
ETICA, UTOPIA E REFORMAS:
A ENCRUZILHADA ATUAL

Sino Lopez Velasco'

A etica argumentativa que proponho conduz a
tres normas de validade intersubjetiva universal que
orientam toda nossa ac;iio historica rumo a um horizonte
utopico ecomunitarista, onde teriam plena realizac;iio. Ora,
niio ha uma oposiC;iio a-dialhica entre "revoluc;iio" e
"reforma", e ambas rimam com "democracia", entendida
como a ordem onde "os mais decidem". Mas hoje, a luz de
experiencias concretas que estamos vivendo no Brasil e no
Uruguai, esta na hora de se resgatar do esquecimento,
embora corrigindo-as e' atualizando-as, algumas
advertencias feitas por Ernesto Guevara nos anos 60, como
modo de se encarar teorico-praticamente a encruzilhada
que se abre nos dias atuais diante da esquerda da America
Latina. Essa encruzilhada consiste em: ou levar a serio 0

propalado horizonte pos-capitalista agindo em
conseqilencia dentro e fora da legalidade vigente, ou
renunciar explicitamente a qualquer aspirac;iio pos-
capitalista e a assumir de vez 0 paradigma intra-capitalista
social-democrata europeu, enriquecido, talvez,. com
algumas pinceladas pseudo-ecologistas superficia is.

The argumentative ethics I propose leads to three
standards bearing a universal intersubjective value and
gUides all our historic action towards an utopian goal,
which. I call "ecommunitarianism". A non-dialectal
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contradiction between "revolution" and "reform" does not
exit, and both bind with democracy, structuring a society
where "more and more people take up the decisions". But at
present, looking at some Brazilian and Uruguayan
experiences, it is worth remembering (making an
aggiornamento of those ideas) some warnings made by
Ernesto Che Guevara in the sixties, to solve the dilemma
faced by the Latin American left: they zealously struggle
with a view to achieving the post-capitalistic horizon
defended up to now, or they explicitly renounce to it and
assume the intracapitalistic paradigm of the European
Social Democrats (their superficial ecologism included).

Tenho caracterizado a Etica como 0 conjunto dos
Quase-Raciocinios-Causais (QRC) que respondem it pergunta
"Que devo fazer?". Um QRC e uma expressao lingliistica
composta por um obrigativo seguido pelo operador nao veritativo
"porque", seguido de um enunciado (que e 0 suporte falseavel do
mencionado obrigativo). Isto faz com que a etica seja nao-
dogmatica e mutavel historicamente em funvao do que
entendemos por verdadeiro ou falso num dado estagio de nosso
conhecimento e nossa argumentavao. Tambem pretendo que, se
investigarmos a gramcitica profunda daquela pergunta, com a
ajuda do operador de "condicional" (representado por "*" e
diferente do de "implicavao" pois sua tabela veritativa e a que
segue) podemos descobrir tres normas eticas que tem validade
intersubjetiva universal (pelo menos ao interior da chamada
cultura ocidental) por via estritamente argumentativa (ver Lopez
Velasco 1996).
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Estas normas, derivadas das condivoes da
"felicidade" da mencionada pergunta (no sentido de Austin,
1962), precedem 0 nosso conhecimento sobre elas, mas,
uma vez "descobertas" nos obrigam tanto quanta 0 fazem as
regras gramaticais do portugues, que precedem 0

conhecimento consciente que delas temos ate irmos a
escola. (Alias, elas, assim como acontece com as norm as do
portugues, tambem podem ser desrespeitadas apesar e
depois de conhecidas!).

Formuladas tecnicamente as tres normas se
apresentam como segue:
r norma:

Devo garantir minha Jiberdade individual de
decisao porque eu garanto minha liberdade individual de
decisao e condi<;ao de a pergunta "Que devo fazer?" e feliz;
2a norma:

Devo buscar consensualmente uma resposta para
cada insHincia da pergunta "Que devo fazer?" porque eu
busco consensualmente uma resposta para cada instancia da
pergunta "0 que devo fazer" e condi<;ao de a pergunta "Que
devo fazer?" e feliz;
3a norma:

Devo preservar uma natureza saudavel do ponto
de vista produtivo porque eu preservo uma natureza
saudavel do ponto de vista produtivo e condi<;ao de a
pergunta "Que devo fazer?" e feliz.

