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Won't you believe, it's just my luck
Won't you believe, it's just my luck
Won't you believe, it's just my luck
Won't you believe, it's just my luck
No recess!
No recess!
No recess!
Won't you believe, it's just my luck
Won't you believe, it's just my luck
Won't you believe, it's just my luck
Won't you believe, it's just my luck
No recess!
No recess!
No recess!
You're in high school again
You're in high school again
You're in high school again
You're in high school again
You're in high school again
You're in high school again
You're in high school again
You're in high school again!
No recess!
No recess!
No recess!
No recess!
No recess!
No recess!
No recess!
Nirvana, School

Todo ismo é igreja e, como tal, perversão do espírito.
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Interpretações primeiras

PRÓLOGO
Os textos aqui apresentados foram escritos durante o curso de
minha graduação em Filosofia (e parte do mestrado) na
Universidade de São Paulo1, de 2003 a 2014, depois de Pilatos.
São dissertações elaboradas como trabalho de conclusão para
diversas disciplinas de história da filosofia cursadas, em que se
expressa e desenvolve meu pensamento em seus primeiros
movimentos, necessariamente imaturos e desajeitados, mesmo
ingênuos, mas já com alguns lampejos de lucidez.
Este livro é, inadvertidamente, uma apologia ao estudo de
filosofia, a partir de meu exemplo. Percorri um curso de Filosofia,
dou meu testemunho dele e recomendo esse caminho (com
ressalvas). Disse “inadvertidamente” porque meu objetivo original
com esse livro era simplesmente registrar o movimento de meu
pensamento em seus primeiros ensaios de formação, de modo a
criar uma genealogia de minhas interpretações primeiras, para
referência futura, a quem pudessem interessar.
Confesso, contrariamente ao que recomenda a retórica, que
estes ensaios interessam sobretudo a mim mesmo. Porém, se
depois de tantos anos, desde sua escrita, ainda são capazes de me
fazer sorrir e refletir, creio que também possam proporcionar prazer
semelhante ao leitor com algum repertório ou interesse em temas
filosóficos. Imagino também que possam lhe fornecer algumas
perspectivas transformadoras sobre diversos temas e, desse modo,

1

Nº. USP 4934812
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inspirá-lo ao estudo (ou afastá-lo definitivamente) desse estranho
discurso chamado Filosofia.
Esse texto, apenas parcialmente afirmativo (trata-se
majoritariamente de comentários), é uma preparação e exercício
(da própria arte da publicação) para o próximo, que está em
gestação e será lançado em breve. Este outro sim, totalmente
afirmativo, será intitulado Sonho de cavaleiro. Sendo assim, o
presente livro serve como uma espécie de leitura genética,
preparatória, propedêutica, prolegôminica, para o estudioso de
feliperismo. É em parte um Bildungsroman, focado na perspectiva
filosófica da formação e, portanto, não precisamente um romance
de formação (em que o escopo da formação são todos os domínios
da vida), mas ensaios de formação ou aprendizagem, com toda a
ambiguidade intencional nos termos dessa expressão assumida,
como percebido pelo inteligente leitor. De fato, analisados em
conjunto, esses registros já constituem uma posição inicial, uma
démarche.
Poderia
tê-los
agrupado
nas
categorias
“epistemológicos”, “morais”, “estéticos” (na verdade, sua categoria
ficará sugerida nas descrições em notas de rodapé, a partir do
nome da disciplina do curso a que se destinaram), mas preferi
simplesmente dispô-los em ordem cronológica, evidenciando a
evolução dos textos, para que constituam uma espécie de arquivo.
Em todos esses ensaios há a crítica ao método do fazer
filosófico como baixo profundo, bem como o combate a todo
dogmatismo (daí a repetida presença do debate sobre posições
rivais, do prazer da tertúlia, ou da boa Éris). Há textos que
tematizam o debate entre posições realistas e antirrealistas sobre
o fazer científico, entre a moral realista e a utópica, bem como uma
reflexão sobre a arte, percebida como essencialmente retórica e
jogo hedonista-antropológico (apologista inadvertida da vida).
Esses textos são interpretações, e o termo é preciso. Ou seja,
tencionam ser mais que comentários supostamente neutros sobre
14
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a lógica interna de sistemas filosóficos e a catalogação de textos
em seus contextos históricos. Tampouco os textos originais são
tomados por mim como “caixa de ferramentas”, a partir dos quais
se pensa questões atuais. Na verdade, o que sempre procurei fazer
foi me posicionar explicitamente sobre o modo como recebo os
argumentos: em primeiro lugar procurando compreendê-los de boa
vontade (de modo estrutural, selon l’ordre des raisons, e
geneticamente), mas isso apenas como um primeiro passo para
uma tomada de posição (ainda que sempre provisória), conforme
Oswaldo Porchat2 e a Segunda consideração intempestiva de
Nietzsche.
Presto aqui homenagem a alguns grandes professores
importantes em meu caminho: Franklin Leopoldo e Silva, Oswaldo
Porchat, Caetano Ernesto Platino, Maria das Graças (louvada Éris
responsável pela maçã Porchat, que me despertou do sono
dogmático), Sérgio Cardoso, Scarlett Marton, Roberto Bolzani
Filho, Marco Zingano, Renato Janine Ribeiro, Ricardo Terra, Celso
Favaretto, Julio Groppa Aquino, Milton Meira do Nascimento, João
Virgílio, Márcio Suzuki, Luiz Fernando Franklin de Mattos, Luís
César Guimarães Oliva, e Vladimir Safatle. Muito obrigado pelos
ensinamentos. Foi um prazer nossa convivência.
Iniciem-se
interpretatio!

essas

interpretações

primeiras!

Incipt

Da margem esquerda do Bussocaba,
Osasco, fevereiro de 2022.

2

SILVA, Oswaldo Porchat de Assis Pereira. Discurso aos estudantes de Filosofia
da USP sobre pesquisa em Filosofia, In: Dissenso: Revista de Estudantes de
Filosofia São Paulo, n. 2, p. 131-140, Departamento de Filosofia da USP, São
Paulo, 1999.
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Em comemoração do centenário da Semana de arte
moderna e do bicentenário da Independência (ainda não
concluída) do Brasil.
Por uma interpretação do mundo simultaneamente
cosmopolita e brasileira, sem paranoia ou mistificação,
que conjugue sem contradição vivacidade
e tradição, repertório e interpretação.
A alegria continua sendo a prova dos nove.

Curso de filosofia -

Fotografia por Eduardo Marzagão Tommasini
(meu colega de curso), 2008.
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Defesa de Céfalo3.
Céfalo merece mais que complacência do irônico Sócratesporta-voz-de-Platão no livro I da República de Platão. Trata-se da
explicação dessa afirmação o conteúdo desse trabalho. Para fazêla procurarei, como ponto de partida, explorar o primeiro livro da
República, reconstruindo os argumentos empreendidos por Céfalo,
Polemarco e Trasímaco, e as respectivas refutações socráticas.
Mas não se trata somente de uma “reconstrução para
explicação” esse trabalho. Entrarão aqui também alguns elementos
que podem ser considerados estranhos, principalmente
considerando a tradição historiográfica de nosso departamento de
filosofia, sobre a qual já foram escritos textos excelentes, e dentre
esses inspiro-me nos do professor Osvaldo Porchat. Por isso, como
não quero que meu discurso venha a parecer uma esquisitice
gratuita, creio ser conveniente tecer algumas considerações sobre
o modo de trabalho que escolhi. Assim, retomo a idéia central
colocada pelo prof. Porchat em seu Discurso aos estudantes de
Filosofia da USP sobre pesquisa em Filosofia, em 1998, de que
talvez a maneira como se tem estudado filosofia em nosso
departamento (pela qual ele se diz responsável), ou seja, de cunho
fortemente historiográfico, estaria inibindo a prática filosófica dos
alunos (no sentido de um tratamento crítico de problemas
filosóficos, de uma compreensão filosófica de nós mesmos e do
mundo). Pois estaríamos tão ocupados em conhecer bem a história
da filosofia que não nos dedicaríamos minimamente à tentativa de
resolução ou formulação de problemas filosóficos. “Não estará o

3

Ensaio escrito para a disciplina História da Filosofia Antiga I, Prof. Marco Zingano,
em 08.07.2004.
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método [historiográfico] esterilizando a reflexão?” (Porchat,
Discurso aos estudantes..., 2). Essa questão resume a crítica feita
pelo professor. Apoio-a e também concordo com as soluções dada
por ele, dentre elas, dou-lhe voz sobre uma: “...creio que caberia
enfatizar, nesses estudos [sobre história da filosofia], aqueles
pontos – e eles são muitos – que ainda estão presentes nas
discussões filosóficas contemporâneas, chamando a atenção sobre
essa presença e exemplificando-a. Reconhecendo também que há
questões sobre que se debruçam os grandes mestres que não
apresentam hoje nenhum interesse para a filosofia, que pertencem
ao museu das antiguidades curiosas, que somente o especialista
em historiografia filosófica das épocas passadas precisa
eventualmente conhecer.”
É claro que, apesar dessa minha defesa de uma postura um
pouco mais assertiva sobre os problemas filosóficos, tenho
consciência de minhas necessárias limitações (e de que talvez
mesmo neste trabalho não demonstre um fôlego reflexivo
suficiente), mas creio também que as imprecisões, que os erros,
em um movimento dialético, sejam fundamentais para a superação
desse estado. Ou seja, mais uma vez recorrendo ao prof. Porchat:
“Afirmar que os primeiros exercícios filosóficos serão forçosamente
toscos, desajeitados, mesmo ingênuos, é proferir um truísmo [...]
Haverá outra maneira de aprender a fazer algo, no campo teórico
ou prático, senão começando a fazer e fazendo, de preferência sob
o acompanhamento e aconselhamento de um mestre, aquilo que
se quer aprender a fazer bem?” (Porchat, Discurso aos
estudantes...).
Quando você disse, professor, na explicação dos requisitos para
esse trabalho de conclusão de semestre, que gostaria de “ouvir o
que nós pensávamos” sobre determinado tema e que cada um
deveria escrever “segundo suas inclinações”, compreendi que eu
deveria seguir certa inclinação para o pensamento cético e
18
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porchatiano que tenho, levantar questões e tecer considerações
que se desprendem do texto de Platão. Portanto, se minha
interpretação foi correta, talvez minha “explicação sobre o método”
tenha sido desnecessária (de qualquer forma, creio ter sido útil
minha reflexão sobre o método de produção filosófica); mas se foi
incorreta, creio ter ao menos me justificado.
Após essa introdução explicativa sobre nosso modo de trabalho,
vamos ao desenvolvimento do trabalho em si. A investigação do
primeiro diálogo da República e das questões que saltam dele, feita
por meio de pequenas digressões, tem como objetivo explicitar o
projeto político de saber platônico, que parte da refutação de
concepções mais concretas sobre (no caso da República) a Justiça
para uma explicação cada vez mais abstrata dela, e que se
estende, de maneira geral no projeto platônico, à concepção de um
bem absoluto, explicado em grande parte pela doutrina das idéias.
Em oposição a esse projeto político do saber escalo o saber comum
dos homens (dito ingênuo), procurando mostrar seu valor frente os
discursos filosóficos ditos superiores. É nesse sentido que Céfalo
mereceria consideração.
Essa oposição entre o essencialismo do projeto político de saber
platônico e o saber comum é objeto desse trabalho porque foram
os textos platônicos os estudados neste semestre. Entretanto, ela
poderia ser estabelecida entre qualquer “idealismo” (Segundo
Porchat: “Chamo de idealista toda postura filosófica que empreende
essa desqualificação [da visão comum do Mundo], que efetua uma
tal recusa, mercê da primazia concedida às palavras sobre as
coisas, à razão sobre o Real.” - A Filosofia e a visão comum do
Mundo, Porchat) e o senso comum. Além disso, há um diferencial
em relação ao discurso platônico para com os doravante chamados
idealismos, pois o primeiro parece ser aquele que inaugura a
relação essência/aparência, a qual vai diretamente de encontro à
concepção mais concreta, empírica, do senso comum. Antes de
19
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prosseguir, todavia, convém clarificar as noções que tomo de
“concreto” e “abstrato”. Assim, tomo por abstrato aquilo que está
separado do contexto que existe ou deveria existir de fato (desse
modo as generalizações que são feitas em discursos são abstratas,
o idealismo é abstrato, o dualismo). Por oposição ao conceito
anterior, entendo “concreto” como aquilo que não está separado do
contexto em que existe de fato (o homem no mundo não concebe
a realidade de maneira dualista, mas como um todo que se impõe
imediatamente como verdade). A explicação dessas noções, torna
necessária também a clarificação da concepção da visão comum
do mundo, que é tida aqui como um saber que atribui a si cidadania
filosófica (“... outorga as verdades “práticas” e as certezas “morais”
da visão comum o estatuto de verdades e certezas teóricas”- A
Filosofia e a visão comum do Mundo, Porchat). Concordo com essa
noção e, com se trata de um ponto fundamental do argumento,
prefiro deixar que o professor Porchat a explique:
“Essa filosofia vê o Mundo, então, como a presença
inexorável que se manifesta e impõe irrecusavelmente.
Presença imediata e absoluta, que não se pode deixar de
aceitar e reconhecer, irremediavelmente manifesta. Fato
bruto

e

primeiro,

objetividade

plena,

que

se

dá

imediatamente, numa evidência absoluta e primeira, imune a
qualquer dúvida. Realidade em si e por si, cuja autonomia
radical prescinde absolutamente de nosso conhecimento e
de nosso discurso. E o Mundo ou Realidade que assim se
assume, essa filosofia não o assume como um grande X
desconhecido, qual uma incógnita misteriosa sobre que se
pronunciaria abstratamente e cuja natureza e conteúdo lhe
coubesse eventualmente tentar investigar e desvendar. Ela
não se limitará a repetir obsessivamente que há o Mundo. Ela
assume o que o Mundo é, o que há no mundo. Ela assume o
Mundo em carne e osso. Porque ela assume o Mundo como
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totalidade dos fatos e coisas em que os homens estamos
mergulhados e que se abre diante de nós a partir da esfera
familiar dos fatos e objetos ordinários que mais de perto nos
acercam. Assume-se a realidade plena e absoluta dos
aspectos e modos do Mundo que a visão comum recobre, em
suas linhas gerais. Esse mundo assumido contém, então,
todos os ingredientes fundamentais de nossa vida cotidiana,
agora filosoficamente promovidos. Porque essa filosofia
entende que nossa experiência cotidiana, no que ela tem de
mais básico, é a experiência do ‘realmente real’”. (A Filosofia
e a visão comum do Mundo, Porchat)

