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Por uma teoria social cosmopolita 

 

Por Estevão Bosco (UNICAMP)[1] 

Por uma teoria social cosmopolita: modernização, 

mundialização/globalização e entendimento intercultural 

“Para viver com o outro, enquanto o outro do outro – esta tarefa humana básica 

se aplica tanto ao nível micro quanto ao nível macro. Assim como cada um de 

nós aprende a viver com o outro no processo de maturação individual, um 

processo similar de aprendizagem permanece verdadeiro para comunidades 

mais amplas, para nações e Estados [...] Onde o objetivo não é (unilateralmente) 

a dominação ou o controle, nós estamos suscetíveis de experimentar a 

alteridade dos outros precisamente contra o pano de fundo dos próprios 

preconceitos. Neste contexto, o maior e mais elevado objetivo pelo qual 

podemos lutar é tomar parte junto a esse outro, no sentido de compartilhar a 

alteridade do outro [...] Podemos então aprender a experienciar a alteridade e 

outros humanos como o “outro de nós mesmos”, de modo a participar do que é 

do outro.” 

Hans-Georg Gadamer, Das Erbe Europas: Beiträge, 1989, p. 28-34. 
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            O propósito inicial de meu estudo doutoral era elaborar uma reconstrução 

da ideia de cosmopolitismo na história da teoria social. À luz das resignificações 

recentes, cujo propósito amplo é o de endereçar a intensificação recente da 

mundialização/globalização[2], o projeto de pesquisa visava explorar o potencial 

teórico, metodológico e político-normativo do cosmopolitismo. Entretanto, seu 

uso nos clássicos era pontual, sendo mais utilizado como metáfora do que como 

conceito. 

            Duas ocasiões em que o termo foi utilizado exemplificam isso. Na edição 

original do Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels preconizam que a 

exploração do mercado pela burguesia via a produção industrial e o consumo, 

tende a tornar cosmopolita todas as nações[3]. Simmel associa ao termo a 

crescente diferenciação das formas de socialização e da constituição social da 

individualidade nas metrópoles[4]. Se para Marx e Engels o que é cosmopolita vem 

associado às proporções globais da produção e do consumo na sociedade 

capitalista, em Simmel está associado à diversificação cultural das condições de 

vida metropolitanas. Apesar da distância entre as posições metódicas dos autores, 

se atentarmos para o que é designado no mundo como cosmopolita, denota-se 

uma vinculação de significado grosso modo comum: o cosmopolitismo da vida 

social moderna consiste no efeito antropológico e sociológico gerado por uma 

modernização continuada que, cada vez mais, diversifica material e 

simbolicamente a situação de vida e nossa experiência do mundo. Em termos 

atuais, diríamos que a isso corresponde um tipo determinado de 

intersubjetividade da experiência: para usar a expressão cunhada pelo 

antropólogo Charles Piot, tratar-se-ia de “processos de transculturação[5]”. Num 

sentido sociologicamente amplo, falaríamos, com Ulrich Beck, em 

“cosmopolitização reflexiva[6]”. 

              Essa mudança no sentido associado ao termo se deve, em larga medida, à 

intensificação recente da mundialização/globalização. O que antes era apenas 

uma metáfora para designar aspectos genéricos da experiência em uma sociedade 

recentemente industrial, passou a ser vinculado a experiências específicas e 

diversificadas em uma sociedade mundializada e globalizada, cujo efeito 

cumulativo é significativo. O cosmopolitismo passou a designar fenômenos no 

mundo. À luz destes últimos, teóricos sociais vieram a reivindicar um giro 
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cosmopolita, na tentativa de superar, por exemplo, o etnocentrismo (Bhambra e 

Mignolo) e o nacionalismo metodológico (Chernilo, Fine e Beck) de teorias gerais 

estabelecidas, ou ainda, superar o baixo grau de normatização das relações 

internacionais (Habermas e Held). Em Marx-Engels e Simmel, o cosmopolitismo 

está longe de possuir esse horizonte compreensivo, embora o seu emprego já 

presumisse, naquela época, a referência a processos de transculturação. 