Breve e informalmente podemos resumir a
dedu<;ao dessas normas, usando 0 conceito austiniano das
condi<;oes de felicidade dos atos lingtifsticos e 0 novo
operador 16gico de "condicional", como segue:
r norma:

Constata-se que a pergunta pelo QUE devo fazer
pressupoe a capacidade de escolher entre pelo menos duas
alternativas diferentes de ayao, 0 que supoe por sua vez
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liberdade de decisao, 0 que coloca esta ultima como
condiyao da realizayao feliz da pergunta "Que devo fazer?";
2° norma:

Constata-se que 0 enunciado da pergunta em
questao abre 0 leque dos possiveis autores de respostas ao
conjunto de todos os seres humanos capazes de entender a
interrogayao, 0 que coloca a obrigayao de construir
consensualmente cada resposta para cada instancia da
pergunta "Que devo fazer?" como sendo condiyao para sua
realizayao feliz;
3° norma:

Constatando que alem da linguagem, 0 trabalho
constitui carateristica do unico ser, 0 humano, capaz de
formular-responder a pergunta que institui 0 universo etico-
moral, e que 0 trabalho necessita de uma natureza saudavel
do ponto de vista produtivo, deduz-se que esta e condiyao
(da realizayao feliz) da pergunta "Que devo fazer?].

Simplificando, a primeira destas normas nos
compromete a zelar pela realizayao progressiva da nos sa
liberdade individual de decisao (superando toda situayao de
repressao e auto-repressao alienada).

A segunda estabelece 0 limite e 0 contexto dessa
m~sma liberdade na construc;ao consensual das decisoes
relativas as nossas vidas.

A terceira norma da etica, por sua vez, estabelece
a obrigayao de zelarmos pela preservac;ao e regenerac;ao de
uma natureza saudavel do ponto de vista produtivo (sendo
que tal natureza abrange tanto 0 ser humano quanta os entes
nao- humanos).

2. Etica e utopia

Sustento que essas tres normas orientam toda
nossa as;ao hist6rica rumo a um horizonte ut6pico

ecomunitarista (nunca alcanyavel de fato, mas
imprescindivel alvo-guia da praxis), onde teriam plena
realizayao. E caracterizei resumidamente 0 ecomunitarismo
como sendo: 1) a ordem socio-ambiental onde as relayoes
humanas estao pautadas pel a constituiyao planetaria efetiva
do genero humano, guiada pela consigna "de cada um
segundo sua capacidade, a cada um segundo sua
necessidade" (entendendo que as necessidades tambem saG
definidas e redefinidas historicamente a luz das tres normas
eticas); 2) onde as relayoes entre a comunidade humana e a
natureza nao-humana pautam-se pela sustentabilidade
concretizada, entre outras coisas, atraves da prMica dos "3
R" (reduzir, reutilizar e reciclar) em materia de recursos
(que deverao ser ao maximo possivel renovaveis) e dos·
residuos; e 3) onde saG superadas as relayoes de dominayao
nas esferas da erotica, a pedagogia, a economia, a politica, a
cultura e os nexos inter-etnicos, e tambem e deixada para
tras a auto-repressao alienada em todas as vivencias do
individuo (Lopez Velasco 1996, 1997, 2000).

Ora, definida a meta utopica ha de se refletir
sobre as modalidades de ayao que podem nos aprmdmar
dela. Nas linhas que seguem tratarei tao somente da
dimensao politica (cfr. Lopez Velasco 2000; para as outras
dimensoes acima citadas cfr. Lopez Velasco 1996 e 1997).