Tomaremos agora, finalmente, o livro I da República como guia
da demonstração da ascese abstrata empreendida por Sócrates
porta-voz de Platão. Assim, procurarei verificar se há uma gradação
na argumentação do diálogo que parte da desqualificação do
concreto, da visão comum, a um abstrato ideal. O ponto de partida
é a visão comum é representada por Céfalo. Em seguida, é dado
um passo na abstração com a introdução de sofistas simples frente
a Polemarco. Contra Trasímaco, são introduzidos sofismas mais
complexos. E, por fim, o próprio método que fora utilizado no
diálogo é invalidado, sendo o topo dessa abstração como um metadiscurso.
Desse modo, no início do diálogo, Sócrates desce ao Pireu.
Trata-se de um local popular, que simboliza uma aproximação ao
povo, ao senso comum da gente de bem. Sócrates ali vai por à
prova sua teoria. Encontra Céfalo, sábio ancião, que lhe conta
sobre a felicidade que o homem moderado em seus desejos
experimenta no fim da vida. “Quando são bem comportados e de
humor fácil, a velhice lhes é moderadamente penosa”, afirma
Céfalo (Platão, A República, 70). Questionado por Sócrates se seria
talvez a riqueza a verdadeira causa de sua bem-aventurança na
velhice, ele reconhece que a riqueza lhe permitiu que suportasse
21
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melhor a velhice, mas que uma coisa não implicaria
necessariamente a outra. Ou seja, ele poderia ser rico e não viver
com moderação. É interessante notar aqui que o ancião, um
simples “homem de bem”, não se deixa levar pela problematização
introduzida por Sócrates, mas a reconhece e trata de estabelecer
uma relação de não-implicação. Afirma Céfalo que “...nem o sábio
agüenta com perfeita satisfação a velhice acompanhada da
pobreza, nem o insensato, sendo rico, fica em paz consigo mesmo”
(Platão, A República, 70). Evidencia-se aqui que o senso comum,
às vezes, parece estar imune a certas técnicas sofísticas,
simplesmente porque suas proposições aparecem-lhe como
absurdos frente a uma realidade imediata que se impõe como
verdadeira.
Em seguida, antes da definição de justiça por Céfalo, Platão
empreende uma contextualização de Céfalo com nítida intenção de
desqualificá-lo como interlocutor capaz de discutir a justiça. Tratao como um homem velho que acredita nos mitos. Céfalo, sendo um
sábio apegado aos mitos tradicionais, prepara-se para morrer
convenientemente a fim de fazer jus às recompensas de Hades.
Dedica-se às conversações e ao culto aos deuses, e por isso não
estaria em condições de pensar claramente, sem superstição,
como explica Sócrates: “...quando um homem está prestes a
pensar na morte, o medo e a preocupação o assaltam [...]; reflete,
examina caso tenha se tornado culpado de injustiça para com
outrem” (Platão, A República, 71).
Porém é interessante lembrar que a perspectiva mítica será
retomada por Platão no livro X da República, sob a forma de uma
escatologia, de um recurso literário. A perspectiva de uma vida
além da morte funciona ali como uma prova suplementar da justiça
como sendo própria do homem feliz: “Seria dez vezes pior a
injustiça para si em outra vida, caso fosse injusto nessa”. A censura
ao pensamento mitológico é seletiva, portanto (justifica-se quando
22
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“doxa verdadeira”, ou mentira útil, elaborada pelo filósofo). Uma
possível explicação humorística para o uso dessa tese suplementar
mítica seria a de que Sócrates, por também ter envelhecido,
começou a dar ouvidos a mitos.
Céfalo, então, define a justiça como “dizer sempre a verdade e
devolver aquilo que lhe foi confiado” (dar ao outro o que lhe é devido
é um segundo movimento da definição, que caminha, induzida por
Sócrates, para a abstração. Pois falar de algum objeto que deve ser
devolvido é um exemplo concreto, mas a relação “dar ao outro o
que lhe é devido” é uma generalização, portanto abstrata).
Sócrates o refuta dizendo que isso nem sempre ocorre, e dando
exemplos. Ou seja, ele trata de encontrar uma exceção (assim
como na dúvida metódica e hiperbólica cartesiana que,
encontrando uma inadequação, invalida todo o argumento). O
método socrático no primeiro livro ainda é o refutativo, sempre
tentando testar a consistência das idéias do interlocutor.
Assim, o que seria essa justiça que põe os homens de acordo
consigo próprios e com os deuses? A questão está formulada em
termos familiares, particulares, concretos, e esses serão
progressivamente refutados, rumo a uma explicação transcendente
e abstrata. O livro 1 é um prelúdio que indica as soluções correntes
que se dá à definição de justiça, e no interior desse texto
analisaremos a gradação dos definições mais concretas às mais
abstratas.
Após a primeira refutação socrática, Céfalo abandona a
discussão e repassa o discurso a seu filho Polemarco: “Bem, bem!
– disse Céfalo – abandono-vos à discussão, pois já é tempo de
ocupar-me do sacrifício” (Platão, A República, 72). É interessante
notar que a personagem de Céfalo inunda a primeira parte do
diálogo com uma luz serena. O sábio ancião exprimiu, sobre a
justiça, a opinião das pessoas de bem (doxa), em termos em que
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transparecia a simplicidade de sua alma, embelezada por altas
preocupações com a aproximação da morte. Trata-se de uma
sutileza retórica de Platão o afastamento de Céfalo, visto que a
vivência de uma situação concreta, de suas implicações
tradicionais, ou seja, dos sentimentos comuns à velhice em
oposição ao ímpeto juvenil, não pode ser facilmente desqualificada
segundo um sistema abstrato (seria difícil comparar naturezas
diferentes, discursos produzidos sobre diferentes determinações).
Afastar o personagem indesejado (e a posição indesejada) com um
artifício literário é a solução aqui, portanto.
Trata-se agora da vez de Polemarco ser refutado, com
argumentos, sofismas, pouco elaborados. O filho de Céfalo (exestudante da sofística e à época de filosofia, também condenado a
beber cicuta na tirania dos Trinta) reafirma a posição do pai sobre
a justiça e clarifica que se deve favorecer aos amigos e fazer o mal
aos inimigos.
Por sua vez, Sócrates elabora um argumento pueril de
característica sofística, comparando a arte da justiça com outras
artes: a médica e a do piloto de embarcação. Mas, até que ponto
essas aproximações são válidas? (dado que não têm as mesmas
propriedades) A partir dessa comparação, e de uma associação
incomum entre utilidade e justiça no caso da guarda de dinheiro por
outra pessoa, que é prontamente aceita por Polemarco, Sócrates
nos faz chegar à estranha conclusão de que a justiça seria útil
somente para conservar uma coisa e não para servir-se dela. Sobre
essa estratégia sofistica, destaco um comentário lapidar do
professor Porchat: “É grande o poder da linguagem e quanto o
Lógos é um grande Senhor [cf. Górgias, frag. 11]. Por ele
enfeitiçado, o espírito humano é levado a acreditar que quando
ocorre com as palavras, assim também se passa com as coisas [cf.
Aristóteles, Refutações Sofísticas, 165a]. “Aristóteles parece nos
ter prevenido em vão contra os desvarios do discurso” (Porchat,
24
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Discurso aos estudantes de Filosofia da USP sobre pesquisa em
Filosofia”, 1998)
Em uma ampliação do argumento anterior, Sócrates nos leva a
um paradoxo, pois toda habilidade conteria um duplo poder e
poderia ser exercido tanto para o bem como para o mal, assim “...
o homem mais destro em desferir golpes, num combate, num
pugilato (...), não é também o mais destro em apará-los?” (Platão,
A República, 77). Mais uma vez, porém, uma situação concreta
contradiz a generalização (abstração). Certamente, Sócrates deu o
exemplo acima porque não conheceu nosso famoso pugilista
brasileiro, o “Maguila”, que desferia golpes poderosíssimos, mas
caia diante da primeira investida do adversário (as piadas em
filosofia deveriam também ser atualizadas, imagino... Já que fiz
referência a esse aspecto lúdico, recordo em digressão que os
comentários feitos pelo professor durante as aulas, nesse
semestre, sobre o ruído “anti-atividade-intelectual” de um caminhão
de lixo que realizava seu trabalho durante nossas aulas, devo
reconhecer, foram muito divertidos...)
Em um próximo passo da argumentação, Sócrates insere outra
problematização sobre a noção de amigo (mais uma vez, pela
abstração de uma relação essência/aparência). Para Polemarco
estava muito claro o que era um amigo (o que parece ser bom),
mas Sócrates o confunde e o obriga a modificar sua tese inicial. A
nova definição assume que é justo prejudicar os verdadeiramente
maus e beneficiar os verdadeiramente bons (independente do que
parecem ser).
Polemarco é finalmente vencido pelos argumentos sofísticos.
Sócrates consegue fazê-lo crer o homem justo não deve fazer mal
a alguém. Sócrates retoricamente questiona se “... aos homens a
quem se faz mal, diremos que se tornam piores, em relação a
virtude humana?” e conclui que “...aqueles a quem se faz mal
tornam-se necessariamente piores” (Platão, A República, 79). Essa
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sentença, apesar de não ter sido justificada, é prontamente aceita
por Polemarco e inscreve uma concepção determinista da condição
humana. O arremate do argumento recorre, como é freqüente no
sistema platônico, a uma noção finalista, que estabelece o homem
justo como incapaz de agir injustamente (pois sua função é ser
justo, isto é, produzir o bem). Então, o homem justo não deverá
fazer mal ao inimigo “… em nenhum caso, com efeito, e a ninguém
pareceu justo fazer o mal.” (Platão, A República, 80)
Para dar um salto maior nessa escalada abstrata, Platão
convoca Trasímaco, habilidoso sofista para ser interlocutor de
Sócrates. Trasímaco avança sobre eles (Sócrates e Polemarco)
como que uma fera prestes a dilacerá-los, como que com o ímpeto
da seleção grega de futebol recém-campeã da Eurocopa. Platão
empreende aqui, mais uma vez, uma caracterização depreciativa
do interlocutor – procurando desqualificá-lo, ao dar-lhe um ar
descontrolado e que se refletiria na falta de força de seus
argumentos. Procedimento semelhante pode ser observado em
Protágoras e em outros discursos com sofistas que são sempre
representados como figuras muito orgulhosas e com excelente
capacidade retórica, mas que caem facilmente nas armadilhas
socráticas mais simples. Mostrando Trasímaco como violento em
suas considerações, rixento, imprudente, que não mede as
palavras, tendemos a pensar que ele só formularia asneiras ou,
eufemisticamente, argumentos mal-formados.
Talvez, porém, essa caricatura muito mal disfarçada não
corresponda exatamente à realidade, pois muitos autores da
antiguidade falavam com apreço sobre ele, principalmente “... sobre
sua elocução que condensa os pensamentos e os arredonda...”
(Dionísio de Halicarnasso, Lísias, 6). O próprio Platão em outro
momento não negou a habilidade do sofista, dizendo que ele
“Primava em sublevar a multidão e depois acalmá-la como que por
encanto”, cf. Fedro.
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Entretanto, Platão não reconhece o método de Trasímaco como
o verdadeiro método de retórica, o qual deveria se basear no
conhecimento da alma. Ou seja, sempre se trata em Platão da
concepção de um tipo de saber diferenciado, que tem um saldo
qualitativo não atingível por qualquer um (por um Trasímaco, por
exemplo), mas apenas por poucos, como por um Platão, filósofo,
um mestre da verdade.
Logo de início, Trasímaco critica fortemente Sócrates e
Polemarco pela maneira solta e pouco rigorosa pela qual
conduziam a discussão: “... por que vos fazeis de parvos inclinandovos alternadamente um sobre o outro?” (Platão, A República, 81).
Como numa conversa de amigos, fizeram-se tantas concessões
que se poderia pensar que são cúmplices. Em seguida, Trasímaco
questiona o método refutativo de Sócrates. Ou seja, tanto o modo
de prova quanto o conteúdo do argumento, em seguida, são
questionados por Trasímaco: “... não te limites a interrogar (...), mas
responde tu mesmo e dize como defines a justiça” (Platão, A
República, 81).
Sócrates hábil e ironicamente recusa-se a colocar-se em uma
posição afirmativa, alegando, como sempre (e Trasímaco explicita
isso), que a tarefa está acima de suas forças e que cabe aos
“hábeis” ajudá-lo. “Eu já sabia e predissera que não irias
responder, que simularias ignorância, que tudo farias para não
responder às perguntas que te fossem apresentadas!” (Platão, A
República, 82), comenta Trasímaco.
Como Sócrates escapa, Trasímaco assume a posição assertiva
e funda a justiça na pleunixia (tirar vantagem de tudo), sendo que
“... o justo não é outra coisa senão o vantajoso ao mais forte”
(Platão, A República, 82). Sócrates rebate essa afirmação
mostrando que o forte pode se enganar e, então, não seria justo
enquanto se engana (trairia seus próprios interesses). E a definição
de Trasímaco se mostraria incoerente...
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Mas, como comentado a pouco, Trasímaco é um valioso
instrumento de Platão nessa escalada abstrata e, agora, os
argumentos de ambos os interlocutores serão cada vez mais
obscuros. Assim, o próximo passo de Trasímaco é dizer que a
justiça é o que o forte pensa ser bom para seu interesse. Como um
calculador que enquanto tal não erra (talvez o homem), também
aquele que tem uma arte não fracassa enquanto a tem em
completude, mas somente quando ela falta. Do mesmo modo o
governante não erra enquanto tal, mas enquanto homem comum (o
chefe em exercício não erra, tem apenas um “lapso” humano).
Sócrates aparentemente concede esse ponto a Trasímaco, mas
faz uma observação importantíssima para o próximo argumento: a
de que toda arte tem um objeto próprio que não se confunde com
ela. Mas Trasímaco, sofista experiente, percebe as intenções de
Sócrates, deixa de lado essa posição e lança mão de uma analogia
para confundir o adversário. Assim, com no exemplo do pastor de
ovelhas que cuida delas visando não o bem-estar do rebanho, mas
o seu, ele estabelece que a justiça é uma “arte estranha”, pois seria
um bem sobre quem é praticada e um mal para quem a pratica.
O próximo movimento argumentativo dos sofistas é uma
afirmação, como última tentativa de Trasímaco, de que, pelo
menos, o injusto seria mais feliz que o justo (a injustiça seria
habilidade e virtude). Sócrates, porém, deseja investigar as
características do justo e do injusto. Desse modo, ele estabelece
que o justo procura predominar sobre o seu oposto enquanto o
injusto sobre ambos (e isso lhe causa prejuízos). Segue-se que o
justo é associado a uma postura instruída e sábia e o injusto à
ignorância. Pois, o injusto não é nem mais forte (demonstrado por
problemas de relacionamento em um grupo) e nem mais sábio
(visto que age contra os seus). Além disso, para Platão cada coisa
tem função única (concepção teleológica abstrata que sempre
surge com ex machina). Assim, se a função da alma é a justiça,
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desempenhando bem sua função, o homem viverá bem e feliz.
Essa conclusão é grandemente favorecida por Trasímaco, pois ele
aceita determinadas proposições de Sócrates sem questioná-las.
Por exemplo, a de que o sabedor não quer prevalecer sobre seus
iguais. Então, para o deleite de Sócrates “... o justo se nos revela,
pois, bom e sábio, e o injusto, ignorante e malévolo” (Platão, A
República, 99).
Falta ainda, como prometido, tratar o último degrau do percurso,
no qual a abstração assume característica de reflexão sobre toda
reflexão. Assim, o discurso termina em aporia, Sócrates
desqualificando o método da discussão, considerado-o sem ordem
e que não chega a nenhum resultado positivo, de modo que
discutiam em vão sobre as características da justiça, sem conhecer
a sua essência (que compete a poucos em seu nível mais elevado).
O método refutativo não será retomado nos próximos livros da
República e veremos um Sócrates cada vez mais porta-voz da
doutrina platônica das idéias. Assim, ele inaugura um novo estilo
expositivo, doutrinário, no qual ele dá as cartas e constrói a
abstração maior: a teoria das idéias e a cidade ideal, para justificar
o seu projeto político de saber, isto é, para legitimar o rei-filósofo.
Nessa perspectiva, o plano sensível, domínio do senso comum, é
caracterizado com ingênuo, mera opinião, e o plano inteligível se
constitui com o verdadeiro saber.
Notemos que Céfalo não reclama o valor de seu saber comum
(talvez esteja aí mesmo um indício de seu verdadeiro valor), tomao como uma evidência. Resolvi advogar em sua defesa, esperando
ter algum sucesso, ao menos maior que o de Polemarco. Ou seja,
trata-se de afirmar aqui nesse exercício a equipotência do
conhecimento do homem comum, imediato, em relação ao
conhecimento dito superior do “mundo das idéias” ou das
complexas construções da linguagem do sujeito humano.
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Percebamos que há uma desqualificação constituinte no
discurso platônico do discurso do homem comum, tido como
ingênuo. Entretanto, essa discriminação não nos parece ser muito
bem fundamentada. Platão colocava os critérios para o
estabelecimento das noções de bem e mal em um plano
transcendente, absoluto, estabelecendo um dualismo dogmático
entre essência e aparência. Entretanto, essa noção dualista foi
concebida por um homem (Platão) e não nos parece ser legítimo
tomar aquilo que um homem afirma (influenciado pelas mais
diversas determinações, portanto sempre relativo) como absoluto,
como universal. É claro que isso já é um truísmo, dado os
desenvolvimentos dos estudos epistemológicos feitos até então,
como também é lugar comum que a noção de que o discurso do
senso comum mereceria o mesmo respeito que o saber “técnico”,
ou filosófico, não é aceita por muitos. E o motivo dessa não
aceitação, em minha opinião, é a recusa da perda dos privilégios
que uma sociedade (que legitima essa idéia do projeto político do
saber platônico) dá a aqueles que se dizem possuidores desse
saber. Esse argumento pode soar como uma contradição
performática, pelo fato de eu mesmo estar inserido nessa lógica, da
filosofia acadêmica, que se poderia considerar moralmente
censurável. Eu reconheço a contradição. Rousseau e o professor
Porchat, entre outros, enveredaram por esse mesmo caminho e
deram a ele soluções diferentes (Rousseau, justificando sua
posição com projeto político e o professor Porchat como certo
“tempo lógico” necessário à maturidade do pensamento no qual a
filosofia, enfim, vence a barreira da linguagem). Quando a mim, por
enquanto, nada sei. Estou em aporia, ou melhor, suspendo o juízo.
Espero que o trabalho tenha demonstrado um esforço na
tentativa de produção de um texto que procurasse investigar alguns
problemas filosóficos em oposição a uma abordagem somente
historiográfica da filosofia. Porém, ainda que o texto não venha a
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se mostrar razoavelmente bom, espero que pelo menos a leitura
lhe tenha proporcionado alguma diversão ou que não lhe tenha
causado aborrecimento, e que eu aprenda como os possíveis (ou
melhor, necessários) erros.
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Antonímias4.
É curioso como frequentemente um conjunto de negações sobre
determinado assunto pode ser mais esclarecedor que as
afirmações sobre ele. É o caso do último capítulo das Memórias
Póstumas de Brás Cubas, é o caso de alguns textos de inspiração
cética, e é o caso também do conceito de verdade e significação
tratado no primeiro capítulo de Philosophy of Logic de Quine. Tratase, portanto, do objetivo desse trabalho reconstruir, explicar, o
itinerário das negações de Quine nesse primeiro capítulo,
apontando alguns problemas.
De início, Quine procura mostrar que uma concepção mais
corrente da noção de verdade costuma caracterizá-la como
correspondência entre o significado de uma expressão e o fato ao
qual ela se refere. Na expressão “A neve é branca”, por exemplo,
teríamos uma verdade caso o significado (a neve tem cor branca)
satisfizesse o fato de a neve ser de fato branca. Nessa mesma
visão, chamou-se “proposição” o sentido de uma expressão da
linguagem e “sentença” a própria expressão da linguagem (seus
signos ou sinais). De modo que as sentenças não seriam nem
verdadeiras nem falsas; mas sim os sentidos delas (ou seja, as
proposições).
Quine recusa essa noção e combatê-la será o seu primeiro
exercício de uma cadeia de negativas. Ele nos mostra que o
“proposicionalista” pula uma etapa no estabelecimento de uma
verdade, pois não considera a linguagem, mas diretamente o

4

Ensaio escrito para a disciplina Lógica I, Prof. João Virgílio, em 12.07.2004.
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sentido ao qual ela se refere. Ou seja, nesse salto ocorre um tipo
de reificação do sentido que não é muito clara, como abaixo:

Porém, a questão fundamental que se apresenta é “como pode
ocorrer sinonímia em uma proposição? Ou seja, como seria
possível identificar um objeto de maneira inequívoca? Um exemplo
desse problema seria que, dado o sentido de uma proposição como
“o aparelho que produz imagens em movimento é preto”, seriam
satisfatórias e equivalentes várias sentenças como “a TV é preta”,
“o computador é preto” ou “a reprodutora de filmes do cinema é
preta”: “... those sentences would be equivalent that expressed the
same proposition.” (Quine, Philosophy of Logic, 3). Sendo
equivalentes, onde estaria a sinonímia? Qual seria o critério para
que não se confundisse um objeto com outro? A proposição,
portanto, não consegue dar caracterização independente
(identificação) de um sentido sentencial. E assim dado o caráter
precário do conceito de proposição, Quine utilizará daqui em diante
o termo sentença para se referir aos enunciados verbais (que, por
enquanto, julga-se possível estabelecer sinonímia forte com o
mundo objetivo).
Deixo aqui uma primeira negativa, ainda em termos abstratos,
como digressão. Pois, apesar do texto de Quine desenvolver a
questão da verdade futuramente (no capítulo terceiro
principalmente) de uma maneira que me parece muito esquisita,
percebo que assim como entre o pensamento e sua expressão
sempre há certo “ressentimento”, também entre um fato e sua
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expressão em símbolos sempre há imprecisão, mesmo quando
situada na linguagem e no momento histórico, como nos propõe
Quine.
Voltando ao texto de Quine, de acordo com os que acreditam em
uma identificação forte entre o expresso e que existe no mundo
objetivo, temos que uma sentença seria uma “informação objetiva”.
Desse modo, entende-se como uma sentença um conjunto, uma
seleção de elementos de uma “matriz de alternativas”. Assim, se
uma seleção é igual a outra seleção, temos a mesma informação,
sinonímia, portanto (fig 1). Porém, no mundo em que vivemos,
desde o fim do mundo fechado da Idade Média, a matriz de
alternativas é desconhecida, indefinida. Portanto, fica difícil
estabelecer que uma proposição possa se referir a uma informação
objetiva, inequivocamente, do mundo. Mas, os defensores da
sinonímia ainda poderiam argumentar favoravelmente à matriz de
alternativas, oferecendo-lhe outras soluções. Quine nos mostra que
todas elas seriam ineficazes.

