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LÍNGUA PORTUGUESA
A globalização nos tornou guerreiros

O filósofo francês Luc Ferry faz reflexões sobre o mundo competitivo das empresas e mostra quais são os
dilemas do homem contemporâneo.

[...]
Na entrevista que concedeu da França para a VOCÊ S/A, Luc Ferry comenta a competição no mundo corporativo

e analisa como a desconstrução de valores humanos tradicionais deu abertura para as pessoas exercitarem e
ampliarem a individualidade. E afirma que é possível viver bem em tempos tão conflituosos.
V S/A: As empresas incorporam conceitos militares como missão e estratégia, e muitos livros fazem sucesso ao

associar métodos de conquistadores como “Alexandre, o Grande” a modelos de administração empresarial. Isso
significa que as trincheiras se mudaram para os escritórios?

L F:  A globalização nos tornou guerreiros. No século 18, a dominação científica e técnica que animava o iluminismo
tinha um fim superior: dominar a natureza para tornar os homens mais livres e mais felizes. Hoje, num mundo de
competição generalizada, o progresso mudou completamente de sentido. Não se progride mais para tornar a
humanidade livre e feliz, mas simplesmente porque não se pode fazer de outra maneira. Veja, por exemplo, um
empresário que fabrica telefones móveis. Uma coisa ele sabe com certeza: o celular que coloca no mercado hoje
no ano que vem não será mais competitivo, estará morto, eliminado pela concorrência. O peso do benchmarking
é imenso e as empresas abertas à globalização progridem não para melhorar o destino da humanidade, mas
simplesmente para não morrer. Assim como um ciclista sabe que se não pedalar suficientemente rápido vai cair!
Isso explica a generalização de conceitos militares.

V S/A:  Como profissionais que trabalham num clima interno de grande competição podem exercitar no cotidiano o
humanismo secular [o uso da razão, da ética e a ciência no lugar da fé e dos dogmas religiosos]?

L F:  Sem dúvida, estamos o tempo todo mobilizados pela sociedade da competição generalizada, na qual a globalização
nos faz voltar sempre. Mas sabemos também que há valores superiores ao dinheiro ou à conquista do poder. O
que é surpreendente é que os próprios empresários são conscientes disso: entre a fortuna e a própria filha, se
tiverem de escolher, optarão pela filha. E vemos pessoas como Bill Gates se perguntarem para que pode servir
todo dinheiro acumulado... A questão do significado dos nossos objetivos, atitudes e da vida nunca desaparece.

V S/A: Então sobraram alguns valores universais?

L F:  Estamos vivendo uma desconstrução sem precedentes de todos os valores tradicionais desde o século 20. Nós
desconstruímos a tonalidade na música, a figuração na pintura com Picasso. Também quebramos as regras
clássicas do romance (a cronologia, a psicologia dos personagens etc.) e conhecemos uma erosão sem
precedentes dos valores religiosos e morais. Muitos se sentem perdidos e lamentam os efeitos devastadores
dessa desconstrução, que foi obra de todos os vanguardismos do século 20. Nem sempre estão errados. Mas
eles não vêem o que nasceu de novo no lugar do velho: a desconstrução também liberou nossa individualidade de
maneira inédita. Nos séculos passados, morreu-se em massa pela pátria, pela revolução. Os jovens de hoje não
querem mais morrer por essas entidades abstratas. Em contrapartida, eles se reconhecem nos movimentos
humanitários e temos todos os mesmos problemas: os casamentos que não dão certo, a educação das crianças,
o poder de compra, a falta de emprego, os pais que envelhecem e morrem etc. Por isso, sem percebermos, a vida
privada tornou-se o lugar no qual se elaboram os grandes problemas coletivos e políticos.

V S/A:  Em seu último livro, você conta a história da filosofia e como os gregos antigos usaram a razão para encarar
a salvação e a morte em contraponto com a visão religiosa. Três milênios depois, parte do planeta quer salvar o
emprego, o status social e os poderes adquiridos. Isso tudo é banal diante de questões humanísticas maiores?

L F: É verdade. Não há tempo para filosofar sobre questões metafísicas quando temos problemas materiais. Mas a
partir do momento em que conseguimos superá-los, que paramos de nos fechar sobre nós mesmos e começamos
a nos abrir aos outros, a questão da morte aparece sob outra forma: não apenas a questão da sobrevivência, mas
a preocupação com o outro, o medo de que o ser amado desapareça. A religião cristã nos promete que o amor é
mais forte que a morte e que reencontramos aqueles que amamos além do fim da vida biológica. Por outro lado,
todas as grandes filosofias, desde os gregos até hoje, prometem a salvação dos medos que aprisionam e
reduzem nossa existência por meio da razão e por esforço próprio. Sem dúvida, na vida cotidiana não nos damos
conta disso. Mas, desde o momento em que se vive a morte de um ser querido, essas questões voltam e ficamos
desamparados se não tivermos pensado nisso antes.

[...]

Entrevista retirada da revista Você S/A. ed. 110, agosto, 2007.
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PRIMEIRA  QUESTÃO

Conforme o texto, faça o que se pede.

A) Qual é, para o filósofo Luc Ferry, o objetivo do progresso na sociedade globalizada e competitiva dos dias de hoje?

B) Relacione o objetivo do progresso na sociedade globalizada e competitiva dos dias de hoje, com a incorporação
− pelas empresas − de conceitos militares, como missão e estratégia.

TERCEIRA  QUESTÃO

Considere o seguinte trecho da entrevista com Luc Ferry.

“Nos séculos passados, morreu-se em massa pela pátria, pela revolução. Os jovens de hoje
não querem mais morrer por essas entidades abstratas. Em contrapartida, eles se reconhecem
nos movimentos humanitários e temos todos os mesmos problemas: os casamentos que não
dão certo, a educação das crianças, o poder de compra, a falta de emprego, os pais que
envelhecem e morrem etc. Por isso, sem percebermos, a vida privada tornou-se o lugar no qual
se elaboram os grandes problemas coletivos [...]”. (linhas 33-37)

Com base no trecho acima, explique a seguinte afirmação do filósofo: “a vida privada tornou-se o lugar no qual se
elaboram os grandes problemas coletivos”.

SEGUNDA  QUESTÃO

Segundo Luc Ferry, estamos “vivendo uma desconstrução sem precedentes de todos os valores tradicionais, desde
o século 20.” (linha 27) A partir dessa informação, faça o que se pede.

A) Conforme a entrevista com o filósofo, essa descontrução é sempre benéfica? Justifique sua resposta, transcrevendo
o trecho do texto que a comprove.

B) Transcreva da entrevista com o filósofo Luc Ferry a conseqüência benéfica dessa desconstrução.
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QUARTA  QUESTÃO

Considerando o seguinte trecho da entrevista com Luc Ferry, faça o que se pede.

“A religião cristã nos promete que o amor é mais forte que a morte e que reencontramos
aqueles que amamos além do fim da vida biológica. Por outro lado, todas as grandes filosofias,
desde os gregos até hoje, prometem a salvação dos medos que aprisionam e reduzem nossa
existência por meio da razão e por esforço próprio”. (linhas 44-47)

A) Qual é a função textual da expressão “Por outro lado”, no trecho acima?

B) Reescreva o trecho substituindo apenas a expressão “Por outro lado” por outra expressão (ou termo) que mantenha
as mesmas relações de sentido entre o período que precede a expressão e o que a sucede.
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