3. Etica, utopia e reformas

A luz de experiencias concretas que estamos
vivendo no Brasil e no Uruguai, me pergunto se nao esta na
hora de se resgatar do esquecimento, embora corrigindo-as
e atualizando-as, algumas advertencias feitas por Ernesto
Guevara nos anos 60, como modo de se encarar teorico-
praticamente a encruzilhada que se abre nos dias atuais
diante da esquerda do Conesul. Em 1968 Guevara alertava
que:



"En las fuerzas progresistas de algunos
paises de America existe una confusion terrible
entre objetivos tacticos y estrategicos; en
pequenas posiciones tacticas se ha querido ver
gran des o~jetivos estrategicos ...En los lugares
donde ocurren estas equivocaciones tan graves,
el pueblo apronta sus legiones ano tras ano para
conquistas que Ie cuestan inmensos sacrificios y
que no tienen el mas minimo valor ... ".

o fato de que doze anos antes do ocorrido com Salvador
Allende, Guevara, que havia testemunhado 0 Golpe contra
Arbenz na Guatemala nos anos 50, escreveu estas
premonit6rias palavras:

"Y cuando se habla de poder por la via
electoral nuestra pregunta es siempre la mismq:
si un movimiento popular ocupa el gobierno de
un pais por amplia votacion popular y resuelve,
consecuentemente, iniciar las grandes
transformaciones sociales .que constituyen el
program a por el cual triunfo, i no entraria en
conflicto inmediatamente con las clases
reaccionarias de ese pais?, i no ha sido siempre
el ejercito el instrumento de opresion de esa
clase? Si es asi, es logico razonar que ese
ejercito tomara partido por su clase y entrara en
conjlicto con el gobierno constituido. Puede ser
derribado ese gobierno mediante un golpe de
estado mas 0 menos incruento y volver a
(!mpezar el juego de nunca acabar ... ". ("Cuba:
excepci6n hist6rica 0 vanguardia en la lucha
anticolonialista?", Verde Olivo, 9 de abril de
1961, in Guevara 1970, p. 403 - 419, p. 414).

"Son pequenas colinas dominadas por el fuego
de la artilleria enemiga. La colina parlatnento,
la colina legalidad, la colina huelga economica
legal, la colina aumento de salarios, la colina
constitucion burguesa, la colina liberacion de un
heroe popular. Y 10 peor de todo es que para
ganar estas posiciones hay que intervenir en el
juego politico del estado burgues y para lograr
el permiso de actuar en este peligroso juego, hay
que demostrar que se puede estar dentro de la
legalidad burguesa. Hay que demostrar que se es
bueno, que no se es peligroso, que no se Ie
ocurrira a nadie asaltar cuarteles, ni trenes, m
destruir puentes, ni ajusticiar esbirros, m
torturadores, ni alzarse en las montanas, ni
levantar con puno fuerte y definitivo la unica y
violenta afirmacion de America: la lucha final
por su redencion". ("Tactica y estrategia de la
revoluci6n Latinoamericana", in Verde Olivo,
02/10/1968, in Guevara 1970,p. 493-506, p. 505).
Que 0 Che precisa ser levado a serio e nao so ser

pintado em camisetas ou cartazes de passeatas, 0 demonstra

Acho que podemos opinar que Guevara exagerou
e errou quando ao falar daquelas "colinas taticas" (que eram
o parlamento, a legalidade, a greve economica legal, 0

aumento de salarios e a libertayaO de um her6i popular)
julgou que nao tinham "0 menor valor"; de fato a dialetica
entre reforma e revoluyao pode conceder-lhes algum ou
inclusive muito valor, segundo as circunstancias de cada
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momento hist6rico. Nesse sentido defendi na caminhada
rumo aoecomunitarismo ate a contribuiyao de representantes
parlamentarios e a utilidade de se fazer aprovar certas leis
ou medidas judiciais de interesse popular (cfr. L6pez
Velasco 2000, Cap. 4, Segunda Parte: lei de propriedade de
terrenos embairro miseravel, e decisao judicial de indenizayao
de pescadores artesanais afetados par crime ambiental).