A primeira hipótese de possibilidade de sinonímia combatida é
uma fundada nas partículas (átomos do universo) situadas no
tempo, hipótese com aroma cartesiano. Assim, quando as
partículas do cosmo situadas no tempo expressas por duas
sentenças fossem as mesmas, então haveria sinonímia, seriam
verdadeiras: “Two sentences agree in objective information, and so
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express the same proposition, when every cosmic distribuition of
particles that would make either sentence true would make other
true as well.” (Quine, Philosophy of Logic, 4). Para criticar esse
argumento, Quine traz duas objeções. A primeira diz que a lógica
não deve tratar somente do mundo possível (o nosso, o dito
objetivo), mas de todos os mundos. A segunda, afirma que, ainda
que isso fosse verdadeiro, não haveria condições técnicas para
fazê-lo.
Outra tentativa é a do empirismo, ou da “experiência possível”.
Nessa explicação a matriz de alternativas seria a experiência.
Assim, se P está em A (pode ser reconhecido em A), então P é
verdadeiro (fig 2). Nesse modelo as sentenças são verificadas (V)
por determinadas experiências e falseadas (F) por outras. Assim,
se tenho uma sentença como “A Ferrari é vermelha” e eu já vi uma
Ferrari e já vi que ela é vermelha, então a sentença é verdadeira;
se não, se sou daltônico, a sentença seria falsa. Ou seja, no modelo
empírico, duas sentenças que possuem o mesmo valor de verdade
(ou de falsidade), diante de qualquer experiência possível, fazem
sinonímia forte, conseguem supostamente estabelecer identidade.

A objeção de Quine à “solução empírica” procura estabelecer
que as sentenças não são analisadas isoladamente, como se não
existisse um conjunto de outras crenças que as suportam, que lhe
convêm. Ou seja, existe uma infinidade de outras noções que
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acompanham “A Ferrari é vermelha” quando ela se apresenta ao
tribunal da razão, por exemplo, as noções de “carro”, “cor”,
“determinação”, “indeterminação”, “atribuição” etc. As sentenças,
portanto, se comparam em conjunto, como hipótese, de modo que
não sei se cada qual delas é verdadeira ou falsa individualmente.
A composição dessa matriz empírica segue um modelo que
parte da observação (que é uma descrição da coisa na presença
da coisa: “Isso é um cavalo”), assume-a como uma evidência, e em
seguida estabelece uma teoria (baseada nas experiências
disponíveis). Entretanto, outra objeção feita por Quine é a de que
mesmo as observações que compõe a experiência também se
baseiam em certa noção teórica que temos atualmente do que vem
a ser a natureza, e essas noções variam muito de sujeito para
sujeito (Quine recusa a subdeterminação das teorias pelos dados
sensíveis). Assim, torna-se possível formular hipóteses de
experiências que são incompatíveis e que, ao mesmo tempo,
satisfazem a uma mesma teoria (P e ~P satisfazem T1, por
exemplo); perde-se a sinonímia mais um vez, portanto.
Um exemplo mais concreto disso é o de dois cientistas que
estão projetando um aparelho de micro-ondas (suponhamos que
ele ainda não tivesse sido inventado). Assim, um cientista japonês
utiliza energia atômica na concepção do seu projeto, da sua teoria,
que se converte em sentença, e ele funciona. O micro-ondas
funciona e a sentença “o micro-ondas funciona com energia
atômica” é verdadeira, pois satisfez a sua teoria. Porém, no outro
lado do mundo, um cientista estadunidense também projeta um
micro-ondas, mas utilizando energia elétrica. Obviamente, também
tem sucesso. Entretanto, as sentenças “micro-ondas funciona com
energia atômica” e “micro-ondas funciona com energia elétrica” são
incompatíveis, assim como seriam incompatíveis com qualquer
outra situação empírica que solicitasse outro tipo de energia com a
qual o micro-ondas funcionasse. Assim, observamos que
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experiência não consegue determinar a sinonímia. E que exemplos
são sempre bobos e quase sempre imprecisos. De qualquer forma,
se o micro-ondas funciona, deve haver algo de certo na nossa
ciência...
Um última hipótese é a chamada “substituição salva veritae”. De
acordo com ela, uma sentença seria verdadeira quando pudesse
ser substituída por outra de termos equivalentes, sem prejuízo de
sentido. Entretanto, essa tentativa depende do conhecimento de
recursos contextuais materiais aos quais a sentença se refere e
também de outros conceitos, como o de “necessidade”, que são tão
problemáticos quanto o próprio conceito de sinonímia. Ou seja,
estaríamos substituindo um problema por outro. Assim, a
substituibilidade pode ser possível ou não: “... it all depends on what
resources of contextual material we suppose to be available
elsewhere in our language.” (Quine, Philosophy of Logic, 9). Portanto,
a noção de salva veritae se mostra tão obscura quanto a do sentido
das sentenças, ao de proposição, e ao sinonímia, sendo difícil
atribuir-lhe alguma capacidade de resolução do problema de
identificação da significação de sentenças.
No último trecho do primeiro capítulo, Quine procura traçar
algumas linhas, vértices, na verdade, em direção a sua solução
para o problema da verdade, ainda de maneira muito incipiente.
Assim, afirma que a verdade ocorre no mundo e que as sentenças
servem, ou deveriam servir, somente para fazer generalizações
sobre as coisas do mundo (predicados). Ele trata a verdade como
um simples predicado, dessacralizando-a: “The truth predicate is a
reminder that, despite a technical ascente to talk of sentences , our
eye is on the world.” (Quine, Philosophy of Logic, 12). Essas sentenças
são caracterizadas como sentenças “tokens” (sinais), trata-se de
enunciados feitos em um contexto linguístico, numa linguagem,
situados num tempo específico (momento histórico), ou seja, a
sentença-sinal tem um caráter heurístico: a partir dela entra-se em
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contato com um abrangente contexto linguístico (gramática) e
histórico, e é só nesse contexto que se estabelece a verdade.
Essas sentenças assumem também uma propriedade com o nome
pomposo de “eternas”, não por uma transcendência qualquer, por
algo absoluto, mas justamente por seu oposto, ou seja, elas são
eternas enquanto situadas em relação à linguagem em que foram
elaboradas e à verdade de seus predicados no mundo (também
situados). Percebemos, portanto, que a concepção de verdade de
Quine, a partir do fim do capítulo primeiro, vai se aproximar cada
vez mais da idéia contida no prefácio de sua obra, em que cita
Lewis Carroll: “ ‘De outra feita,’ continuou Tweedledee, ‘Se foi isso,
é porque pudera ser isso e se fosse isso, é porque seria isso; mas,
como não é, não é. Isto é a lógica.’ ” (Quine, Philosophy of Logic, xi).
Ainda no prefácio, Quine explicita que vê a lógica como a resultante
de dois componentes: verdade e gramática. Parece ser fácil ganhar
num jogo em que o jogador inventa as regras a seu favor...
Por tudo isso, vejo com estranheza as construções lógicas e
encaminho algumas problematizações. Assim, percebo que a
lógica é um estudo sistemático das verdades lógicas. Se uma
sentença tem suas sub-sentenças, que também são sentenças,
verdadeiras, então ela é verdadeira. Além disso, de acordo com
Quine, temos que uma sentença é verdadeira quando é satisfeita
por qualquer seqüência/extensão.
Mas, qual o sentido da repetição do último elemento de uma
extensão? E de que modo ele (esse sentido) se relaciona com o
conceito de verdade, além de uma simples satisfação de um jogo
formal? (como um brinquedo que foi perfeitamente projetado para
funcionar, como um jogo de cartas marcadas). Sobre isso, nos diz
o prof. Porchat que
“É grande o poder da linguagem e quanto o Lógos é um
grande Senhor [cf. Górgias, frag. 11]. Por ele enfeitiçado, o
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espírito humano é levado a acreditar que quando ocorre com
as palavras, assim também se passa com as coisas [cf.
Aristóteles, Refutações Sofísticas, 165a]. Aristóteles parece
nos ter prevenido em vão contra os desvarios do discurso.”
(Porchat, A Filosofia e a visão comum do Mundo”,15)

Atualmente parece ser consenso que a lógica perdeu a
pretensão de ser espelho da razão humana. Desse modo, o estudo
da lógica parece nos tornar muito capazes de compreender os
assuntos específicos da lógica. Assim como jogar xadrez, ao
contrário dos que postulam que o jogo de algum modo torna o
pensamento melhor (se isso for verdadeiro, tenho que me
preocupar), apenas nos torna melhores em jogar xadrez. É uma
piada, e talvez estejam sempre nelas, nas piadas, algo de
verdadeiro.
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Liberdade determinada e Lógos
determinador em Leibniz5.
Este trabalho pretende, por meio da análise da condição em que
se pode dizer que o homem age com liberdade no sistema de
Leibniz (ou seja, sobre as condições em que as contingências
podem ocorrer), ressaltar a fundamentação das teses do filósofo
em um formalismo lógico racionalista, para em seguida fazer uma
apreciação sobre essa posição na medida de minhas inclinações
atuais, que se aproximam do ceticismo expresso pelo professor
Oswaldo Porchat.
Não-contradição, razão-suficiente e Deus, não necessariamente
nessa ordem, são noções que fundamentam a metafísica de
Leibniz e eu procurarei fazer uma exposição sintética sobre elas, a
fim de montar um necessário pano de fundo para tratar em seguida
das noções de substância e de liberdade determinada. De início,
me parece ser patente que a correlação entre essas ideias
fundamentais é construída segundo um projeto panlogicista de
Leibniz, que afirma a identidade das condições do Ser com as
condições do pensamento lógico, sendo o Lógos (a razão universal)
imanente aos dispositivos da linguagem: “Efetivamente, se bem
que os caracteres sejam arbitrários, o seu uso e conexão, porém,
têm algo que não é arbitrário, a saber, uma certa proporção entre
os caracteres e as coisas e relações mútuas dos diversos
caracteres que exprimem as mesmas coisas. E esta proporção ou
relação é o fundamento da verdade.” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm.

5
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Dialogus de Connexione, Erd. P. 77b. em CARDOSO, Adelino. Leibniz
segundo a expressão. Lisboa: Colibri, 1992, p.25, nota 21). Assim o real,

como nossos raciocínios, é regido por dois grandes princípios
lógicos: a não-contradição, ou seu correlato a “identidade”, princípio
segundo o qual julgamos o verdadeiro ou o falso, observando que
uma proposição é obrigatoriamente idêntica a si mesma, e podendo
ser expresso por (P v ~P) ou (P = P); e a razão suficiente, segundo
a qual “... nenhum fato pode ser verdadeiro ou existente, nenhum
enunciado verdadeiro, sem que haja uma razão para que seja
assim e não de outro modo...” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm.
Monadologia, em Discurso de Metafísica e outros textos -. Trad. Marilena
Chauí e Alexandre da Cruz Bonilha. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p.
137). Esses princípios se aplicam a toda proposição verdadeira,

podendo essas serem divididas entre necessárias ou eternas, e
contingentes ou de fato. Nesse contexto logicista, as proposições
contingentes representam os acontecimentos do mundo, segundo
uma visão fenomênica; e de outro lado há as proposições
necessárias que expressam a precisão lógica do mundo, sua
harmonia, metafisicamente. Porém essas proposições não tratam
de duas realidades distintas, mas de maneiras de perceber a
mesma realidade. Assim, de acordo com o princípio de razão
suficiente e sendo as proposições contingentes passíveis de
análise infinita, como as crianças que perguntam “por quê?” à
exaustão, é requerido procurar uma razão última, e necessária, fora
das séries dos contingentes. Essa razão, segundo Leibniz, deve ser
aquilo que tem mais realidade e perfeição (pois é a causa última de
tudo), e é denominada “Deus”.
Esse conjunto de conceitos que se articulam de maneira sutil nos
permite iniciar a explicação da noção de substância individual no
sistema de Leibniz e, após entendermos sua natureza e seu modo
de funcionar, será possível deduzir as condições da ação humana,
de sua liberdade. Primeiramente, é importante ressaltar que sua
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caracterização deriva diretamente dos princípios lógicos e da noção
de Deus, sendo desse modo uma substância individual, ou
mônada, algo simples (sem partes, que não pode ser dividida, e
que não tem extensão), um tipo de átomo espiritual que fundamenta
os compostos. Em termos puramente lógicos, a substância é sujeito
que contém em si todos os seus predicados, sendo a simplicidade
o critério da verdadeira existência, pois isso é o lógico (o composto
é formado por simples): “... e tem de haver substâncias simples,
uma vez que existem compostos...” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm.
Discurso de Metafísica e outros textos. Monadologia, p. 131). Dessa
definição se obtém que tudo o que pode acontecer (no presente,
passado ou futuro) a uma mônada (em consonância com uma
harmonia universal) está contido nela: “... podemos dizer que a
natureza de uma substância individual ou de um ser completo
consiste em ter uma noção tão perfeita que seja suficiente para
compreender e fazer deduzir de si todos os predicados do sujeito a
que se atribui essa noção.” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Discurso de
Metafísica, p. 16-17). É importante ressaltar aqui que a definição de
substância ultrapassa a esfera do discurso, da sintaxe lógica, e é
promovida a realidade efetiva, uma vez que “... toda predicação
verdadeira tem algum fundamento na natureza das coisas...”
(LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Discurso de Metafísica, p. 16-17).
Essa substância simples, que contém em si todos os seus
predicados, é, contudo, criatura de Deus (dependente dele), visto
que tudo provém dele, que é a causa última, sendo também esses
predicados criados por Deus, de uma vez e de forma harmônica, no
início do mundo. Assim, cada substância é uma perspectiva parcial
do universo harmônico pré-estabelecido por Deus e contém em si
o plano harmônico de todo o universo (do melhor dos mundos),
porém de maneira obscura, expressando somente a parte que lhe
cabe. Além dessa caracterização, é preciso acrescentar que a
substância é principalmente um ser que age, e o faz segundo uma
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estrutura binária, composta por apetições e percepções. Uma
percepção é um estado qualitativo da substância; e uma apetição,
ou vontade, é a causa da mudança de percepção. Além disso essa
apetição também não é sem razão, tendo sua causa na apetição
anterior. Ocorre que essa estrutura e a primeira apetição são préestabelecidas na criação de cada substância, ficando essa
mudança na cadeia de percepções inclinada a agir segundo a
apetição inicial. Isso pode nos dar a impressão de que há um
determinismo absoluto nesse fluxo de percepções e apetições,
sendo precário pensar em algum tipo de liberdade (não haveria
espaço para contingência), pelo menos como uma ação sem
determinação a priori, como afirmou Descartes. Essa noção de
liberdade Leibniz não aceita, tornando-se necessária uma
redefinição do conceito: liberdade determinada, um querer baseado
em razões.
Haveria, portanto, uma fatalidade do destino? Pode-se, de
algum modo, falar em liberdade em um racionalismo determinista?
Uma tentativa de resposta de Leibniz está no artigo XIII do Discurso
de metafísica, a partir do qual analisarei a questão, que merece ter
seu título citado como esclarecimento inicial: “Como uma noção
individual de cada pessoa encerra de uma vez por todas o que lhe
acontecerá, nela se veem as provas a priori da verdade de cada
acontecimento ou a razão de ser de ter ocorrido um de preferência
a outro. Essas verdades, porém, embora asseguradas, não deixam
de ser contingentes, pois fundamentam-se no livre-arbítrio de Deus
ou das criaturas, cuja escolha tem sempre suas razões, inclinando
sem necessitar.” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Discurso de Metafísica, p.
25). Retomando a noção de substância, reconhecemos que nela
estão todos os seus predicados e, como verificamos que a troca de
percepções, ou de predicações, se dá de maneira determinada, a
priori, não é descabido imaginarmos que haveria uma determinação
absoluta, excluindo-se a liberdade. Contudo, para tentar combater
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a ideia de que sobre todas as ações humanas reinaria uma
fatalidade absoluta, Leibniz explica como se estabelecem as
verdades contingentes e as necessárias, bem como suas esferas
de ação, reservando um espaço limitado para os contingentes.
Desse modo, as conexões absolutamente necessárias seriam
aquelas que não implicam contradição (verdades eternas, como as
da geometria); já as contingentes só seriam necessárias ex
hypothesi (por hipótese, acidente), o que quer dizer que seriam
contingentes em si mesmas, quando não implicassem contradição.
Além disso, as conexões absolutas fundariam-se no entendimento
divino, por isso seriam absolutamente necessárias; enquanto as
contingentes apoiariam-se na vontade divina, que fornece para
algumas substâncias a capacidade de agir segundo o melhor (E
Deus faz isso porque o é melhor).
Esse modo de operação dos contingentes parece estabelecer
uma liberdade bastante limitada para a ação humana. Dessa forma
Deus decretou que a criatura agisse segundo aquilo que lhe
parecesse melhor. O homem, como qualquer criatura diferente de
Deus, tem limitações, percepções confusas e, portanto, vez ou
outra, não escolherá o melhor do ponto de vista das máximas
subalternas (aquelas que valem para o mundo dos fenômenos, que
é a perspectiva da realidade percebida pelas mônadas, sempre
com algum grau de obscuridade). Mas o homem sempre escolherá
o melhor do ponto de vista do entendimento divino, que é a lógica
da harmonia. Deus, segundo essa lógica, segundo as máximas
superiores, a metafísica real, julgou que contribuía para o melhor
dos mundos que o homem escolhesse segundo o que lhe
parecesse melhor. Com isso conclui-se que a extensão da
liberdade do homem consiste na possibilidade de escolher o pior ou
o melhor, mas somente do pondo de vista das máximas
subalternas. Pois, em verdade, há uma proposição de nível superior
que permite ao homem agir dessa maneira, dando conta da
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aparente contradição, no contexto do melhor dos mundos. Por tudo
isso, em função do princípio de razão suficiente, a liberdade em
Leibniz assume um sentido curioso, pois se nada é sem razão, o
querer da liberdade não pode ser desinteressado, indiferente, mas
é um querer com razão, ou seja, com uma liberdade com
determinação a priori, com campo de ação bem limitado.
Não há, portanto, como escapar da harmonia, da lógica
absoluta, do melhor dos mundos determinado por Deus: o homem
não pode tornar o mundo pior. E se o mundo parece estar piorando,
deve-se não somente conformar-se com isso, mas
preferencialmente alegrar-se, segundo a vontade presuntiva de
Deus, pois isso é o mais racional: “Conseguir isso, enquanto as
coisas vão mal, é por certo difícil (quando a pessoa não se exercita
nisso), mas é em certa medida factível, e se funda nos fatos e na
razão.” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Del destino. Em OLASO, Ezequiel
de. Escritos Filosóficos. Trad. Roberto Torreti, Tomás E. Zwanck e
Ezequiel de Olaso. Buenos Aires: Charcas., 385)