Interessado justamente nesse potencial, acabei por definir o domínio de objeto 

da tese pela vinculação interna entre modernização e cosmopolitismo 

estabelecida na teoria social contemporânea. Com esse domínio de objeto, os 

programas teóricos de Habermas e Beck e as versões pós/descoloniais de 

cosmopolitismo passaram a ocupar lugar proeminente. 

I 

            O estudo apresenta duas teses, uma descritiva, outra teórica. A tese 

descritiva sustenta que, na teoria social contemporânea, a resignificação da ideia 

de cosmopolitismo define três dimensões de sentido – como categoria e conceito 

para o diagnóstico de época, como fundação teórica e metodológica experimental 

e como projeto político. Uma revisão ampla de estudos sobre o cosmopolitismo 

na filosofia, na sociologia, na ciência política e nos estudos pós-coloniais, levou-

me a concluir que, enquanto fenômeno no mundo, o cosmopolitismo invoca 

fundamentalmente a diversidade cultural das formas de vida e o entrelaçamento 

histórico das sociedades. O sentido interpretativo da tese descritiva fica então 

como segue: a vinculação entre modernização e cosmopolitismo é operada com o 

propósito de compreender as transformações impulsionadas por uma 

modernização que, além de racionalizar socialmente, também mundializa e 

globaliza. A estratégia metodológica utilizada foi a reconstrução. 

            De seu lado, a tese teórica sustenta que a concepção de modernização como 

racionalização social é insuficiente para compreender uma modernização que 

mundializa e globaliza, i.e o cosmopolitismo efetivamente existente. Num sentido 

fundamental, isso se deve, assim argumento, a sua pressuposição metateórica, 

segundo a qual seria possível deduzir o todo da modernização pelo efeito 

universal de racionalização que a mesma introduz na imbricação interna da parte 

(mundo da vida e sistema, no caso de Habermas; formas de socialização e 
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instituições modernas, no caso de Beck). O problema de pesquisa fica então como 

segue: tradicionalmente, os conceitos e categorias elaborados no contexto da 

teoria da modernização estão voltados para a manifestação desta última como 

racionalização social no interior da sociedade (efeito do todo sobre a parte), e 

neste sentido não nos permite compreender uma modernização que mundializa 

e globaliza[7] (relação entre as partes). O movimento que vai da modernização 

como racionalização social para a modernização como 

mundialização/globalização consiste, precisamente, no núcleo da tese teórica. 

            Em vista disso, argumento que, para endereçar as transformações 

advindas da mundialização/globalização, seria necessário partir da 

pressuposição metateórica da relação entre as partes – entre as sociedades. Na 

hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer[8], encontro as definições que 

permitem fundamentar esse ponto de partida. 

II 

            O estudo comporta duas partes. Na primeira, a reconstrução circunscreve 

as três versões da relação modernização e cosmopolitismo suprarreferidas. Nos 

capítulos I e II, reconstruo os programas de Habermas e Beck, e no terceiro, as 

versões pós e descoloniais de cosmopolitismo, formuladas por Gurminder 

Bhambra e Walter Mignolo, respectivamente. A seguir, discorro brevemente 

sobre o que a tese teórica revela nos programas de Habermas e Beck e nas versões 

pós e descoloniais. 

            Ao pensar o todo da modernização apenas como racionalização sistêmica 

do mundo da vida (Habermas) e como racionalização no sentido da indução 

institucional de uma situação social de ameaça (Beck), os autores tomam a 

manifestação histórica e culturalmente particular da modernização nas 

sociedades dominantes do mundo (Ocidente) como universal. A consequência 

histórico-sociológica disso reside em uma teleologia da modernização mundial, a 

qual se iniciaria no Ocidente e se difundiria linear e progressivamente para o 

Resto. No plano teórico, a insuficiência geral dessa teleologia histórica da 

sociedade moderna consiste em uma concepção de transformação social que é 

cultural e historicamente autofágica. A rigor, pode-se falar aqui de uma aporia no 
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uso sociológico do conceito de modernização: por um lado, a transformação social 