Creio tambem que se pode acusar Guevara de
nao reconhecer cabal mente que a democracia burguesa e um
momenta da realizayao hist6rica do individuo universal
[com seus direitos de liberdade de religiao, de pensamento,
de reuniao (nao sempre de associayao, por exemplo quando
esta e considerada subversiva pelo regime)] e ate de
publicayao [e nao digo de imprensa porque sabemos que a
grande imprensa, que e a que tem peso maciyo na formayao
da chamada opiniao publica, que como Habermas ja

.mostrou em 1962 (Habermas 1962) nao e nem "publica",
nem "opiniao", esta em maos da classe dominante],
liberdade de opyao sexual, relativa liberdade de viajar, alem
de outras liberdades mais especificas, como a de c<itedra,
que existindo desde a Idade Media encontra amparo pelo
menos em algumas ilhas da sociedade capitalista [nao assim
na ex-RDA onde todos os docentes de filosofia
considerados marxistas faram sisternaticamente expulsos
pela administrayao Kohl de seus cargos]; e a partir de tais
meritos, e da lucidez e firmeza que em principio e
imputavel a quem tem horizontes revolucionarios, poderia
ate parecer ridiculo 0 aparente temor generico de Guevara a
participayao no "jogo politico do estado burgues".

Como muitos dos que nos iniciamos nas lutas
politicas dos anos 60, aprendi com 0 tempo que nao ha uma
oposiyao a-dialetica entre "revoluyao" e "reforma", porque
as reformas podem preparar a revoluyao e porque "a
revoluyao" (entendida como "a tomada do poder do Estado"
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or uma proposta economico-politico-cultural ate entao
~ao-hegemonica) deve ser seguida por reformas incessantes
se quiser evitar 0 fim lamentavel do "socialismo real"
europeu [que Paulo Freire ja antecipara em 1970 na sua
"Pedagogia do Oprimido" (Freire 1970) e que se fez
realidade brutal com a franca adoyao pura e simples do
capitalismo na URSS e no chamado "campo socialista"
europeu depois de 1989]. Diferente da revoluyao a r~forma
significa uma mudanya (para "melhor", no entendunento
daqueles que a promovem) dentro e sem alterar a
hegemonia em vigor (nos pIanos economico, politico,
militar e/ou cultural). ,

Assim, no volume 3 da minha "Etica de la
Liberaci6n" e desde uma 6tica s6cio-ambiental anotei
algumas categorias e form as de ayao que, sem romper com
a legalidade vigente, san instrumentos t<iticos, de curto
prazo, da aspirayao ecomunitarista, cujo prazo de realizayao
e indefinido (e de fato infinito); citei ali a ayao com
comunidades de bairros marginais e/ou viti mas de agressoes
ambientais, os LETS (Sistemas Locais de Emprego e
Intercambio redes solidarias de economia de sobrevivencia,
paralela-alternativa; cfr. Mance 2000), nao me esqueci dos
sindicatos e partidos (desde que estes mantenham 0 rumo
ecomunitarista, se democratizem no seu funcionamento e
impeyam a eternizayao dos dirigentes nos seus cargos) e ate
resgatei 0 papel dos "Bancos Eticos" e do "consumo critico"
(ver L6pez Velasco 2000, Cap. 4, Segunda Parte).