Verificada a condição bastante limitada da liberdade em Leibniz
e ressaltada a promoção da lógica formal a espelho da realidade,
cabe agora iniciar algumas considerações em relação ao apego ao
Lógos (como razão discursiva) expresso por Leibniz. Antes disso,
aliás, é preciso esclarecer algumas questões de método sobre as
considerações que virão a seguir, a fim de que não pareçam uma
esquisitice gratuita. De fato, compreender as teses e o contexto
histórico de um pensador é tarefa importante na reconstrução do
campo discursivo filosófico da tradição o qual, em tese, nos
permitiria fugir de “ensaísmos” de abordagens filosóficas temáticas
pouco relevantes. Por outro lado, retomo a idéia central colocada
pelo prof. Porchat no seu Discurso aos estudantes de Filosofia da
USP sobre pesquisa em Filosofia, em 1998, de que talvez a
maneira como se tem estudado filosofia no nosso departamento (e
pela qual ele se diz responsável), ou seja, fortemente
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historiográfica, estaria inibindo a prática filosófica (no sentido de um
tratamento crítico de problemas filosóficos, de uma compreensão
filosófica de nós mesmos e do mundo) dos alunos. Pois, estaríamos
tão ocupados em conhecer bem história da filosofia que não nos
dedicaríamos minimamente à tentativa de resolução ou formulação
de problemas filosóficos: “Não estará o método [historiográfico]
esterilizando a reflexão?” (SILVA, Oswaldo Porchat de Assis Pereira da.
Discurso aos estudantes de Filosofia da USP sobre pesquisa em Filosofia,
In: Dissenso: Revista de Estudantes de Filosofia São Paulo, n. 2,
Departamento de Filosofia da USP, São Paulo, 1999, p. 132). Essa

questão resume a crítica feita pelo professor, que eu apoio, bem
como concordo com as soluções dadas por ele, entre elas: “...creio
que caberia enfatizar, nesses estudos [sobre história da filosofia],
aqueles pontos –e eles são muitos- que ainda estão presentes nas
discussões filosóficas contemporâneas, chamando a atenção sobre
essa presença e exemplificando-a. Reconhecendo também que há
questões sobre que se debruçam os grandes mestres que não
apresentam hoje nenhum interesse para a filosofia, que pertencem
ao museu das antiguidades curiosas, que somente o especialista
em historiografia filosófica das épocas passas precisa
eventualmente conhecer.” (SILVA, Oswaldo Porchat de Assis Pereira
da. Discurso aos estudantes de Filosofia da USP sobre pesquisa em
Filosofia, p. 135).

É claro que, apesar dessa minha defesa de uma postura um
pouco mais assertiva sobre os problemas filosóficos, tenho
consciência das minhas necessárias limitações (e de que talvez
mesmo nesse trabalho não demonstre um fôlego suficiente), mas
creio também que as imprecisões, que os erros, num movimento
dialético, sejam fundamentais para a superação desse estado. Ou
seja, mais uma vez recorrendo ao prof. Porchat: “Afirmar que os
primeiros exercícios filosóficos serão forçosamente toscos,
desajeitados, mesmo ingênuos, é proferir um truísmo [...] Haverá
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outra maneira de aprender a fazer algo, no campo teórico ou
prático, senão começando a fazer e fazendo, de preferência sob o
acompanhamento e aconselhamento de um mestre, aquilo que se
quer aprender a fazer bem?” (SILVA, Oswaldo Porchat de Assis Pereira
da. Discurso aos estudantes de Filosofia da USP sobre pesquisa em
Filosofia, p. 135).

Feitas essas observações de ordem, retomo, para desafiá-la, a
noção de Leibniz de que haveria um Lógos, expresso pela lógica
formal, imanente ao mundo e que seria possível percebê-lo pela
linguagem. Leibniz propunha que buscássemos o aprimoramento
de uma visão lógica do mundo, essa lógica da não-contradição,
pois poderíamos agir melhor segundo a vontade presuntiva de
Deus e nos alegrarmos com isso. Observando a história da filosofia,
parece ser uma tendência em muitos pensadores a eleição da
razão discursiva como meio privilegiado para compreensão da
realidade, ou mesmo, no caso de Leibniz com possível expressão
do seu modo de ser. Esse “idealismo” empreende uma
desqualificação da visão comum do mundo (encarada em Leibniz
como fenômeno, como “linguagem vulgar”), por meio da eleição do
critério da lógica formal como expressão da realidade. Entretanto
essa discriminação do discurso comum em favor da lógica formal
vista como espelho do modo de operação da racionalidade humana
comum não nos parece hoje ser muito bem fundamentada, pois a
inquisição em Kant sobre o alcance dos “juízos sintéticos a priori”,
e dos analíticos, foi bastante persuasiva na remoção da obsessão
idealista pela percepção da coisa em si, para além dos limites da
razão humana e da experiência. Também contrariamente a projetos
logicistas, Willard Van Orman Quine, em seus estudos lógicos,
estabeleceu que a lógica, longe de ser uma representação do real,
é uma simples relação arbitrária dos componentes “verdade” e
“gramática”, estruturados segundo as conveniências de uso. Assim,
para Quine, a lógica é simplesmente um estudo sistemático das
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verdades lógicas, analíticas. E não há motivo para que elejamos
nossa lógica analítica, ocidental, que se constituiu historicamente,
como necessariamente a melhor. Nos parece bem razoável quando
Quine nos diz que dominar o estudo da lógica não nos faz
compreender melhor o mundo, mas parece nos tornar muito
capazes de compreender os assuntos específicos da lógica; assim
como jogar xadrez com dedicação não nos faria mais inteligentes,
mas nos tornaria melhores jogadores de xadrez. Nesse contexto de
desmistificação da lógica, Quine trata a verdade como um simples
predicado, lembrando-nos de que estamos no mundo: “The truth
predicate is a reminder that, despite a technical ascente to talk of
sentences, our eye is on the world.” (QUINE, W. V. Phylosophy of
Logic. Englewood Cliffs, N.j., EUA, Prentice-Hall, 1970, p. 12).

Por tudo isso, é preciso estar prevenido para as condições como
o
Logos
se
constitui,
considerando-o
circunstancial,
demasiadamente humano, útil à nossa prática de vida apenas
relativamente, contextualizado; mas não como algo determinador
da estrutura do pensamento em geral e muito menos
provavelmente da realidade do mundo. Pois, “É grande o poder da
linguagem e quanto o Lógos é um grande Senhor [cf. Górgias, frag.
11]. Por ele enfeitiçado, o espírito humano é levado a acreditar que
quando ocorre com as palavras, assim também se passa com as
coisas [cf. Aristóteles, Refutações Sofísticas, 165a]. Aristóteles
parece nos ter prevenido em vão contra os desvarios do discurso.”
(SILVA, Oswaldo Porchat de Assis Pereira da & PRADO JUNIOR, Bento.
A Filosofia e a visão comum do Mundo, São Paulo, Brasiliense, 1981.
p.15). Mas, apesar de advertido, é difícil para o pensador resistir a

essa tentação, pois, como diz o próprio Leibniz, pouco custa ao
filósofo levantar hipóteses “... para a fábrica do seu mundo
imaginário...” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Discurso de Metafísica e
outros textos, p. 11).
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Discurso, verdade e opinião:
ambiguidade e escolha6.
“Escalarei eu pela justiça ou por oblíquos ardis a mais alta
muralha para nela me fortificar e passar minha vida?”
PLATÃO. A República. Introdução e notas de Robert
Baccou. Trad. J. Guinsburg, 2 ed, São Paulo: Difusão
Européia do Livro, Paris: Editions Garnier Frères, 1973,
p.117, f. 365 b-c.

Esse trecho de A República de Platão exemplifica bem a
necessidade a todos irrecusável de escolha entre Alétheia (verdade
como revelação) e Apáte (engano, ilusão) no mundo grego antigo.
Entretanto a escolha não é fácil, pois a história de Alétheia
representa a passagem do pensamento religioso para o racional,
repleta de ambigüidade e hesitação, a partir da dessacralização do
discurso. Trata-se do objetivo desse trabalho reconstruir, explicar,
o itinerário de esclarecimentos dados por Marcel Detienne no
capítulo VI do seu livro Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica
sobre as mudanças do campo semântico em torno de Alétheia,
sobre sua contraposição expressa por Apáte, bem como algumas
de suas conseqüências práticas, tecendo algumas considerações
sobre o tema.
Antes, contudo, de partir para a questão apresentada, convém
caracterizar em linhas gerais qual é a idéia tradicional de Alétheia
que será objeto de mudanças. Desse modo verificamos que o

6

Ensaio escrito para a disciplina História da Filosofia Antiga III, Prof. Roberto
Bolzani Filho, em 01.07.2005.
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conceito de Alétheia (-a, sem; -létheia, ocultação / esquecimento)
na Grécia arcaica refere-se tradicionalmente a um saber, de cunho
religioso, restrito a determinados indivíduos da sociedade (o rei, o
adivinho, e o poeta) que era revelado pelas Musas. O rei, o adivinho
ou o poeta eram instrumentos da mensagem das Musas, filhas de
Memória e Zeus, portanto inquestionáveis. Nesse momento não há
distinção entre palavra e verdade, a palavra é verdade, o discurso
é eficaz e ambíguo, pois se expressa em forma de enigma, sendo
quem fala o próprio enigma. Em oposição a essa visão de mundo,
contudo, começará a ocorrer um processo de desvalorização de
Alétheia, de distanciamento entre o mundo dos deuses e dos
homens, e de secularização da palavra (situação que se evidencia
já no teatro grego, passando por Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, e
Aristófanes). Essa mudança será explicada segundo duas frentes
de transformações: de um lado, e em primeiro lugar, pelas
inovações da arte poética expressas pela análise de Simônides de
Céos e dos sofistas; e de outro a tradição das seitas filosóficoreligiosas.
Simônides foi um poeta nascido em 557 AC e representou
grande inovação na tradição poética, que até então tinha função de
transmissão da mensagem divina, secularizando-a e tornando-a
um ofício: ele cobrava uma quantia de dinheiro pelas cantigas e
cantos que produzia. Por essa razão o poeta vai ser recriminado
por Píndaro e por toda uma tradição, de Xenófanes a Elion, como
um homem cobiçoso, um mercenário da arte, por atribuir a ela
função comercial. Além disso, sua reflexão sobre a natureza da arte
vai se revelar muito importante para a secularização da palavra,
sendo atribuída a ele pela Antiguidade a definição de que: “A
pintura é uma poesia silenciosa e a poesia é uma pintura que fala”
(DETIENNE, Marcel. Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. Trad.
Andréa Daher. Rio de Janeiro: Zahar). Isso porque, como a pintura está

associada pela tradição a ilusão, ao engano, também a poesia, a
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palavra, se embebe dessa noção (os antigos tratavam a poesia de
Simônides como a arte de engano). Mais que isso, ele descobre o
caráter artificial da palavra poética, que não é mais o real, mas
imagem do real. Também descobre a relação artista e obra de arte,
de modo que o poeta compara sua arte à pintura e a escultura, em
que é nítida a distinção entre o agente criador e a obra,
reconhecendo a palavra como sua criação.
A poesia como ofício e a reflexão sobre a poesia enquanto
engano e criação representam uma ruptura em relação à tradição
do poeta inspirado que diz a Alétheia tão naturalmente quanto
respira (cf. DETIENNE, Marcel. Os Mestres da Verdade na Grécia
Arcaica. Trad. Andréa Daher. Rio de Janeiro: Zahar) . Essa ruptura não
vai deixar de tratar totalmente de temas comuns à tradição, mas o
fará de maneira somente estilística, pois as musas invocadas não
são as de Homero. Simônides afirma-se com um mestre da Apáte
(do engano, da ilusão), rejeitando as antigas noções religiosas do
poeta que era instrumento das musas, profeta da Alétheia. A
serviço dessa mudança estão uma nova concepção da memória e
da escrita. Assim, instaura-se a mneumotécnica, uma faculdade
psicológica com semelhança sofística, em oposição à memória com
função religiosa. A memória, portanto, se seculariza e se torna
instrumento para aprendizado de um oficio. A outra inovação é que
a poesia passa a ser apresentada de maneira escrita, não estando
mais restrita à função contábil no mundo arcaico.
Por tudo isso, verificamos que a Alétheia é desprovida de seu
fundamento, a Memória, sendo profundamente desvalorizada, indo
contra tanto à tradição dos poetas inspirados como das seitas
filosófico-religiosas. Em seu lugar pede passagem a Doxa (opinião).
Pela primeira vez parece que a Alétheia se opõe diretamente à
Doxa. Detienne vai mostrar que Simônides opõe a Alétheia,
enquanto verdade poético-religiosa, a sua concepção de arte
poética, que é da ordem da Apáte (ilusão, engano), afirmando-a
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Doxa. Nesse contexto, por meio de Platão, torna-se possível dar
mais elementos para caracterizar esse novo tipo de tratamento da
palavra, pois na República, Platão opõe Apáte a Díke (justiça):
“Escalarei eu pela justiça ou por oblíquos ardis a mais alta muralha
para nela me fortificar e passar minha vida? Ao que se relata, se eu
for justo sem parecê-lo, não extrairei daí qualquer lucro, mas
aborrecimentos e danos evidentes; injusto, mas provido de
reputação de justiça, dizem que levarei uma vida divina. Logo, já
que a aparência (Doxa), como os sábios mostram-mo, violenta a
verdade, e é senhora da felicidade, devo pender inteiramente a ela.
Como fachada e decoração, devo traçar ao meu redor uma vã
imagem de virtude e puxar atrás de mim a raposa do sapiente
Arquíloco, animal sutil e fértil em artimanhas.” (PLATÃO. A República,
p117, f. 365 b-c). A Doxa é associada por Platão à imagem da