impulsionada pela modernização seria cultural e historicamente autofágica 

quando olhamos para as sociedades mais evoluídas do Ocidente (Habermas) ou 

pioneiras da modernização (Beck); por outro, a transformação social estimulada 

pela modernização seria cultural e historicamente entrelaçada quando se difunde 

para as sociedades do Resto. Isso não apenas desconsidera arbitrariamente as 

influências que as sociedades não-ocidentais tiveram e têm sobre as sociedades 

ocidentais – como Lévi-Strauss[9], Sebastian Conrad e Shalini Randeria[10], por 

exemplo, tão bem mostram –, mas também conduz a um congelamento das 

assimetrias históricas no interior da sociedade mundial. 

            No plano empírico, isso leva a dois equívocos. Primeiro, Habermas e Beck 

pressupõem, respectivamente, um Ocidente potencialmente cosmopolita ou já 

cosmopolita; segundo, associam exclusivamente a essa região do mundo práticas 

sociais cosmopolitas. Estudos aplicados sobre o cosmopolitismo atual contestam 

ambas as suposições, ao não confirmar a predominância de práticas sociais 

cosmopolitas no Ocidente e ao identificar tais práticas fora do dele[11]. 

            No plano metodológico, a ancoragem em uma modernização como 

racionalização social inscreve o diagnóstico da mundialização/globalização e da 

cosmopolitização na antinomia Ocidente/Resto, incorrendo no equívoco de 

fundir fronteira geopolítica, que é historicamente conjuntural, e fronteira 

sociológica. Assim, inapta a apreender a relação entre as sociedades, a 

racionalização social passa ao largo de processos históricos constitutivos do 

alcance mundial da modernização – como a colonização e o imperialismo – e 

daquilo que o cosmopolitismo invoca no mundo – a diversidade cultural e o 

entrelaçamento histórico das sociedades. No plano normativo, isso conduz ao 

equívoco de tomar o horizonte normativo histórica e culturalmente particular de 

determinada região do mundo (Ocidente) como mundial. Por fim, pode-se dizer 

que a vinculação modernização-cosmopolitismo operada por Habermas e Beck 

parece romper com o princípio crítico da imanência, já que desconsideram as 

condições efetivas de vida extraocidentais em seus diagnósticos da 

mundialização/globalização e proposições político-normativas. 
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            No que concerne ao programa habermasiano, essas insuficiências gerais 

são expressão de três insuficiências específicas, duas teóricas e uma político-

normativa. Estas últimas decorrem de vinculações internas determinadas entre 

entendimento mútuo concebido comunicativamente, teoria da evolução social, 

teoria em dois níveis da sociedade e constelação pós-nacional. No caso de Beck, 

são expressão da relação entre fundação metodológica experimental no 

cosmopolitismo e diagnóstico de época. Trata-se, nesse sentido, de construções 

teóricas distintas que levam a insuficiências gerais similares. Isso se deve, assim 

argumento, à ancoragem comum na modernização como racionalização social. 

            É preciso frisar, contudo, que tais insuficiências gerais são parcialmente 

verdadeiras no caso da teoria da sociedade mundial de risco, tendo em vista seu 

conceito tridimensional de cosmopolitismo – como diagnóstico de época, como 

fundação metodológica experimental e como projeto político. Em seu 

diagnóstico, Beck identifica no risco um fenômeno que entrelaça as sociedades. 

Por isso, em seu esforço incansável de abrir a sociologia para as transformações 

recentes da sociedade, o autor define uma trans-historicidade vinculada à 

territorialidade como orientação metodológica de seu projeto cosmopolita de 

conhecimento. Nisto reside a parcialidade. O problema é de ordem 

procedimental, no sentido da correspondência entre a orientação metodológica e 

o diagnóstico. Beck não logrou traduzir seu cosmopolitismo metodológico em um 

diagnóstico de época efetivamente mundial[12]. Ao pressupor as condições 

efetivas de vida das sociedades democráticas do Ocidente, a pretensão global de 

seu diagnóstico do risco é, no melhor dos casos, ocidental[13]. Esse problema 

também é encontrado nos planos histórico e lógico: como argumentam, por vias 

distintas, Daniel Chernilo[14], Robert Fine[15] e Sérgio Costa[16], sua resignificação 

do cosmopolitismo é eurocêntrica, ou ainda, como prefere Gurminder 

Bhambra[17], ela é “ocidentalocêntrica”. 

