Champollion encon-
trou, em 1822, a pedra Rosetta com o texto em três idiomas: em hieróglifos egíp-
cios, no sistema fonético alfabético grego e demótico (escrita copta cursiva muito 
simplificada). Nada resta hoje de sua antiga grandeza. Saís era capital de todo o 
Egito na dinastia XXVI (de 666 a 524aC, quando ocorre a invasão persa). Era de-
dicada à deusa Neith (que os gregos de Atenas chamavam Palas Atena, deusa 
egípcia, portanto). Já era uma cidade famosa desde as primeiras dinastias, cujos 
marinheiros e comerciantes fundaram na Grécia a Atenas, uma de suas tantas co-
lônias do Mediterrâneo. Psamético I, filho de Nekao, abre o mercado egípcio para 
os gregos em 663 aC, e os emprega como mercenários. Em 568, permite-se que 
os colonos gregos entrem em Mênfis e é fundada Naucratis, cidade do delta, para 
os helenos comerciarem. Saís existiu até o século XV dC, já muçulmana. No ano 
de 333 aC, recebeu Alexandre como libertador dos persas, que imediatamente se 
dirigiu ao deserto ocidental do Nilo para venerar o santuário do deus egípcio Am-
mon, venerado como o maior dos deuses pelos gregos macedônicos. Certamen-
te, Dioniso (que Nietzsche tanto apreciava) era um deus egípcio, mas também 
Apolo. Platão esteve ali, e talvez em seu nome escreveu a República. Ali os gre-
gos estudaram matemática, geometria, astronomia, a filosofia dos pré-socráticos 
e muitas outras disciplinas, entre as quais não se deve esquecer a experiência 
mística de homens dedicados exclusivamente à contemplação (o “ócio [skholé]” 
que Aristóteles tanto admirava). No ano 311 aC, Ptolomeu I a governa, começan-
do assim a dominação helênica. A antiga capital imperial, Saís, de metrópole se 
transformou em colônia de suas antigas colônias. Estive aí, com veneração não 
helenocêntrica, no dia 9 de dezembro de 1994, para lembrar que a Grécia não é a 
origem do “amor pela sabedoria”, amor que certamente aprendeu do Egito, e Ate-
nas aprendeu de Saís, civilização africana com forte componente negro bantu, 
além de camita e semita, e nada tem de indo-europeu, ocidental ou europeu, evi-
dentemente (E L págs. 645-650). 
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