raposa, do ardil, que se afirma tanto na competência da arte
retórica, como no prestígio, fundamentalmente associada à
ambigüidade e a inconstância. Assim a contingência, a instabilidade
e oscilação de posições se associam a ela, em oposição a uma
epistéme. Ela cabe ao tempo da ação humana, passageiro,
efêmero.
Essa Doxa é frequentemente uma posição enigmática, ambígua,
imprecisa, ou contraditória. O sofista, por exemplo, um mestre da
doxa, cai frequentemente em contradição nos diálogos de Platão.
Em Protágoras os dialogantes ao final da conversa assumem
posições opostas às iniciais. Ainda no contexto da contextualização
da Doxa, Aristóteles dá o seu testemunho, de maneira um pouco
mais positiva, situando-a como aquilo que é mais adequado à vida
dos homens, ao mundo da mudança: ela é inexata e discorre sobre
o inexato. A própria etimologia da palavra Doxa revela um campo
semântico associado a escolha e adaptação à situação. Essa
característica é o que autoriza Simônides a utilizá-la para louvar
(mediante paga) os homens da cidade e os mortos, sendo um poeta
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de corte. Portanto, o saber privilegiado e excepcional da Alétheia é
substituído por outro mais político e instrumental.
É importante ressaltar que a Doxa aqui está destituída de toda a
problemática do Ser. Pois apesar de ser uma ruptura de fato com a
Alétheia tradicional, ela não é consciente da mudança de
paradigma em relação ao ser, mas somente do ponto de vista da
poesia. A Alétheia condenada é a dos poetas antigos, não a dos
filósofos. Na verdade, ela (a Doxa) representa apenas uma das
duas vias que caracteriza a história da problemática palavra, de sua
secularização, sendo a arte poética uma Doxa (Apáte, arte da
ilusão, da persuasão) que pertence ao embate no mundo dos
homens transitórios; a outra é a Doxa como a não-verdade
filosófica. Portanto, os traços estilísticos dessa nova arte poética
aproximam-na da sofística. Em seus poemas Simônides joga com
a ambigüidade da palavra, vende sua poesia por dinheiro e se
alegra em enganar os outros. Os sofistas que surgem no século V,
aplicam esse novo uso da Doxa no contexto político, sendo
especialistas em tratar de questões difíceis por natureza, questões
de deliberação na polis, palco da ambigüidade por excelência, e da
contingência. Do mesmo modo, quem deixa bem clara essa
natureza transitória, imprecisa, mas própria ao cotidiano dos
homens, da Doxa é Aristóteles: “Uma coisa deve ser assentada de
antemão, e é que todo esse tratamento de assuntos de conduta se
fará em linhas gerais e não de maneira precisa [...] Tal como se
passa no que se refere à saúde, as questões de conduta e do que
é bom para nós não têm nenhuma fixidez. Sendo essa a natureza
da explicação em geral, a dos casos particulares será ainda mais
carente de exatidão, pois não há arte ou preceito que os abranja a
todos, mas as próprias pessoas atuantes devem considerar, em
cada caso, o que é mais apropriado a cada ocasião...”
(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Coleção os pensadores. II, 2, 1104 A
1-9., p. 68).
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A sofística e a retórica, expressando a Doxa, assumem o lugar
social preponderante em um mundo mundo onde as relações
sociais são dominadas pela palavra, sendo a justiça dialogada, não
mais divina. Com isso tornam-se necessários os especialistas do
lógos, da palavra como instrumento de persuasão (conhecidos hoje
como advogados). Desse modo, estando a ação dos homens
sempre dominada pela tensão entre pelo menos duas posições, é
preciso tomar partido. Para isso, a sofística e a retórica são os
instrumentos do engano (Apáte) que permitem a construção da
“verdade” mais conveniente ao momento, como reconhece Platão:
“Não devemos admitir também que o discurso permite uma técnica
por meio da qual se poderá levar aos ouvidos de jovens ainda
separados por uma longa distância da verdade das coisas, palavras
mágicas, e apresentar, a propósito de todas as coisas, ficções
verbais, dando-lhes assim a ilusão de ser verdadeiro tudo o que
ouvem e de que, quem assim lhes fala, tudo conhece melhor que
ninguém?” (PLATÃO. Sofista, 234-C, p. 152). Esse logos, portanto, é
uma realidade em si, não apontando necessariamente para
nenhum significado, pois não há distância entre palavras e coisas;
e tem um poder enorme, praticamente de feitiço, para Górgias ele
só pode ser Apáte: “... o discurso é um grande soberano [senhor],
que com o menor e mais invisível corpo, executa as ações mais
divinas, pois tem o poder de cessar o medo, retirar a tristeza,
inspirar a alegria e aumentar a piedade.” (GÓRGIAS. Elogio de
Helena. Trad. Maria Cecília de Miranda Coelho. Cadernos de tradução, n.
4, DF/USP, 1999, f. 8 p.17). Nesse contexto da Apáte, é a persuasão

e não a mais a Alétheia que importa. A função da memória como
Alétheia religiosa não mais é considerada, sendo transforma em um
recurso técnico para argumentação política. De modo que Platão,
apesar de ser seu antípoda, tem que reconhecê-los como técnicos
dotados de memória forte (mneumotécnica) e espírito penetrante
(argumentação bem formada).

56

Interpretações primeiras

Em oposição a essa secularização da palavra e ao afastamento
entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses que temos
comentado até o momento, surgem por volta do século VI na
Grécia, um pensamento filosófico-religioso, representado pelo “...
magos, os inspirados, os ‘homens adivinhos’, meio históricos, meio
legendários...” (DETIENNE, Marcel. Os Mestres da Verdade na Grécia
Arcaica. Nota 80, p. 130). Esse pensamento tem, como na tradição
antiga dos poetas-profetas, caráter religioso, voltado para a
interioridade do individuo, em oposição à exterioridade da postura
dos sofistas e retóricos, que visavam à intervenção política. Esses
novos místicos estavam à margem da sociedade e vão renovar a
importância da Memória-deusa e da Alétheia num sentido religioso.
Dessa maneira, podemos verificar por meio de dois testemunhos a
presença da Alétheia, como rememoração de verdades eternas por
meio de experiência religiosa, em oposição a Léthe (esquecimento)
na concepção desses filósofos. O primeiro é o da Planície de
Alétheia, expressa no mito de Plutarco que descreve a realidade
como contendo 183 mundos, em forma de triângulo. Em sua
concepção, as conversas filosóficas teriam como objetivo recordar
essa realidade. Por outro lado, temos Platão e seu mito de Er, que
expressa a doutrina da reminiscência, sendo as almas embebidas
de Léthe (esquecimento), pois se banharam muito no rio Améles:
“... acamparam-se à margem do rio Améles, cuja água nenhum
vaso pode conter. Cada alma é obrigada a beber certa quantidade
dessa água, mas os que não conservam a prudência bebem mais
do que deveriam. Bebendo-a, perde-se a lembrança de tudo.”
(Platão. A República. 621 a, p. 259).

Por tudo isso, podermos notar que os textos escatológicos, como
o mito de Er de Platão, irão sempre reforçar a questão da Memória,
da revelação a alguns privilegiados e da necessidade de se ser
discípulo de um deles, caso se queira chegar à fonte da Memória.
Nessa relação de mestre e discípulo, o segundo deve se pautar por
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um conjunto de regras de comportamento psíquicos e físicos, a fim
de alcançar a verdade. A Memória aqui é tanto potência religiosa,
como faculdade intelectual para alcançá-la. Como na tradição da
Alétheia poética, ela agora assume no filósofo-mago a figura de
vidente, próxima a do adivinho. O plano dessa Alétheia é divino, é
o plano do ser imutável, em oposição ao da existência humana.
Porém essa nova visão de mundo filosófico-religiosa, a despeito da
semelhança da função religiosa da Memória, guarda algumas
diferenças com a tradição arcaica. Pois se na tradição da Alétheia
poética a ambigüidade e os vacilos da memória, mesmo dos
deuses, era possível; na nova tradição, há uma distinção nítida
entre a Alétheia (o imutável, o Ser, a Alétheia) e a Léthe: “O
universo espiritual das seitas filosófico-religiosas é mundo
dicotômico onde a ambigüidade cedeu lugar à contradição”
(Detienne, Marcel. Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, p. 66).

Portanto esse novo pensamento é herdeiro do arcaico, mas
articula-se de maneira diferente, pois o pensamento filosóficoreligioso impõe uma escolha radical entre Alétheia e léthe. Não há
espaço aqui para a ambigüidade do pensamento arcaico. Assim, é
preciso ou entregar-se a Hedoné, que está ao lado da Doxa, da
Léthe, do esquecimento; ou ao lado da Alétheia. Quem escolhe a
segunda opção deve dedicar-se à fixação dos ensinamentos dos
deuses para alcançar a verdade; para alcançar a primeira, basta se
entregar as coisas vis.
Analisadas essas duas posturas em relação à Alétheia,
podemos
interpretá-las
tanto
como
antitéticas
como
complementares. Sob o ponto de vista antitético, em relação à
história da Alétheia, temos entre os filósofos-religiosos a Alétheia
assumindo força absoluta, de religião, em oposição total a Léthe, a
Apáte, havendo radicalidade na escolha: ou Apáte ou Alétheia; já
entre os sofistas, Apáte é que assume a força absoluta, sem
religião, sendo a verdade colocada entre parêntesis. De outro
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modo, a relação complementar entre as posições sofístico-retórica
e da filosófico-religiosa se dá pela construção de um campo
semântico que assume como necessária a relação entre Memória
e Alétheia (ainda que seja uma relação meramente instrumental, no
caso dos sofistas: as conclusões devem estar de acordo com as
premissas). Portanto, pode-se dizer que há uma continuidade do
campo de sentido de Alétheia, mas que há uma organização mais
precisa da sua operacionalização e categorização. Há uma
escolha: verdade sofístico-retórica ou verdade filosófico-religiosa.
O novo mestre da verdade, filósofo, também fundamenta seu
saber no plano religioso, porém, ao contrário da tradição arcaica,
esse saber é preciso, imutável e estável, não implicando
contradição. A lógica da Alétheia arcaica é aquela em que os
contrários se complementam, permitindo a ambigüidade, e que tem
também um fim social, deliberativo, sendo que essa condição dupla
faz parte da ordem das coisas, sendo o mago um indivíduo
envolvido no contexto social. Já a nova Alétheia tem lógica de
exclusão do contraditório, pois se deve escolher obrigatoriamente
entre Alétheia e Apáte. O filósofo-religioso, numa lógica radical que
torna distantes os deuses dos homens, toma partido dos primeiros
e fica à margem da sociedade. Ele é homem de exceção, é aquele
que sabe.
Contudo esse posicionamento claro do filósofo-religioso em
relação a Alétheia como o contrário de léthe vai se modificar
também, rumo a uma posição diferente. Para demonstrar isso, cabe
uma comparação entre Epimênides de Creta (o mago arcaico) e
Parmênides (o filósofo) que ilustram algumas semelhanças e pelo
menos uma diferença importante. As semelhanças são as
recorrências ao vocabulário religioso e à noção de que Alétheia é
um privilégio dos homens de exceção, dos mestres da verdade.
Contudo, se Parmênides busca o problema do Um, do Ser – em
oposição ao múltiplo, sua Alétheia não está atenta somente à
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ordem do mundo, mas ao rigor do pensamento. Desse modo, a
filosofia de Parmênides, apesar de obviamente ser uma filosofia do
ser, faz uma investigação sobre a linguagem para verificar se o
próprio lógos é real, de modo que o que ela expressa deve estar
submetido à lógica da não-contradição, que o aproximam da
posição sofística.
Outra caracterização clara da diferença do novo filósofo,
Parmênides, em relação ao mago, é que ele diz a “verdade”,
segundo o rigor do pensamento, e não “vê” a verdade, como o
mago. Além disso, a significação do verdadeiro muda, pois
Parmênides, apesar de ser um daqueles homens de exceção, não
deixa de se dedicar também a Apáte, como pode se ver nos seus
textos, escritos em forma de poema, apesar da prosa já ser uma
opção. Isso ocorre porque ele está na cidade e precisa ceder a
exigências de publicidade. O filósofo reconhece a confusão como
própria do mundo, apresenta sua verdade como Alétheia, mas ao
mesmo tempo utiliza a Doxa para apresentá-la ao público. Ou seja,
agora a Apáte não é mais negatividade pura, podendo nela ser
encontrados vestígios de Alétheia. Assim a oposição radical entre
Alétheia e Apáte não é mais necessária, podendo sofrer nuances
conforme as conveniências, sendo a foco da tensão deslocado para
a questão do Ser. A sua filosofia oferece a verdade (alethés e
pseudés) ao público, mas alerta que ela é inacessível para a
maioria, abrindo-a para confrontação de caráter racional, para o
diálogo, numa tentativa de objetividade.
Toda essa discussão sobre o campo semântico da história da
Alétheia parece revelar a passagem de uma lógica da ambigüidade,
própria à religião arcaica, para uma lógica da contradição, que
caracteriza a racionalidade. Para que isso ocorresse foi necessária
a secularização da palavra, que passa pelo advento de novas
instituições sociais, principalmente nos contextos jurídico, político e
poético, que exigiram a tomada de posição na vida prática, criando
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a palavra-diálogo. Assim, a lógica da contradição exclui o duvidoso
mítico em favor do “verídico” construído pelo diálogo. Parece um
avanço. Porém, nessa construção é preciso que estejamos
advertidos de que o lógos é um grande senhor, e que também a ele
não devemos sobrevalorizar, pois, essencialmente retórico, pode
nos levar ao engano, como nos alertaram Górgias, Aristóteles,
retomados pelo professor Oswaldo Porchat: “É grande o poder da
linguagem e quanto o Lógos é um grande Senhor [cf. Górgias, frag.
11]. Por ele enfeitiçado, o espírito humano é levado a acreditar que
quando ocorre com as palavras, assim também se passa com as
coisas [cf. Aristóteles, Refutações Sofísticas, 165a]. Aristóteles
parece nos ter prevenido em vão contra os desvarios do discurso.”
(Porchat, A Filosofia e a visão comum do Mundo”, 15).
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Montaigne, costume e vida
pública7.
O que devemos ressaltar como fio condutor de três textos
fascinantes de Montaigne (Do costume e de não se mudar
facilmente uma lei aceita, Apologia a Raymond Sebond, e Do útil e
do honesto), e de seu contexto genético, senão o costume como
critério organizador da vida pública? Montaigne procura neles nos
persuadir de que a moral, a religião, a política, enfim, que a vida
comum, só pode ser bem regida por ele. Não se trata de um
dogmatismo do costume, o que seria no mínimo bizarro (e o que
não é bizarro em filosofia?), mas da constatação, de inclinação
cética, pela experiência e reflexão, de que não há outro critério
melhor aparente (nem a razão, nem a revelação religiosa) para a
boa manutenção do âmbito público. Adicione-se a essa
constatação, de maneira notável, a defesa do direito da opinião
privada, e de sua expressão no meio público, segundo suas regras,
como liberdade de expressão, tal como praticada pelo próprio autor
(uma vez que a opinião privada publicada acaba por fomentar
opinião pública: costume). Cabe aqui, portanto, reconstituir o fio do
costume,
fundamentalmente
expresso
como
direito
consuetudinário, segundo os vieses tematizados em cada um dos
textos, e de acordo com o movimento da vida de Montaigne.
Em 1572 aproximadamente, segundo os comentadores,
segundo Villey, se a autoridade for suficiente, foi escrito o capítulo
Do costume e de não se mudar facilmente uma lei aceita dos

7

Ensaio escrito para a disciplina Ética e Filosofia Política II, Prof. Sérgio Cardoso,
em 05.12.2005.
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Ensaios de Montaigne. Trata-se de um texto ainda bastante
simpático à moral estóica de Cícero, expressa de maneira evidente
na pedagogia que propõe o condicionamento à virtude pelo hábito.
Entretanto, não se pode qualificá-lo como do gênero “Leçons”, mas
como um ensaio iniciante (ou “interpretação primeira”), pois aqui o
julgamento do autor já está presente, como proposto por
Starobinski: ele ainda está no meio do caminho entre o estoicismo
e o ceticismo, a caminho da antítese. Isso posto, de que trata o
texto?
É no contexto das guerras de religião que encontramos a
resposta. Montaigne precisa responder a questão da luta entre
huguenotes e católicos, nesse meio tempo da relativa paz de SaintGerman e das medidas apaziguadores de Michel D’hôpital, pouco
antes da Noite de São Bartolomeu. É claro que essa resposta não
trata somente da questão religiosa, mas da expressão do poder do
costume, da crítica da razão, de questões teológicas, como
expedientes para um posicionamento frente ao problema políticoreligioso. É, pois, um texto exemplar da conjugação entre moral,
política e religião, penetrados pela força do costume, pelo alerta de
sua legitimidade apenas consuetudinária.
O primeiro movimento do texto procura nos persuadir da força e
do poder do costume, por meio de uma série de exemplos da
contingência dos hábitos humanos que mostram o extraordinário
como mero ponto de vista, dependendo do costume de um povo
(como um homem que come veneno e não morre; um o homem
sem braço que faz malabarismos; ou ainda o mútuo espanto no
olhar de “bárbaros” e “civilizados”). A moralidade, portanto, é
afirmada apenas por persuasão, pois a “lei do costume” não pode
ser demonstrada. Ela não se dá no registro da lógica tradicional,
mas em uma natureza que a antecede. Por isso, o discurso sobre
o costume só pode ser de persuasão (adequando a linguagem
àquela de quem se quer persuadir, como um cavalo de tróia), ele
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mostra os limites da razão e nos convida à percepção da
contingência de nossas práticas. E apesar da força do costume (ou
la coutume), essa “violente et traistresse maistresse d’escole”
(MONTAIGNE, Michel de. Essais. Edition Piere Villey/ V.L. Saumier.
Paris : PUF, 1965. LI, cap. 23, p 108), ele se exerce maneira sutil e