            No Capítulo III e último da Parte I, volto-me para as versões pós e 

descoloniais de cosmopolitismo. Bhambra e Mignolo são particularmente bem-

sucedidos em endereçar, nos planos do diagnóstico e político-normativo, a 

diversidade cultural e o entrelaçamento histórico das sociedades que o 

cosmopolitismo invoca. O ponto de partida dos autores é a desconstrução 

histórica de antinomias como metrópole/colônia, civilizado/bárbaro, 
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Ocidente/Resto, que orientam os discursos dominantes da modernidade, 

iluminando seu caráter epistêmico. Justificando a necessidade de um 

descentramento epistêmico nas ciências sociais, o ponto de chegada é um projeto 

de conhecimento ancorado no diagnóstico das condições de vida extraocidentais, 

no entrelaçamento entre elas e com as sociedades ocidentais. 

            Contudo, apesar do proveito que essas versões têm para a tese teórica, a 

ancoragem na indistinção entre discurso e mundo se distancia da fundamentação 

hermenêutica adotada. De acordo com esta última, trata-se menos da 

particularidade irredutível da situação histórica e dos sentidos diversos que a ela 

podemos atribuir discursivamente, do que enfatizar a finitude intrínseca da 

compreensão do mundo de que somos capazes[18]. A vantagem dessa perspectiva 

reside em que, ao não fundir discurso e mundo, logra-se, em princípio, levar em 

consideração a diversidade das imputações possíveis de sentido ao mundo 

(discurso) e manter um elemento comum a todos os discursos, que consiste 

precisamente no fenômeno situado no mundo que buscamos compreender na 

medida em que sobre ele dizemos alguma coisa[19]. Por exemplo, os discursos que 

Habermas, Beck, Bhambra e Mignolo formulam a respeito da modernização 

(mundo suposto comum) iluminam aspectos distintos (finitude de nossa 

compreensão do mundo) igualmente verdadeiros. Assim, a modernização pode 

ser caracterizada tanto por uma racionalização crescente (Habermas e Beck) 

quanto pela reatualização de mecanismos coloniais de dominação (Bhambra e 

Mignolo). Essa perspectiva parece permitir assegurar a validade de críticas 

distintas em sua respectiva referência ao fenômeno estudado, sem recair num 

relativismo. A posição metódica daí decorrente é a seguinte: as teorias, sejam elas 

de onde forem e por quem foram escritas, desvelam aspectos distintos do mundo 

suposto comum e, por conta disso, dizem verdades distintas sobre ele que, 

eventualmente, podem ser complementares. 

III 

            Na Parte II, os desafios colocados pela modernização como 

mundialização/globalização dão forma a um programa de pesquisa 

reconstrutivo. Esses desafios estão estruturados na forma de um crescendum, 

que vai sucessivamente do plano metateórico ao teórico, ao metodológico e ao 
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político-normativo. Para levar a cabo a abertura da teoria da modernização para 

a mundialização/globalização, passo a dialogar com um conjunto mais amplo de 

estudos. Com isso, pretendo esboçar os contornos fundamentais dessa abertura 

tal como ela se apresenta para mim hoje. A dimensão da cultura (mundialização) 

é privilegiada, por remeter a aspectos sociologicamente antecedentes ao mercado 

e à política (globalização). Ao longo do percurso, hipóteses razoáveis são 

formuladas, cuja pertinência deverá ser explorada em estudos posteriores. 