Agora, acho que as advertencias de Guevara
servem, em especial a luz dos impasses sofridos par
administrayoes de esquerda no Brasil e no Uruguai, a que, a
luz da etica argumentativa que proponho, seja repensada a
d·ialetica reforma-revoluyao e a forma de se lidar com os
limites da legalidade vigente no dia-a-dia das lutas s6cio-
ambientais do presente. [Quando fal0 de "esquerda" refiro-
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me a tendencia plural dos que aspiram a uma sociedade pos-
capitalista onde se fas;a possivel a realizas;ao de individuos
universais porque tem sido superada a exploras;ao e a
dominas;ao entre seres humanos e tambem se detenha-
reverta a atual devastas;ao praticada contra a natureza nao-
human a; e quando fas;o alusao aos impasses dos governos
de esquerda no Brasil e no Uruguai refiro-me aos tristes
finais dos governos Buais em Espirito Santo e Buarque em
Brasilia/DF, aos entraves institucionais, frustras;ao de
expectativas quanta a rapidas mudans;as para graves
problemas das areas de saude e emprego, e conflitos
salariais de Dutra com os funcionarios estaduais no Rio
Grande do Sui, e a problemas semelhantes aos de Dutra
sofridos pelo governo da Frente Ampla em Montevideu
durante toda a ultima decada].

Que dizer hoje sobre "revoluS;ffo" e "poder"?
Embora ambos os termos estao em desuso, inclusive na
esquerda, creio que nao obstante indicam fatos sociais reais:
a) e obvio que 0 "poder" nao se pode reduzir ao do Estado e
que ha de se considerar as instancias de sua expressao
"micro", como 0 apontara Foucault; mas a questao e que ha.
individuos e grupos que decidem e outros que nao 0 fazem,
e nisso (contrariando a primeira e a segunda norma da Etica,
para aqueles que nao podem decidir) esta 0 "poder", que nao
e uma coisa mas uma relas;ao, exatamente a que medeia-
constitui decididores de um lado (chamados de "tomadores
de decisao") e nao-decididores do outro; b) creio que hoje
ha individuos e grupos, representantes de certos segmentos
sociais articulados em alians;as, nao isentas de contradis;oes,
que decidem (na economia, na politica e na cultura) e outros
que nao 0 fazem (contrariando de igual forma a primeira, a
segunda, e, muitas vezes tambem, pelas conseqtiencias
ecologicas das decisoes tomadas, a terceira norma etica);
neste contexto "revolus;ao" pode ser redefinida como 0

processo de fazer com que os que hoje nao decidem passem
a decidir; para que isso acontes;a, as possibilidades, pelo

menos em teoria, seriam duas: 1) Os que hoje nao decidem
passam a faze-lo tirando os primeiros d~ funs;~o.~ecisoria;
2) os que hoje nao decidem aces~am a posslblh~a?e de
decidir somando-se aos que a exerclam com excluslvldade;
no relativo a economia-politica a historia indica que tem
havido "revolus;ao" quando tem acontecido a primeira
dessas possibilidades, e creio (e haveria que se aprofundar 0

estudo disto) que hoje ainda e valida essa ops;ao. Ji para
outras esferas como a erotica, a pedagogica, e, em parte a
ecologica, a segunda nao somente e possivel, mas tambem
desejavel a partir das tres nonnas da etica. (Dais exemplos
ilustrativos: no Rio Grande do SuI os alunos ja votam para
escolher os Direto;:es das escolas estaduais, e em varios
pontos do Brasil, com a mobilizas;ao de comunidades
diversas, ja conseguimos co-administrar questoes ecologicas
relevantes).

Se "democracia" e entendida agora, nao como
"governo do povo", mas como "ordem na q~al os mais
decidem", entao se vera que "revolus;ao" combma com ela,
pois tanto na 13 possibilidade como na 23 antes citada, passa
a decidir mais gente que a que 0 fazia antes.

Mas, tem que se abandonar a "democracia
burguesa" quando aparecem a vista os limites que impedem
avans;ar para alem de um horizonte capitalista?". A questao
e serissima, tanto teorica quanta praticamente porque
sabemos que muitas vidas estao em jogo.

Neste momento da minha reflexao-vida acredito
que no dia-a-dia ha de se viver e transbordar a democracia
burguesa.