sinuosa, por força e consentimento, impondo-se como que
naturalmente.
Para Montaigne existe uma natureza humana (um direito que é
permanentemente inscrito nas criaturas), mas não podemos
concebê-la corretamente, dado que desde nosso primeiro contato
com o mundo somos moldados pelo costume. Não nos é possível,
portanto, atingir a natureza das coisas. E o costume se impõe por
mais estranho que seja a opinião ou hábito (pedofilia, mutilação,
canibalismo), pois sempre há algum uso público que o sustente.
Havendo consenso, dado pelo hábito, não haverá estranhamento.
Essa lógica se estende mesmo à racionalidade e à religião, ambas
sendo construções do hábito e mesmo a voz interna da consciência
é também costume, o que representa um golpe fatal no
cristianismo.
A segunda parte da argumentação explica a força do costume,
afirmando seu disfarce de natureza. Ou seja, é justamente porque
tomamos o costume como algo natural que ele tem tanta força. O
costume nos prende e não conseguimos nos afastar dele para
avaliá-lo. Ao contrário do que postula o direito romano, a
racionalidade da lei, para Montaigne, não existe, sendo escolha
ocasional e só se estabelecendo por costume. Desse modo, o
soberano não vai mais poder alegar o poder da lei para impô-la,
mas vai se tornar ministro dos costumes. La Boétie, em seu
Discurso da Servidão Voluntária, mostra justamente como os
homens naturalizam o costume, não questionando os poderes que
agem sobre eles.
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Constatada a onipotência do costume, imperador dos homens,
também os regimes e as leis são mera contingência, sem qualquer
critério fundador, sendo que a busca dos fundamentos primeiros de
uma lei é sempre frustrante, pois revela seu acaso e
estabelecimento por hábito. Nesse contexto, Montaigne expressa
qual deve ser a postura do homem e a postura do soberano no jogo
político: conservadorismo não-dogmático. Ou seja, pelo exame
verifica-se que as leis não têm qualquer fundamento forte, mas ao
mesmo tempo não há nada que possamos colocar em seu lugar,
segundo um critério melhor. Então, cabe seguir as leis que existem,
pois elas são úteis ao bem público, visto que a vida comum só é
possível segundo algum consenso (de outro modo ocorre guerra
explícita de todos contra todos). Entretanto essa postura não deve
impedir a opinião diversa da lei no âmbito privado, bem como sua
publicidade, enquanto direito de expressão.
Além dessa recomendação geral, o autor também aponta como
se deve agir em momentos de contestação da lei, como nas guerras
de religião. Assim, sendo a leis costume, elas devem querer o que
podem, pois não podem o que querem (cf. MONTAIGNE, Michel de.
Ensaios. Martins Fontes, São Paulo, 2000, LI, cap. 23, p.184). Ou seja,
em momentos de crise, deve-se contornar a lei, buscar uma saída
provisória, política, aceitar a chantagem da violência. Como elas
são acidentais, podem ser instrumentos flexíveis à paz pública. No
caso do conflito religioso, por exemplo, a permissão do culto
privado, mas com manutenção da religião oficial, seria uma
solução.
O segundo discurso do qual trataremos, a Apologia de Raymond
Sebond, é texto fundamental da história da filosofia e se ocupa da
afirmação da contingência da religião no ambiente público e de sua
legitimidade apenas no registro privado. O enredo dessa distinção
se dá na defesa da obra de Sebond, sua Teologia Natural (em que
procura “... estabelecer e demonstrar [...] todos os artigos da
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religião cristã, por meio de razões humanas e naturais...”
(MONTAIGNE, L II, CAP 12, P.163) ), de duas acusações: intromissão
ilegítima da razão em assuntos religiosos, e fragilidade dos
argumentos racionais postulados em defesa da fé.
A primeira objeção, dos fideístas, Montaigne respeita, pois
concorda que um discurso forte sobre a fé não é possível.
Entretanto, ressalta que o discurso também pode servir à causa da
fé como instrumento de homenagem, de elogio, a fim de embelezar,
ampliar e estender as questões da fé. Trata-se de retórica sobre as
idéias divinas, ornamento em homenagem às verdades da fé, a fim
de seduzir possíveis fiéis. Além disso, como somos homens de
carne e não anjos, a religião exige mediação humana (hóstia,
símbolos, rituais, etc.), sendo o discurso catalisador das idéias
divinas, pois de outro modo não há propriamente religião (crença
comum), mas superstições particulares. Do pondo de vista humano,
portanto, os discursos são refutáveis, mas do ponto de vista do
ornamento à divindade, são legítimos.
Já a segunda objeção é aquela feita pelos teólogos tomistas.
Eles afirmam deter uma ciência humana das coisas divinas
(teologia), e essa ciência baseia-se em princípios dados pela
revelação divina, seguidos de deduções racionais. Portanto esses
teólogos dão valor à razão, acham-na eficiente no discurso da fé,
defendem o discurso forte sobre a fé, apostando no orgulho da
dignidade humana (manifestação da razão divina). Para combatêlos Montaigne serve-se, por meio do exame cético, de dois
expedientes: 1) destruir a pretensão dos teólogos, atacando a
excelência do homem, tomando-o como a mais frágil das criaturas,
e a mais orgulhosa; 2) destruir a pretensão da razão humana de
chegar a alguma certeza.
Com a Verdade afastada, como podem os homens viver em
comunidade? Não será pela justificativa do direito racional romano
(que fora demonstrado como costume), não será tampouco pelo
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direito natural-religioso (pois também é costume), resta então o
costume explícito: o direito consuetudinário. Montaigne defende a
fragmentação das leis segundo os costumes locais, sendo,
portanto, um anti-absolutista, e percebendo que as leis de
pretensão universal interessam somente a aqueles poucos que as
estabelecem.
No último texto desse trio, Do útil e do honesto, Montaigne
definitivamente já está no momento da “pintura de si”, da crítica
mais enérgica ao antes simpático estoicismo, procurando prestar
contas de sua passagem pelo meio político, no parlamento. O
argumento geral aqui se refere ao papel da perfídia e da
honestidade nos âmbitos público e privado. Para Montaigne a
honestidade é o melhor para o bem público, pois garante alguma
coerência (consenso) ao comércio entre os homens em sociedade.
Mas ele admite, por outro lado, que a malícia também é
freqüentemente útil ao público, apesar de não dever ser
incentivada: “Se são desculpáveis, porque o interesse comum os
exige, deixemos que os pratiquem os cidadãos mais enérgicos, cuja
vontade de salvar o país leva ao sacrifício da honra e da
consciência, como levara outrora heróis a sacrificarem a vida”
(MONTAIGNE, L III, cap. 1, P. 142).

Essa concepção é totalmente diversa da rigidez dos estóicos,
para os quais o honesto é tudo aquilo que está de acordo com a
natureza (beleza, harmonia dos elementos, razão universal). E,
portanto, conformar-se à natureza é estar de acordo também
consigo, pois o lógos universal penetra tudo. Assim, as coisas não
são nem boas nem más em si mesmas, mas segundo a razão
universal. O sábio estóico, que tem a virtude (moderação,
sabedoria, temperança, constância – ou seja, que ouve o lógos),
efetua sempre um cálculo na decisão moral e prescreve ao vulgo o
que ele deve seguir. Desse modo, tudo o que não for prescrito por
ele como proibido será permitido. Mas como os homens comuns
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não vêem a harmonia (lógos) e como as prescrições não abarcam
todas as possibilidades, eles acabam tomando os objetos em si, e
julgam honesto algo que em verdade não seria (tomam a parte
como todo). De acordo com essa lógica, portanto, o infalível sábio
estóico calcula (caso a caso) o que é honesto, de modo que a
utilidade pública não está universalmente acima da honestidade.
Montaigne, obviamente, não vê rigor nas definições estóicas,
tratando-as como resultado de costumes e ressaltando que
ninguém está isento de dizer bobagens (cf. MONTAIGNE, L III, cap.
1, P.141). Portanto, considera que a utilidade pública deve estar
acima da honestidade (pois o que define a honestidade é próprio
costume), e a perfídia deve ser usada quando a utilidade pública o
exigir. Desse modo, a moralidade deve ser respeitada,
principalmente nos relacionamentos entre os homens particulares,
entretanto, sabendo-se que ela é acidental, não deve ser tomada
rigidamente em todos os casos, fundamentalmente no uso público.
Assim, apesar do anti-maquiavelismo da França, é possível
observar alguma concordância entre os autores quanto ao papel
das perfídias na conservação do bem público, pois o príncipe “...
não deverá importar-se de incorrer na infâmia dos vícios sem os
quais lhe seria difícil conservar o poder...” (MAQUIAVELLI, Niccolò. II
Príncipe. Trad. Maria Júlia Goldwasser. São Paulo: Martins Fontes, 3ª ed.,
2004, p. 73, 74, cap XV). A diferença, contudo, entre eles é que

Maquiavel coloca o príncipe acima da lei (ela é criada por ele) e
também é ambíguo em relação à postura do homem comum,
enquanto Montaigne coloca a lei como construída pelo costume e
defende a honestidade entre os amigos.
Sem abusar da licença poética, podemos dizer que para
Montaigne la coutume e o discurso (lógos) são rainha e rei dos
homens. Como num jogo de xadrez, la coutume opera em todas as
instâncias da vida, e de maneira sutil determina o funcionamento
da política, da moral, da religião, acostumando-nos a obedecê-la.
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Trata-se da peça mais versátil e influente do jogo. Entretanto suas
tramas, suas contingências dominadoras, só tomam forma visível
quando se apresentam em forma de discurso, permitindo aí serem
colocadas em xeque. La coutume domina a vida pública, é o direito
de fato, chega mesmo a ser agradável, pois fornece algum conforto
aos homens apontando um caminho, ainda que em verdade
aleatório. Mais que isso, la coutume nos oferece também o discurso
(lógos) como espelho para que possamos espreitar, de maneira
opaca e de viés, a sua e a nossa nudez.
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Emancipações: o drama e o teatro
épico em Diderot e Brecht8.
Para Diderot e Brecht o teatro não deve ser uma instância da
vida despreocupada com o movimento histórico, uma mera
diversão, mas um instrumento para se mudar a realidade. Porém o
olhar sobre essa realidade e as estratégias pensadas por eles para
nela intervir nem sempre são semelhantes. Há diversos elementos
nas concepções estéticas dos dois teatrólogos que os aproximam
e outros que os afastam, sendo em grande parte a visão do caráter
emancipador da arte aquilo que os une, e a “questão de método” (a
forma) aquilo que os diferencia. É evidente que essa tese mais
geral encontra algumas contradições nas particularidades de cada
autor, pois os pensamentos de Diderot e Brecht assumiram
diversas formas ao longo de suas trajetórias, porém ela nos serve
de referencial para os apontamentos das semelhanças e diferenças
de forma (estratégias) e conteúdo (objetivos) em seus projetos e
produções, a serem apresentados a seguir.
Conforme Roland Barthes9, o teatro calcula o lugar das coisas a
serem vistas e a serem escondidas. É uma “ilusão”, uma
representação. E em toda representação é pressuposto o recorte.
Essa representação não é associada à imitação que visa
objetividade (mimesis), mas à verossimilhança com o real, à tensão
com o real, sempre considerando o sujeito envolvido, ou seja, o
conjunto
de
referências
assumidas
(consciente
ou
8

Ensaio escrito para a disciplina Estética I, Prof. Luiz Fernando Franklin de Mattos,
em 28.06.2006.
9 Barthes, Roland. “Diderot, Brecht, Eisenstein”, in L’obvie et l’obtus (Essais
Critiques III), Paris, Seuil, 1983, p. 86.
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inadvertidamente) pelo autor no drama. A presença desse sujeito
exige que a representação seja sempre um recorte, e nesse
aspecto Diderot e Brecht não poderiam ser diferentes. O sentido
primeiro da representação é o recorte, ele “... aura pour doublé
fondement la souveraineté du découpage et l´unité du sujet qui
découpe.”10. Porém a questão é como se dá esse recorte. Em
poucas palavras: em Diderot ele ocorre por meio dos quadros que
reproduzem a “natureza”, e em Brecht por meio do gesto social que
pensa a realidade. Nos próximos parágrafos procurarei explicar
brevemente, em plano geral, esses dois modelos de recorte do real,
para em seguida tratar os detalhes de suas aproximações e
distanciamentos.
Diderot é o inventor do drama burguês. Em oposição ao
racionalismo clássico de Racine e Molière, Diderot julgava
necessário libertar as emoções e mudar a maneira de pensar das
pessoas, naquele momento da ilustração, de acordo com o projeto
enciclopedista. Para dar conta desse desejo, concebeu um novo
modelo estético para o teatro que permitisse a exposição de suas
teses. Desse modo, se a comédia estava restrita ao retrato dos
“pequenos”, e a tragédia ao retrato dos “grandes”, um novo modelo
dedicado à expressão burguesa se impunha. Mais
especificamente, durante sua vida, Diderot desenvolveu duas
concepções estéticas distintas, mas que estavam unidas pela idéia
de imitação da natureza. E é justamente nos sentidos que essa
“natureza” assume que se explicam essas duas concepções: nos
textos de juventude (Entretiens sur le fils naturel) ela é phýsis (tese
naturalista, sensível), já nos maduros (Paradoxe sur le comédien),
ela é lógos (tese neoclássica do encadeamento natural racional do
mundo).

10

Barthes, Roland. “Diderot, Brecht, Eisenstein”, in L’obvie et l’obtus (Essais
Critiques III), Paris, Seuil, 1983, p. 86.
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A primeira concepção, naturalista, percebe a arte como mimesis
da natureza e assume a estética do esboço, do inacabamento,
daquilo que é por si mesmo, sempre com o objetivo de iludir o
espectador, ser espelho do real, tido como aparência sensível. De
maneira análoga, deseja reproduzir as emoções naturais humanas,
a fim de reconciliar os homens com a natureza. Já nos escritos
posteriores de Diderot, ele procurará na arte o encadeamento
racional. Pois agora acredita que só o discernimento pode ver e
demonstrar a verdadeira relação entre as coisas (de outro modo
cai-se no exagero). Sendo assim, nessa concepção da imitação da
natureza, o gênio do ator não é tão importante quanto antes: a
observação torna-se mais importante, o ator é frio, atento. Assim a
sensibilidade que antes fora defendida é agora tida como fraqueza,
pois ela prejudica a boa imitação, é desmedida, atrapalha o esforço
meticuloso do imitador-observador:

“La sensibilité, selon la seule acception qu’on ait donnée jusqu’à
présent à ce terme, est, ce me semble, cette disposition compagne
de la faiblesee des organes, (...) de délicatesnese des nerfs, qui
incline à compartir, à frissioner, à admirer, à craindre, (...) a perdre
la raison, à exagérer, à mépriser, à dédaigner, à n’avoir aucune idée
précise du vrai, du bon et du beau, à être injuste, à être fou”11

Brecht é o inventor do teatro épico. Um teatro que é instrumento
político, marxista. Trata-se do gênero do distanciamento, da
estranheza, do anti-ilusionismo, para se questionar a realidade
social. É a arte do espectador, mais que do ator, na qual toda ilusão
e alienação devem ser combatidas. Por isso é também
essencialmente metalingüístico. É curiosa e provocadora a
11

Diderot, Denis. Ouvres esthétiques, Ed. Paul Vernière, Paris, Garnier Frères,
1968, p. 345.
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denominação “épico”, pois se tradicionalmente o gênero épico, no
teatro grego antigo, é associado aos heróis trágicos e à epopéia,
Brecht desconstrói essa identidade associando-a a uma cena
cotidiana, a um plano não-grandioso e nem heróico, no qual a
“grandiosidade” é valorada pela capacidade de se descortinar a
dominação, a exploração social, por meio do “gesto social”, do
espanto. Desse modo, o distanciamento, o esclarecimento, a
consciência de si, e de classe, é que são grandiosos. E não um
herói afastado. Não deve, portanto, haver catarse no herói, mas o
próprio espectador deve ser movido a um posicionamento político.

Convergências e divergências
O Quadro e o Gesto social
A estética de Diderot é uma seqüência de quadros, recortes,
uma galeria, um salão. Diderot, como os antigos e franceses
clássicos (Molière e Racine), é um mestre da quarta parede (aquela
invisível que separa o público dos atores).
O quadro pode ser uma pintura, obra literária ou teatral. Nele
está um recorte do que lhe interessa e o afastamento de todo o
resto, de modo a gerar, segundo um cálculo, uma ilusão
significante, reflexiva e emotiva: “... le tableau est intellectuel, il veut
dire quelque chose (de moral, de social), mais aussi il dit qu’il sait
comment il faut le dire.”12 Ao contrário, Brecht quer derrubar a
quarta parede. Ele não afasta elementos ocasionais, que não foram
previamente pensados, pois o recorte é construído na cena, em

12

Barthes, Roland. “Diderot, Brecht, Eisenstein”, in L’obvie et l’obtus (Essais
Critiques III), Paris, Seuil, 1983, p. 87.
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processo, de maneira experimental: ele põe à prova essas
experimentações ao espectador.
O quadro de Diderot visa a apresentação de um ideal (o bom, a
causa, o progresso) que é “composição”. Contudo, segundo seu
artigo Composition, não se trata de qualquer união de elementos,
mas é preciso intelecto, cálculo, para reuni-los: “... en sorte qu’um
morceau de peinture fait d’um grand nombre de figures jetées au
hasard, sans proportion, sans intelligence et sans unité, ne mérite
pas le nom de véritable composition...”13. Em Diderot há seqüência,
unidade, catarses, e um desenlace. Em Diderot o significado está
no conjunto da obra, nos quadros sucessivos que se
complementam para um desenlace. Cada quadro (diferentemente
de Brecht, que focaliza o gesto) é um instante perfeito, um “instante
grávido”: recorte cheio de sentido concreto e abstrato, pois mostra
o seu sentido histórico, privilegiando o indivíduo. Ele exige o
envolvimento do espectador, compenetração.
Já em Brecht toda a carga, toda significância, está em cada
cena, em cada gesto, num plano contínuo (como em Eisenstein) e
não no conjunto, pois a peça é uma contigüidade de episódios
esteticamente perfeitos, na qual nenhum episódio é mais
significante, pois todos o são: “... chaque image n’est pás
ennuyeuse, on n’est pas obligé d’attendre la suivante pour
comprendre et s’enchanter...”14. No filme O Encouraçado Potemkin,
por exemplo, não importa tanto a unidade da história, mas sim toda
a simbologia, todos os gestos sociais, envolvidos em cada imagem.
Assim o “gestus social” é um gesto e não mera gesticulação, nele
se pode ler toda uma situação social. A diferença entre esses dois
conceitos é que o gesto se refere ao plano social e a gesticulação
ao plano individual. Assim um homem que se debate para afastar
13

Idem 3, p. 88.
Roland. “Diderot, Brecht, Eisenstein”, in L’obvie et l’obtus (Essais
Critiques III), Paris, Seuil, 1983.
14Barthes,
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moscas gesticula; já um outro homem mal vestido que se debate
para fugir de cães de guarda, executa um gesto social. O gesto tem
começo e fim, é pantomima, é uma surpresa para alguma questão
social, um desvelamento, um assombro. E essa surpresa ocorre
pela interrupção da ação, quando, por exemplo, o matador em
série, depois de ter matado incessantemente, pára abruptamente,
e começa a se perguntar por quê o fizera. Esse estancamento do
fluxo de vida cotidiano, que se mostra também como vida em
contra-fluxo, é o assombro. Quando ele ocorre a vida humana e a
representação se vêem como uma só coisa, em um instante de
lucidez materialista: “... si la corriente de las cosas se rompe em
esta roca del asombro, no hay diferencia alguna entre uma vida
humana y una palavra. Ambas son la cresta de la ola em el teatro
épico”15.