            Num primeiro momento, reaprecio as insuficiências anteriormente 

identificadas nos programas de Habermas e Beck a partir da confrontação das 

pressuposições empíricas de seus respectivos diagnósticos de época, com estudos 

aplicados sobre o cosmopolitismo atual; estudos estes distribuídos nos temas 

questão ambiental, mídia, identidade cultural e pós-colonialidade. Neste 

momento, as respectivas insuficiências no plano teórico e no plano do diagnóstico 

são vistas em seu desdobramento no plano político-normativo do 

cosmopolitismo, resultando naquilo que denomino de “equívoco da univocidade 

ocidental” de práticas sociais cosmopolitas. Em seguida, busco mostrar como as 

assimetrias históricas mundiais são centrais para o diagnóstico do 

cosmopolitismo atual, eo ipso, de uma modernização que também mundializa e 

globaliza. A ênfase então é dada à reprodução de tais assimetrias no contexto dos 

noticiários internacionais e da midiatização da questão ambiental. 

            Num terceiro momento, o diálogo com os estudos aplicados permite tratar 

de aspectos fundamentais da experiência da mundialização, que interessam ao 

plano teórico. Aqui, busco mostrar como o conceito de experiência hermenêutica 

formulado por Gadamer[20] é particularmente elucidativo para compreender esse 

tipo de experiência. Nesse contexto, a hipótese apresentada circunscreve os 

conceitos hermenêuticos de experiência e situação e o conceito de situação da 

fenomenologia social de Alfred Schütz e Thomas Luckmann[21]. Esse diálogo 

hermenêutico-fenomenológico visa delinear conceitos de experiência e de 

situação que estejam em medida de revelar pré-condições da experiência da 

mundialização. 

            Assim concebida, a experiência da mundialização invoca um conceito 

indiciário de entendimento intercultural. Num quarto passo, esse conceito é 
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definido em duas esferas estruturantes internamente vinculadas, uma 

hermenêutica, outra teórico-sociológica. No plano hermenêutico, distinguem-se 

três aspectos do uso da linguagem que desvelam pré-condições de um tipo 

intercultural de entendimento, a saber: o caráter semanticamente flutuante da 

palavra, a natureza intersubjetivamente vinculante do uso da linguagem e a 

analogia como mediação da imbricação entre pensamento e linguagem[22]. No 

plano teórico-sociológico, volto-me para a relação problemática entre cultura e 

episteme no contexto da pretensão de verdade e para tipos de aprendizagem 

mediatizados pelo entendimento intercultural. A hipótese que conecta esses dois 

planos sustenta que o acontecer de um tipo intercultural de entendimento está na 

origem de uma diversificação semântica das estruturas linguísticas 

compartilhadas intersubjetivamente no mundo da vida e uma diversificação dos 

signos do pensamento. Nesse contexto, sugere-se então falar de coevolução 

cultural ao lado de evolução social (Habermas). Disso, depreendem-se duas 

orientações metodológicas: orientar o diagnóstico de época para fenômenos que 

iluminam o entrelaçamento histórico das sociedades (risco, diáspora, guerra, 

catástrofes, mídias, imigração, turismo, relação amorosa à distância, por 

exemplo) e, a contar com os limites de nossa compreensão do mundo (Gadamer), 

estimular uma prática de pesquisa cooperativa interlocal, internacional e inter-

regional. 

            Os planos hermenêutico e teórico-sociológico do tipo intercultural de 

entendimento apontam para a necessidade de elaborar um conceito de distância 

cultural. No momento atual de minhas reflexões, imagino que um conceito como 

esse possa se beneficiar do conceito gadameriano de distância temporal[23] e do 

conceito fenomenológico de estranhamento de Bernhard Waldenfels[24]. Mas 

também deve se beneficiar de estudos em linguística evolutiva como o de Salikoko 

Mufwene[25], que revela o entrelaçamento histórico das culturas a partir dos 

fenômenos de crioulização, miscigenação e hibridização linguística. Assim como, 

o diálogo deve abrir-se para estudos antropológicos que também diagnosticam o 

entrelaçamento das culturas, como, por exemplo, o já referido de Lévi-Strauss, de 