Assim alem das atividades realizadas em otica,
ecomunitarista dentro da lei vigente, citei outras as;oes que
romp em com a legalidade capitalista pontualmente e que ao
parecer Guevara nao levou' em consideras;ao, como as
ocupas;oes de terras, predios publicos e/ou lugares
ameas;ados de holocausto cultural ou catastrofe ecologica
(como as realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores
Sem-Terra MST no Brasil e os movimentos do ecologismo, ,
popular na India, cfr. Lopez Velasco 2000, Cap. 1), e ainda
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f: Se a meta proclamada pel a esquerda e 0 socialismo,
pode essa esquerda ignorar na sua postura reivindicativa
classica a realidade espartana de Cuba depois de 40
anos de revolu<;:ao, e fazer do aumento salarial 0

leitmotiv da a<;:ao sindical, para cair em conflitos
fratricidas e frustra<;:oesnessa materia quando tem que
ataca-la desde 0 govemo?; minha resposta e "nao";

3°: Nao deveria· a esquerda, superando a sua tradicional
postura reivindicativa, adotar 0 paradigma da qualidade
de vida sustentavel, marcado pela frugalidade e, desde
ja, por novas vivencias s6cio-ambientais comunitarias
como a dos LETS e agir dentro e fora da legalidade
vigente rumo ao ecomunitarismo?; minha resposta e
"sim".

Em cada uma dessas perguntas as outras
altemativas implicam na renuncia explicita a qualquer
aspira<;:aop6s-capitalista e a assun<;:aodo paradigma social-
democrata europeu, enriquecido, talvez, com algumas
pinceladas pseudo-ecologistas superficiais (cfr. EP-F A
1999, Capitulo sobre Meio Ambiente). Assim, ha para a
esquerda atual uma encruzilhada que se define nos seguintes
termos: ou honram-se as pretensoes p6s-capitalistas
reassumindo as preocupa<;:oes de Guevara e a 6tica derivada
da nossa etica argumentativa que implica viver e,
simuitaneamente, transbordar a legalidade capitalista
vigente, ou adota-se com transparencia (e para menos
sofrimento e decep<;:oes de velhos e jovens militantes) os
limites da predica e da a<;:aosocial-democrata ao interior do
capitalismo.

as a<;:oesdiretas a cargo de organiza<;:oes(como as levadas a
cabo periodicamente em diversas partes do mundo por
Greenpeace). .

E ja coincidindo com Guevara inclui tambem
a<;:oes de propaganda armada (como as realizadas pelo
Movimiento de Liberaci6n Nacional Tupamaros no Uruguai
dos anos 60 e 70), excluindo (como alias 0 fez tambem
expressamente 0 MLN) as de carMer terrorista, ou seja
aquelas cujas vitimas podem ser indiscriminadamente
pessoas alheias por completo as for<;:asbeligerantes.

Mas, como justificar essas a<;:oesaparentemente
contradit6rias com a obriga<;:aode construir consensualmente
estipulada pela segunda norma da etica? Em primeiro lugar,
fazendo notar que consenso nao e unanimidade e nao
significa ausencia de conflitos (inclusive violentos, em
qualquer um dos diversos sentidos que p'ossa se atribuir ao
termo "violencia"); e em segundo lugar lembrado, com Apel
(1973 e 1994) e com as observa<;:oes que em "Etica de la
Producci6n" (Lopez Velasco 1994) eu fazia para alem de
Apel, que na situa<;:aodo mundo assimetrico atual a cria<;:ao
das condi<;:oes basicas igualitarias para tomar possivel a
constru<;:ao de um consenso entre livres passam as vezes
pela exercicio da violencia por parte daqueles que estao
alijados das mesas onde se tom am as decisoes econ6micas,
politicas, militares e culturais.

Para terminar e a modo de conclusao, tres
perguntas e respostas. Se a meta e uma ordem p6s-
capitalista, as mencionadas experiencias do Brasil e Uruguai
nos levam a perguntar lembrando a advertencia de Guevara:
r: Pode a esquerda governar sujeitando-se aos limites da

legalidade capitalista e nao transborda-Ia, sem trair 0

seu pretenso horizonte p6s-capitalista?; minha resposta
e "nao";
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