A forma e a crítica da forma
Para Diderot existem referências de “boas práticas” para o
teatro, técnicas que funcionam. Ao contrário do espontaneísmo
entusiasmado dos escritos de sua primeira fase, os textos maduros
exigem da concepção e do encadeamento da peça o cálculo e o
discernimento aguçados.
Esses elementos positivos são buscados no teatro antigo, em
suas fórmulas de sucesso. Há um conjunto de referências antigas
que podem e devem ser atualizadas, pois já mostraram sua força.
Por exemplo, o foco da ação: não ter várias ações ao mesmo
tempo, buscando a aparência de simplicidade [naturalidade], de
espontaneidade, com tramas simples, mas ricas de sentido. A
seqüência de atos deve se encaixar sem que pareça forçada.
15Benjamin,

Walter. “Qué es el teatro épico?” (Primeira e segunda versão), in
Tentativas sobre Brecht, Madrid, Taurus, 1987, p. 29.
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Enfim, tudo aquilo que se mostre como espontaneidade e leveza,
mas que em sua elaboração e execução tem todo o cálculo e
cuidado do ator e do diretor.
Desse modo, o estilo busca a naturalidade, a linguagem do
cotidiano, afastando a artificialidade do teatro clássico francês.
Portanto a complexibilidade da forma deve ser escondida do
espectador, para que a ilusão seja a mais perfeita possível e,
portanto, mais capaz de persuasão.
Brecht tem criteriosa preocupação metalingüística e política ao
trabalhar a forma, pois também a vê como um gesto social: “... la
forme, l’esthétique, la rhétorique peuvent être socialment
responsables, si elles sont maniées d’une façon délibérée.”16. O
texto não é uma forma neutra (não é “técnica” à disposição do
dramaturgo, como em Diderot), ele deve ser posto em questão, pois
está sempre a serviço de uma prática ou de sua modificação (por
exemplo, o uso do registro sofisticado/culto da linguagem que
poderia impossibilitar a compreensão da mensagem pelo
proletário). Assim, observa que o texto é sempre servil, e como se
converteu em palanque, aquele que faz teatro deve sempre
escolher em manter o aparato que o domina, ou mudá-lo:
“Cualquiera que fuese el funcionamiento de ese teatro político,
socialmente favorecía sólo la inserción de las masas proletárias en
posiciones que el aparato teatral había creado para las masas
burguesas. El contexto funcional entre escena y público, texto y
representación, directores y actores, siguió casi intacto. El teatro
épico parte del intento de modificarlo fundamentalmente.”17

16

Barthes, Roland. “Diderot, Brecht, Eisenstein”, in L’obvie et l’obtus (Essais
Critiques III), Paris, Seuil, 1983, p. 90
17 Benjamin, Walter. “Qué es el teatro épico?” (Primeira e segunda versão), in
Tentativas sobre Brecha, Madrid, Taurus, 1987, p. 18.
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Se para Diderot a composição é o elemento que dá “sentido
grávido” à obra (na unidade e no desenlace), o roteiro (o texto) é
tem muita importância, ainda que seja posto em cena com
autonomia dramática do ator. Já em Brecht o “roteiro” é somente
uma cena, um plano, em que se inserem sentidos de gestos. À
rigor, o sentido do gesto não está nem mesmo no gesto, mas em
sua interpretação pelo espectador. O teatro em Brecht deixou de
ser uma realidade separada do mundo, e do espectador, tornandose palanque de discurso e interação no próprio ato. De qualquer
forma, com estratégias diferentes, não existe “arte pela arte” nem
para Diderot nem para Brecht, e sim um instrumento estético a
serviço da intervenção social.

O ator ilusionista e o herói não-trágico
Para Diderot o ator deve imitar a natureza (phýsis, em sua
primeira fase; e racional, em sua segunda fase) para persuadir
(pela ilusão) as pessoas a agirem segundo essa natureza. O ator
não se mistura, é instrumento. Assim o ator (na concepção da
segunda fase) deve ser frio, mas deve dar a impressão ao público
de que incorporou a personagem. Assim o distanciamento ator /
personagem existe (ele não é um entusiasmado), mas isso deve
ficar oculto ao público, para não quebrar a ilusão, o encanto. Pois
no drama é demandado ao espectador que se envolva, que
participe do processo de ilusão, mas do seu lado da tribuna. Assim,
ainda que Diderot seja um materialista, e conceba suas obras com
finalidade político-pedagógica, sua estratégia é ilusionista. Ele
deseja mais persuadir que convencer. Essa postura pode ser
percebida não só no teatro, nas reminiscências dos verbetes da
enciclopédia. Pois elas associam assuntos polêmicos, de maneira
às vezes jocosa, privilegiando as teses da ilustração, sem
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argumentação extensiva, o que pode ser associado à tentativa de
ilusão.
Brecht é um anti-ilusionista, todos os envolvidos devem ter
consciência de que aquilo que se apresenta é teatro. Ou seja, o ator
não é mais um imitador, mas um construtor social, que apresenta
teses por meio dos gestos sociais. Além disso, há um nivelamento
das funções no teatro, própria à lógica de igualdade marxista: ator,
escritor, diretor e público têm igual importância na cena. Assim o
crítico e o próprio autor passam a ser apenas mais um olhar sobre
aquela tese em cena.
Se no teatro épico o ator deve ser capaz de se manter separado
do papel, sem emoções delirantes, também no drama de Diderot
essa postura é requerida, com a diferença de que em Diderot o
distanciamento é o da quarta parede, e em Brecht é o da
artificialidade proposital do gesto. Entretanto esse distanciamento
não impede que nessa frieza o ator possa assumir a crítica de seu
próprio personagem. Sendo a consciência de si a postura mais
valorizada, e não o entusiasmo: o ator não deve se transformar no
personagem. De maneira mais específica, o ator deve fazer os
gestos que são propostos pelo diretor e, sempre que julgar
conveniente, criticá-los. Ou seja, o ator deve reservar a si a
possibilidade de sair do papel (fazer o papel de pensante): “Em lo
que concierne a la manera de representar, el cometido del actor en
el teatro epico consiste en probar con su actuación que mantiene la
cabeza fría”18
Desse modo, se o herói trágico é aquele que está à parte, como
se suas ações tivessem uma legitimidade própria, separada do
contexto social, e se o teatro dramático tradicional é aquele que
dispõe os acontecimentos a um “terceiro”, ao público, que não
18

Benjamin, Walter. “Qué es el teatro épico?” (Primeira e segunda versão), in
Tentativas sobre Brecht, Madrid, Taurus, 1987, p. 39.
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“toma parte” na ação (que é o observador sóbrio, pensante), em
Brecht, ao contrário, o próprio ator deve ser também o pensante,
consciente de si no momento em que age, exercendo
metalinguagem sobre sua ação (digressões sobre o próprio ato) e
interagindo com o público. A quarta parede do teatro é quebrada.
Não se trata de iludir, envolver, mas de acordar, esclarecer.

Conclusão
Por tudo isso verificamos que não seria despropositado julgar
que há considerável proximidade nas concepções estéticas dos
dois autores/teóricos, principalmente no que diz respeito à já citada
intencionalidade de intervenção social, ou seja, ao
instrumentalismo da arte. É claro, contudo, que suas estratégias de
expressão variam, e são por vezes divergentes.
Podemos pensar também numa espécie de movimento contínuo
de emancipação, das formas e dos conteúdos, que une Diderot a
Brecht: em Diderot o movimento se põe contra a prisão do
classicismo, contra a opressão do mundo nobre, e em favor da nova
realidade, a burguesia e o esclarecimento; em Brecht, o movimento
prossegue e visa emancipação do homem justamente da
dominação burguesa.
Pela desproporção entre o sujeito (homem) e o objeto (mundo),
Diderot tem sua trajetória marcada pelo método da tentativa e erro.
Assim a coerência de Diderot deve ser buscada nas perguntas que
ele faz, e não nas respostas. E essa maneira de encarar a realidade
parece aproximá-lo de Brecht. Provavelmente, se imaginarmos que
pudéssemos cambiar cada um dos autores em seus respectivos
momentos históricos (um pelo outro), talvez cada um agisse tal
como o outro: Brecht teria escrito o Paradoxe sur le comedién, e
Diderot teria concebido a peça Um homem é um homem.
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Emancipações: o bloqueio
dialético e a tendência na
desconstrução19
A Teoria Crítica, em seus diversos modelos, permanece unida à
intensão de teorização social, tendo como parâmetro as idéias de
emancipação, comportamento crítico em relação ao conhecimento,
e diagnóstico de época. Não cabe definir agora essas idéias, pois
elas assumem sentidos diferentes de acordo com o modelo em
foco. E é justamente devido a essas diferenças que aproximações
e distanciamentos são possíveis entre os modelos de Nancy Fraser
em “Da redistribuição ao reconhecimento” e o de
Horkheimer/Adorno em “Dialética do Esclarecimento”, foco deste
trabalho. Para essa tarefa procurarei primeiramente estabelecer
breve contextualização histórica de cada modelo para, em seguida,
e de maneira intercalada, analisar cada uma dessas idéias (e outras
correlatas), bem como os conteúdos dos diagnósticos e
prognósticos de cada modelo.
A formação do modelo de Horkheimer/Adorno expresso em
Dialética do Esclarecimento
Comecemos, previsivelmente, pelo modelo do inventor do termo
“Teoria Crítica”, Max Horkheimer. Sendo assim, é preciso logo de
início ressaltar que o modelo em questão não é aquele expresso
em 1930, no livro “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, mas sim o
de 1947, exposto em “Dialética do Esclarecimento”. De qualquer

19

Ensaio escrito para a disciplina Teoria das Ciências Humanas I, Prof. Ricardo
Terra, em 29.06.2006.
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forma, é preciso que se faça um relato do primeiro para que se
compreenda o último. Ou seja, precisamos situar, ainda que
esquematicamente, como se constituiu a Teoria Crítica nesses dois
momentos.
Originalmente a Teoria Crítica de Horkheimer é herdeira direta
do marxismo (por conseqüência, do pensamento dialético
hegeliano, transformado em materialismo histórico20). Absorveu
dele seus princípios e diagnósticos para, em seguida, tratá-los
criticamente. Desse modo o marxismo apontava para o diagnóstico
histórico da sociedade organizada para o mercado, em que os
valores e crenças estavam subordinados à lógica da troca. Além
disso, para o marxismo, a riqueza acumulada tornou possível a
concentração oligopolista do capital (máquinas e equipamentos)
pelos capitalistas, e a exploração do proletariado, por meio da maisvalia (o trabalho não-pago), do fetichismo da mercadoria (no
consumo), e do controle da ideologia e instituições, aprofundando
as desigualdades sociais. Nessa contextualização aprisionadora
Marx visualizava, contudo, a própria tendência de emancipação
(igualdade material e liberdade, pela abolição do modo de produção
capitalista). Ou seja, o capitalismo apresentaria tendência autodestrutiva, em que a dependência do trabalho do proletariado
aumenta (em contexto de juros baixos) e a consciência do
proletariado de sua exploração (e conseqüente luta por

20

Convém ressaltar que o materialismo histórico era na formulação original de
Marx, e ao contrário da postura monista que os marxistas tomaram (que privilegia
o trabalho), uma relação de inter-determinação entre formação de subjetividade
(valores e crenças) e práxis (atividade humana sensível), não sendo uma redutível
à outra (mas que se dá na práxis, é claro). Essa concepção pode ser verificada
nas “Teses contra Feuerbach” de Marx: “A coincidência da alteração das
contingências [do mundo] com a atividade humana e a mudança de si próprio só
pode ser entendida racionalmente como práxis revolucionária” - Marx. Karl. Teses
contra Feuerbach. Col. Os Pensadores. Abril Cultural. São Paulo. 2ª ed., 1978, .
P. 51. §3.
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emancipação) também tendia a aumentar, levando à revolução.
Portanto a emancipação em Marx não é um ideal, mas um
diagnóstico de possibilidade real.
Horkheimer, contudo, vendo que a revolução não ocorria, mas
sim a primeira guerra mundial (luta de proletário contra proletário),
e que o capitalismo não se mostrava decadente, procurou elaborar
uma reinterpretarão crítica do diagnóstico anterior. Além disso,
percebia grande especialização das disciplinas teóricas, e também
queria ter uma interpretação dessa tendência. Sendo assim, na
década de 30, por meio do Instituto de Pesquisa Social, trabalha
em conjunto com especialistas de várias áreas no projeto do
materialismo interdisciplinar, que visava unir esforços na
interpretação do momento histórico, em função do ideal de
emancipação de Marx. Esses estudos culminarão na publicação do
texto “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, em que Horkheimer
ressalta a limitação (parcialidade política e conceitual) das
disciplinas particulares (teoria tradicional) quando não se articulam
com a finalidade emancipadora e com a atitude crítica diante do
conhecimento (aqui, essa articulação é o horizonte da própria
Teoria Crítica), bem como verifica que os diagnósticos de Marx não
encontram mais tendências de realização. Ou seja, as disciplinas
particulares (teoria tradicional: que separa rigidamente os domínios
do conhecimento e da ação, com pretensão de neutralidade do
conhecimento) mostravam-se como a serviço da dominação, pois,
sendo a prática um momento da teoria e vice-versa, resignavam-se
à forma vigente. E em relação ao diagnóstico de Marx, o capitalismo
não se mostrava mais com tendência auto-destrutiva, pois as
análises econômicas de Friedrich Pollock apontavam para uma
mudança do capitalismo da fase concorrencial para a monopolista,
em que o Estado intervinha na economia, e mantinha a estabilidade
do mercado, mesmo com grande concentração de capital. Além
disso, a consciência de classe não aumentava (bem como as
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tendências revolucionárias), o proletariado não se tornava cada vez
mais pobre (ao contrario, havia integração das massas), e havia
repressão à organização política pelo fascismo e nazismo
crescentes. Assim o bloqueio às tendências de emancipação se
intensificava, mas ainda não era total.
Dado esse diagnóstico, negador daquele de Marx,
Horkheimer/Adorno constatam também que mesmo a articulação
da teoria tradicional com a teoria crítica não encontra mais ecos
emancipadores, o que os faz abandonar o materialismo
interdisciplinar. Pois o bloqueio da prática transformadora parece
ter se tornado estrutural: o capitalismo passa a ser administrado, o
mundo é administrado. Ou seja, surge uma nova perspectiva da
Teoria Crítica expressa na Dialética do Esclarecimento (1947), em
que o sistema econômico é controlado politicamente pela
burocracia instrumental, que dirige tanto a economia como a
formação das subjetividades. Nesse novo diagnóstico, a própria
razão é colocada em questão quanto a sua pretensão
emancipadora, pois ela própria restringe-se no capitalismo
administrado a sua função instrumental, não permitindo discernir
tendências de emancipação, e colocando em dificuldade
consciente (aporia) a própria crítica expressa na Dialética do
Esclarecimento.

A formação do modelo de Nancy Fraser expresso
em “Da redistribuição ao reconhecimento”
Se Horkheimer e Adorno fazem parte do que podemos chamar
de primeira geração da Teoria Crítica, Nancy Fraser enquadra-se
em uma terceira geração. Pois se distancia em seu modelo, de
certo modo (e como disse Aristóteles: “o ser se diz de vários
modos”), tanto da concepção de Horkheimer que privilegia
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dialeticamente as relações econômicas (o trabalho) nas
determinações históricas, bem como daquela de Habermas,
também dialética, mas que recupera as relações de interação que
formam as subjetividades (pois a dialética do trabalho sozinha não
explicaria o capitalismo) e a importância da análise da linguagem.
Sendo assim, Nancy Fraser, em seu artigo de 1997 “Da
redistribuição ao reconhecimento”, utiliza-se de elementos da
Teoria Crítica para construir sua teoria social, mas também
elementos do pós-estruturalismo, da filosofia analítica, dos tipos
weberianos, do pragmatismo, e de análises do feminismo. Por outro
lado, Fraser é herdeira da segunda geração, que recuperou a
possibilidade da luta democrática (Habermas e Honneth), da
emancipação, e da postura crítica diante do conhecimento
(parâmetros permanentes da Teoria Crítica), antes eclipsada pelo
esclarecimento autodestrutivo. Porém os sentidos assumidos de
emancipação e os métodos utilizados são muito diferentes, o que
nos permite situá-la em nova categoria. No que diz respeito a Axel
Honneth, pode-se dizer que há uma relação amigavelmente tensa
entre os dois teóricos. Pois ambos concebem a emancipação como
luta por reconhecimento e redistribuição, entretanto, para Nancy
Fraser esses elementos não podem ser reduzidos um ao outro,
como quer Honneth (ao reduzir redistribuição a reconhecimento).
Além disso, se Honneth, como Habermas, concebeu seu
pensamento a partir dos escritos do jovem Hegel (escritos de Jena),
para Fraser o hegelianismo não é uma referência significativa em
sua teoria.
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Horkheimer/Adorno (Dialética do Esclarecimento)
e Nancy Fraser: aproximações e distanciamentos
Comportamentos críticos em relação ao conhecimento (ou
“Questão de Método”)
Tanto Horkheimer/Adorno como Nancy Fraser são fiéis ao
princípio do comportamento crítico em relação ao conhecimento.
Entretanto atribuem sentidos diferentes à crítica. Se para
Horkheimer o método crítico é um processo dialético em que a
razão se desdobra sobre si mesma, sobre o passado, e sobre as
condições históricas (embora de maneira precária no capitalismo
administrado), para Nancy fraser a crítica se dá pela
“desconstrução” e pelos tipos ideais. Seus conceitos são
desenraizados historicamente, estabelecendo uma relação
pragmática, utilitária, com o empírico atual, por meio dos tipos
ideais e distinções analíticas.
No caso de Horkheimer, o método é a própria dialética do
esclarecimento, processo de construção e destruição de mitos,
herdeira da dialética hegeliana e marxista, com a diferença de que
o “terceiro termo” (a síntese) está bloqueado. Ou seja, escapa ao
esclarecimento no capitalismo administrado a determinação
teórico-prática de si. A própria linguagem truncada na Dialética do
esclarecimento, em que as frases raramente se relacionam por
subordinação, é tentativa de escapar a esse bloqueio, pois:
Se a opinião pública atingiu um estado em que o pensamento
inevitavelmente se converte em mercadoria e a linguagem em seu
encarecimento, então a tentativa de pôr a nu semelhante
depravação tem de recusar lealdade às convenções lingüísticas e
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conceituais em vigor, antes que suas consequências para a história
universal frustrem completamente essa tentativa.21
Outra caracterização fundamental de seu método, refere-se à
abordagem “filosófica”, ao caráter central do comportamento crítico
em relação ao conhecimento, no sentido de ser tentativa
totalizadora sobre o próprio método, que afastou o materialismo
multidisciplinar, pois as disciplinas da teoria tradicional tornaram-se
irremediavelmente integradas, positivistas. A dialética do
esclarecimento procura conservar a consciência da historicidade do
conhecimento, por meio da analise da racionalidade desde
Homero, frequentemente ameaçada pelos dogmatismos e
pragmatismos cínicos ou ingênuos. Porque “… uma parte do
conhecimento consiste no cultivo e no exame atentos da tradição
cientifica (especialmente onde ela se vê entregue ao esquecimento
como um lastro inútil pelos expurgadores positivistas)...”22
Nancy Fraser, de outro modo, vai buscar no pós-estruturalismo
o método para tentar manter um comportamento crítico em relação
ao conhecimento. Ela se apropria da “desconstrução” de Derrida
(que pretende destruir as identidades metafísicas) com o objetivo
de desconstruir as formas políticas. Adiciona a esse elemento
construções tipicamente weberianas de “tipo ideal” (um modelo que
estabelece um conceito abstrato que se articula com o empírico,
temporalmente), bem como a postura analítica (que separa os
conceitos para análise, segundo o paradigma da lógica clássica,
mesmo que na prática eles só existam interrelacionados). Sendo
assim os tipos que Fraser concebe são desenraizados, não
procuram descrever a realidade como ela é, mas apenas conceitos