Marshall Sahlins[26] e de Lilia Schwarcz[27]. Os estudos pós-coloniais também são 

importantes aqui, tanto as etnografias como as interpretações sociológicas da 

história da sociedade moderna[28]. 
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            A partir disso, e num quinto momento, vislumbro uma concepção de 

modernização dotada de duas dimensões: por um lado, temos a pressuposição 

metateórica de dedução do todo pela parte, o entendimento mútuo concebido 

comunicativamente, a evolução social e a modernização como racionalização 

social; por outro, temos a pressuposição metateórica de dedução do todo pela 

relação entre as partes, o entendimento intercultural concebido 

hermeneuticamente, a coevolução cultural e a modernização como 

mundialização/globalização. Nesta segunda dimensão, a mundialização é 

associada ao mundo da vida (sociedade civil), a globalização ao sistema (Estado 

e mercado). Compreende-se assim que é revindicada uma complementaridade 

com a teoria da sociedade de Habermas[29]. 

            À luz do tipo intercultural de entendimento, a hipótese que orienta a 

modernização como globalização é a seguinte: além de uma colonização 

sistêmica do mundo da vida (Habermas), teríamos também uma colonização dos 

mundos da vida pelo sistema global, cujos efeitos liberados seriam um tipo de 

racionalização transcultural, no sentido de simplificação e substituição do 

entendimento intercultural pelos medium do poder e do dinheiro – como no 

imperialismo, por exemplo –, e uma subalternização transcultural[30]. Essa 

hipótese sugere fenômenos de crise correspondentes na reprodução do mundo da 

vida – perda de sentido, alienação, anomia, colonialismo interno. De modo a 

explorá-la, salienta-se a necessidade de contar com estudos como, por exemplo, 

a análise do sistema-mundo formulada Immanuel Wallerstein[31], de Anthony 

Anghie[32] sobre a história do direito internacional moderno, de Jack Goody[33] 

sobre a construção discursiva da história moderna, de Pablo González 

Casanova[34] sobre o colonialismo interno e de Aníbal Quijano[35] sobre a 

colonialidade do saber. 

            De seu lado, a hipótese que orienta a modernização como mundialização 

é a seguinte: partindo do que estudos aplicados nos mostram, sugere-se, por um 

lado, falar de uma meta-empatia intercultural que pode vir a estimular a 

solidarização como empatia intercultural[36]; essa meta-empatia seria o que está 

presumido no fenômeno da cosmopolitização reflexiva diagnosticado por Beck. 

Por outro lado, fala-se de um meta-juízo de valor, que pode mostrar-se 

constringente para a integração como juízo transcultural de valor[37]. 
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Inicialmente, essa hipótese deverá ser explorada à luz de estudos sobre os novos 

movimentos sociais, o ativismo global e o multiculturalismo. 

            No que concerne à concepção de modernidade, o caminho que vai do 

entendimento intercultural para a modernização como 

mundialização/globalização parece se aproximar daquilo que a antropóloga pós-

colonial Shalini Randeria caracteriza como “modernidades entrelaçadas[38]” 

(entangled modernities). Segundo o diagnóstico de Randeria, o mundo moderno 

teria sido “coproduzido” por uma dinâmica ambivalente de compartilhamentos e 

diferenciações entre as sociedades. No plano cultural, compartilhar também 

significa diferenciar-se, porque a reflexividade ativada no contato com o outro 

cultural acontece sempre já de modo antropológica, sociológica e historicamente 

situado. No lugar de uma imagem de mundo tendencialmente homogênea, a qual 

induz, em última instância, uma modernização que se difundiria 

teleologicamente do Ocidente para o Resto, temos mais diferenciações no interior 

das sociedades. A concepção de modernidade a que a modernização como 

mundialização/globalização remete, deverá ser formulada mediante uma revisão 

ampla de desenvolvimentos recentes, como, por exemplo, o de “modernidades 

múltiplas[39]”. 

            O caminho percorrido visa esboçar referências fundamentais para abrir a 

teoria da modernização para a mundialização/globalização e a cosmopolitização. 

Num sexto e último momento, dirijo-me para implicações político-normativas do 

conceito indiciário de entendimento intercultural, tendo em vista aquilo que 

Habermas e Beck vislumbram como uma ordem mundial cosmopolita, possível e 

necessária. O horizonte de um projeto “cosmopolítico” mundial pressupõe, como 

salientam os autores, uma abertura cosmopolita do diálogo, seja no âmbito 

interno da relação entre Estado e sociedade, seja no âmbito da relação entre 

Estados. Entretanto, argumento que, por si só, tal abertura do diálogo consiste 

em uma orientação da ação por demais elementar. Ela deve vir acompanhada de 

questões relativas à justiça e à política, que levem em conta as assimetrias 

históricas mundiais. O risco de não proceder dessa maneira consiste justamente 

na reprodução de tais assimetrias, como é o caso quando se toma uma linguagem 

local (do Ocidente) como gramática mundial. 
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            O argumento inicial é o seguinte: o déficit normativo nas relações 

internacionais (Habermas) parece decorrer do fato de que a condição 

historicamente entrelaçada das sociedades (entendimento intercultural) não está 

adequadamente refletida. Abrindo diálogo com estudos políticos sobre a ordem 

internacional[40] e sociológicos sobre as mudanças climáticas[41], três orientações 

gerais da ação institucional são vislumbradas, visando a construção de uma 

ordem mundial cosmopolita. No plano dialógico-normativo, parece necessário 

orientar a ação normatizadora para a correspondência entre normatização das 

relações internacionais e o estado historicamente entrelaçado das sociedades. 

Num sentido prático imediato, isso implica em assegurar iguais oportunidades de 

participação nos processos de tomada de decisão na esfera internacional. No 

plano jurídico, trata-se de orientar a ação jurisdicional para a efetivação das 

normatizações existentes nos tribunais internacionais e nacionais, no sentido de 

instituir compensações financeiras por danos causados por empresas 

multinacionais e por Estados. E no plano político, trata-se de orientar a ação 

estatal para acordos racionalmente motivados tendo em vista um princípio de 

coresponsabilidade[42]. Essas três orientações sugerem que é importante olhar 

para as negociações internacionais, uma vez que talvez este seja o contexto 

institucional de interação par excellence onde diferentes tradições e mundos da 

vida se encontram e, com base em posições de maior ou menor abertura e poder 

militar e econômico, esforçam-se pela resolução de problemas que parecem, no 

mais das vezes, sistêmicos. 

V 

            Compreende-se pelo o que foi dito que meu estudo doutoral gravita 

seletivamente entre filosofia das ciências sociais, teoria social, sociologia, 

antropologia, ciência política e estudos pós-coloniais. Dois princípios 

hermenêuticos justificam essa amplitude disciplinar, no sentido de evitar a 

fragilidade teórica do que pode ser visto como uma “colcha de retalhos”. Primeiro, 

a geração linguística de um mundo que existe para além de nós e apesar de nós 

permite, por definição, levar em conta imputações diversas de sentido sobre um 

mesmo fenômeno no mundo, sem recair num relativismo discursivo. A geração 

linguística do mundo consiste no aspecto comum que possibilita reunir 

interpretações distintas de um mesmo fenômeno. E segundo, a primazia da 
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referência a algo no mundo – ao fenômeno da modernização, por exemplo – é o 

que assegura, em sentido último, a cientificidade da pretensão de validade. Num 

sentido fundamental, esses dois princípios podem operar como ponto de partida 

reconstrutivo e garantir a coerência necessária para fundamentar uma abertura 

da modernização para a mundializacão/globalização e a cosmopolitização. 

            A perspectiva de longo alcance aqui vislumbrada parte da intuição de que 

uma teoria social que reivindica um horizonte cosmopolita pode ser 

fundamentada em uma hermenêutica crítica e intercultural. De maneira mais 

específica, parece-me que uma hermenêutica como essa estaria em medida de 

tornar a teoria da modernização efetivamente cosmopolita, no sentido de revelar 

aspectos da diversidade cultural das formas de vida e do entrelaçamento histórico 

das sociedades enquanto condição do nosso estar no mundo. A racionalidade 

reside aqui na aprendizagem com a experiência dos outros de nós mesmos, cujo 

horizonte, por definição, é infinito. Isto é, na finitude imanente de nossa 

compreensão do mundo, podemos sempre aprender mais. 
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