21

Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do esclarecimento, Trad. Guido
Antonio de Almeida - Rio de janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985, p.12.
22 Idem nota 2.
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heurísticos, úteis à compreensão da realidade. Como ela mesma
afirma:
Finalmente, uma palavra sobre método. No que segue, proporei
uma série de distinções analíticas – por exemplo, injustiças
culturais e injustiças econômicas, reconhecimento e redistribuição.
No mundo real, cultura e economia política estão sempre
imbricadas e virtualmente toda luta contra injustiça, quando
corretamente entendida, implica demandas por redistribuição e
reconhecimento. Não obstante, por motivos heurísticos, distinções
analíticas são indispensáveis. Só por meio de abstrações das
complexibilidades do mundo real é possível elaborar esquemas
conceituais que podem iluminá-las. Assim, ao distinguir
redistribuição e reconhecimento analiticamente, ao expor suas
lógicas distintas, pretendo esclarecer – e começar a solucionar –
alguns dos principais dilemas políticos de nosso tempo.23
A abordagem de Fraser é pragmática, no sentido de que a busca
dos elementos que compõem seu método seja pautada pelo critério
da utilidade para a concepção de uma sociedade em que justiça
(seu paradigma de emancipação: como redistribuição e
reconhecimento) é um requisito legítimo, e para a resolução das
dificuldades para se atingir essa concepção de justiça. Assim, para
Fraser:
...
não
importando
como
nós
os
consideremos
metateoreticamente, será útil manter uma distinção de trabalho, de
primeira ordem, entre injustiças socioeconômicas e seus remédios,
por um lado, e injustiças culturais e seus remédios, por outro.”24,
pois “Ausente tal distinção, eliminamos a possibilidade de examinar

23

Fraser, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento. Trad. Márcia Prates. In.
Souza, José. Democracia hoje – Novos desafios para a teoria democrática
contemporânea. Brasília: UNB, p. 247-248.
24 Idem 4, p. 253.
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conflitos entre si. Perdemos a chance de distinguir interferências
mútuas que poderiam surgir quando as demandas distributivas e as
demandas por reconhecimento são perseguidas simultaneamente25
Os tipos ideais de Fraser, contudo, diferem daquele de Weber,
pois possuem caráter mais crítico, no sentido de promoveram
elucidações sobre as contradições de demandas sociais, com
vistas à emancipação (fornecendo prognósticos), em oposição à
mera constatação acomodada das formas de dominação pelo
intelectual de gabinete. Os tipos de Fraser não querem apenas
esclarecer, mas fornecer parâmetros para intervenção, para ação
política.

Emancipações
Horkheimer herda e nega o conceito de emancipação de Marx,
porém encontra-se em dificuldade metodológica para estabelecer
um novo conceito. As tendências para a revolução (supressão do
trabalho assalariado e da reificação) estão bloqueadas pela razão
instrumental. Nesse contexto do capitalismo administrado, a
emancipação é tentativa do esclarecimento de tomar consciência
de si, de desmitologizar da razão, de fugir da dominação do
capitalismo administrado, dos fatos pré-moldados (subjetividades
pré-moldadas), em nome de uma sociedade mais humana: “O que
propuséramos era, de fato, nada menos do que descobrir por que
a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente
humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie.”26.
Entretanto, há grande pessimismo quanto às possibilidades de

25
26

Idem 4, p. 253, nota 14.
Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do esclarecimento, p. 11.
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sucesso dessa tentativa, pois as tendências, naquele contexto do
nazismo, estão bloqueadas:
A
disposição
enigmática
das
massas
educadas
tecnologicamente a deixar dominar-se pelo fascínio de um
despotismo qualquer, sua afinidade auto-destrutiva com a paranóia
racista, todos esse absurdo incompreendido manifesta a fraqueza
do poder de compreensão do pensamento teórico atual”27
Ao contrário, a emancipação de Fraser não compartilha com a
idéia do fechamento geral das possibilidades de transformações
sociais. Como se encontra em momento histórico totalmente
diverso (o mundo pós-socialista, como ela refere), seu modelo de
emancipação vê tendências que clamam por justiça, no sentido de
lutas por reconhecimento e redistribuição. No caso de Fraser, a
emancipação não se refere às possibilidades reais de revolução do
modo de produção, do capitalismo, mas a um ideal de melhoria das
condições dos oprimidos, a reformas na sociedade com o objetivo
de diminuir a desigualdade. Trata-se, portanto, de
... desenvolver uma teoria crítica do reconhecimento, uma teoria
que identifique e defenda apenas versões da política cultural da
diferença que possa ser coerentemente combinada com a política
social de igualdade. Ao formular esse projeto, assumo o fato de a
justiça requerer hoje tanto reconhecimento como redistribuição. 28
Emancipação, portanto, é para Fraser luta por justiça, que se dá
pela desconstrução das relações desiguais de reconhecimento
(injustiça cultural, simbólica) e redistribuição (injustiça econômica).

27
28

Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do esclarecimento, p. 13.
Fraser, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento, p. 246.
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Diagnósticos de época
Na Dialética do esclarecimento o diagnóstico é o fechamento, o
bloqueio das tendências de emancipação. A razão instrumental no
capitalismo administrado (em que as leis do mercado concorrencial
foram suprimidas, restringindo-se o político ao técnico) domina
todas as instâncias da vida (a verdade, a moral, e o belo), pois o
esclarecimento, em seu caráter regressivo, destruiu a si mesmo na
sua função primordial: afastar o medo de um destino inexorável.
Tem influência nesse diagnóstico, além das análises de Pollock,
também as de Weber, com a tese de que a pluralização dos campos
de sentido, da especialização, leva à perda do sentido de
totalidade. E como já aparece em Luckács, a racionalidade da
sociedade capitalista mostra-se como meramente formal, pois no
contexto geral da sociedade, os subsistemas concorrem,
contradizem-se.
A argumentação sobre a destruição da verdade na Dialética do
esclarecimento ocorre pela história do esclarecimento desde
Homero. Assim, desde sempre, o esclarecimento procura afastar o
medo do desconhecido (a natureza), e para isso inventa o mito.
Contudo o mito se naturaliza, e o esclarecimento o destrói. Em
seguida o esclarecimento se vê como poder, como dominação.
Deixa de querer harmonia com a natureza, e passa a querer
dominá-la. O problema é que o próprio homem é natureza, e tornase cada vez menos capaz de perceber o caráter regressivo do
esclarecimento, ou seja, sua tendência a autodestruição, à criação
e destruição permanente de mitos, pois a liberdade lhe é
inseparável. Desse modo:
Se o esclarecimento não acolhe dentro de si a reflexão sobre
esse elemento regressivo, ele está selando seu próprio destino.
Abandonando aos seus inimigos, os cínicos afirmadores do destino
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(os gerentes do mundo administrado), a reflexão sobre o elemento
destrutivo do progresso, o pensamento perde seu caráter
superador e, por isso, a sua relação com a verdade.29
Assim a verdade no capitalismo administrado se transformou no
mito da auto-conservação, princípio constitutivo da ciência, que é a
consciência racional. Congelando-se, a verdade se esvai, pois ela
só existe na historicidade em que está inscrita: “... a verdade não
significa meramente a consciência racional, mas, do mesmo modo,
a figura que esta assume na realidade efetiva.”30
Se não há verdade, mas o mito da autoconservação, a moral do
bem e do mal se esfarela, bem como o belo: “O pensamento se
torna um puro e simples órgão e se vê rebaixado à natureza. Para
os governantes, porém, os homens tornam-se uma espécie de
material, como o é a natureza inteira para a sociedade.”31
Assim todo desenvolvimento crítico da subjetividade é
desestimulado, pois não contribui com a dominação. A indústria
cultural põe fim ao herói trágico, e faz a apologia da mediocridade,
da integração, instaurando os padrões pré-formados do pensar, do
agir, e do sentir:
Os sentidos já estão condicionados pelo aparelho conceitual
antes que a percepção ocorra, o cidadão vê a priori o mundo como
a matéria com a qual ele o produz para si mesmo. Kant antecipou
intuitivamente o que só Hollywood realizou conscientemente: as
imagens já são pré-censuradas por ocasião de sua própria
produção segundo os padrões do entendimento que decidirá depois
como devem ser vistas.32
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Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do esclarecimento, p. 13.
Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do esclarecimento, p. 14.
31 Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do esclarecimento, p. 86.
32 Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do esclarecimento, p. 83.
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O esclarecimento que previa a libertação do julgamento acaba
por legitimar a dominação material, pelo mito da autoconservação,
pela lei do “mais forte”.
O diagnóstico de Nancy Fraser é bem menos sombrio (o que não
quer dizer necessariamente que seja mais correto). Ela vê abertura,
há tendências. Parece compartilhar da idéia, que ressurge em
Habermas, das tendências bipolares na sociedade, como se
percebe na sua descrição do dilema redistribuição-reconhecimento
(dilema da afirmação ou dissolução da identidade de grupos): “O
fato é que a política de reconhecimento e a política de redistribuição
freqüentemente aparentam ter fins contraditórios. Onde a primeira
tende a promover a diferenciação, a segunda tende a minar isso.
Assim, os dois tipos de reivindicação estão em tensão...”33 Além
disso, verifica empiricamente que a luta por reconhecimento é
predominante na sociedade “pós-socialista”: “A luta por
reconhecimento tornou-se rapidamente a forma paradigmática de
conflito político no fim do século XX”34. Mas também observou o
aumento da pobreza: “A desigualdade material é crescente na
maioria dos países do mundo...”35
Ressalta também que as ações de reconhecimento e
redistribuição afirmativas (aquelas que ressaltam as diferenças)
não representam tendências de emancipação, mas, ao contrário,
bloqueiam freqüentemente essas tendências, pois tendem a entrar
em conflito entre si, gerando potencialmente não-reconhecimento,
ou seja, a ação afirmativa como ampliadora de ressentimento,
estigmação, e hostilidade, a grupos já marginalizados. O
movimento mais efetivo e sustentável na direção do
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Fraser, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento, p. 254.
Fraser, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento, p. 245.
35 Fraser, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento, p. 246.
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reconhecimento é a não-distinção; já na redistribuição, as medidas
universalizantes.
De um modo geral, portanto, o diagnóstico de Fraser é o de uma
condição histórica na qual não existem outros projetos que não
sejam aqueles das várias frentes de luta sem unidade,
freqüentemente por reconhecimento, e da também descentralizada
e menos intensa luta por redistribuição.

Prognósticos (e conclusão)
Para Horkheimer/Adorno há um bloqueio da razão que deve ser
superado:
“A questão é que o esclarecimento tem que tomar consciência
de si mesmo, se os homens não devem ser completamente traídos.
Não é da conservação do passado, mas de resgatar a esperança
passada que se trata. Hoje, porém, o passado se prolonga como
destruição do passado”36.
Como em Walter Benjamin, parece convir à primeira geração da
Escola de Frankfurt que seja ressuscitado o “potencial messiânico”
dos discursos antigos. Pois é compreensível que a razão
instrumental despreze a metafísica, porém é perigoso para a
liberdade humana, para o esclarecimento, quando a própria razão
instrumental se converte em metafísica.
Na dialética do esclarecimento não está expresso um projeto de
como o esclarecimento deve tomar consciência de si, mas sem
dúvida Adorno e Horkheimer esperam que o livro Dialética do
esclarecimento possa ser de alguma forma útil nesse sentido, ainda
36

Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do
esclarecimento, p. 15.
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que com poucas esperanças, devido o bloqueio em que se
encontram:
“Acreditamos contribuir com estes fragmentos para essa
compreensão, mostrando que a causa da recaída do
esclarecimento na mitologia não deve ser buscada tanto nas
mitologias nacionalistas, pagãs e em outras mitologias modernas
especificamente idealizadas em vista dessa recaída, mas no
próprio esclarecimento paralisado pelo temor da verdade.”37
Já para Nancy Fraser não existe tal bloqueio estrutural. A
sociedade deve empenhar-se no que chama de ações
transformativas (modificações em direção ao seu tipo ideal, o
“socialismo”, e à desconstrução das relações simbólicas
opressivas). Esse trabalho deve ser feito por meio de coalizões de
lutas democráticas. Assim a possibilidade da ampliação da
“consciência de classe” é vista como uma tendência pela autora,
por meio de movimentos sociais.
Em relação às políticas afirmativas, não se trata de negá-las
absolutamente, pois há necessidades urgentes que devem ser
atendidas, mas de ressaltar sua incapacidade conjuntural para
geração sustentável de reconhecimento e redistribuição. Sobre a
desconstrução, Fraser esclarece que não se trata de eliminar a
diferença das identidades sociais, mas criticá-las e ressaltar sua
contingência, tornando-as uma escolha entre tantas outras
legítimas. No caso da sexualidade, por exemplo:
“O objetivo transformativo não é solidificar uma identidade gay,
mas desconstruir a dicotomia hetero-homo a fim de desestabilizar
todas as identidades sexuais. O ponto não é dissolver todas as
diferenças sexuais em uma única identidade universal humana,

37

Horkheimer, Max e Adorno, Theodor. Dialética do esclarecimento, p. 13.
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mas sim sustentar um campo sexual de diferenças múltiplas, nãopolarizadas, fluidas e voláteis.”38
Por tudo isso, lembremos que cabe à teoria crítica, dialética ou
analítica, permanecer na tentativa de estabelecer diagnósticos
úteis à busca de emancipação. E, sem dúvida, Adorno e
Horkheimer não são apenas objeto da curiosidade de dissecadores
de cadáveres, ou historiadores da filosofia. Seu potencial
emancipador pode ser atualizado, recontextualizado.
E o instrumento dessa intensão emancipadora é o
comportamento crítico diante do conhecimento produzido.
Curiosamente, esse comportamento vai se apresentar nos últimos
textos tanto de Adorno e de Fraser com alguma semelhança, ou
seja, no apelo à imaginação. Desse modo, em recente livro de
Fraser que se intitula The Radical Imagination: Between
Redistribution and Recognition, 2003, ela se propõe a analisar as
gramáticas alternativas da imaginação radical para compreender
seus potenciais emancipatório: a democracia radical da New Left,
os novos movimentos contraculturais, as novas ondas de
feminismo e liberação gay, que surgem no final do século 20. Por
sua vez, Adorno, em um mundo do esclarecimento bloqueado
defendeu na Dialética Negativa a legitimidade do diagnóstico
solitário de uma “fantasia dissidente”:
“La sentencia de Brecht de que el partido tiene mil ojos, el
individuo solo dos, es tan falsa como puede serlo una perogrullada.
La fantasia exacta de um disidente puede ver más que mil ojos a
los que les han calado las gafas rosadas de la unidade y que, en
consecuencia, confunden todo lo que perciben con la verdade
universal”39.

38
39

Fraser, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento, p. 268.
Adorno, Theodor. Dialéctica negativa. Madrid: Ed. Taurus, 1975.
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Para que serve o belo?
O jogo antropológico, o jogo estético,
e as coisas sérias em Kant40.

A dimensão estética (se a pensamos de acordo com a tradicional
divisão de campos de pesquisa filosóficos entre epistemologia,
moral, e estética) merece nossa maior atenção no sistema
kantiano, pois é por meio dela que podemos compreender como se
dá a passagem da perspectiva do homem meramente sensível para
aquele que exercita suas faculdades superiores, bem como se dá
a passagem das representações em sua subjetividade para a
projeção delas em sua experiência. Essas passagens se referem à
relação entre o chamado jogo antropológico (o qual definimos, em
abstrato, como vivificação sensível) e o jogo estético (vivificação
das faculdades subjetivas). Desse modo, trata-se aqui de mostrar
quais são as regras que operam nesses jogos, regras diferentes,
mas que se completam, ressaltando a importância do belo para o
começo do exercício das “coisas sérias”, pois para Kant: “Tudo na
natureza, tanto no mundo animado quanto no mundo inanimado,
acontece segundo regras, muito embora nem sempre conheçamos
essas regras”41.
Inicialmente é preciso que separaremos (com “dedos hábeis”,
como diria Nietzsche) esses jogos e caracterizemos suas regras,
pois, para Kant, David Hume os havia misturado. Essa mistura

40

Ensaio escrito para a disciplina Estética III, Prof. Márcio Suzuki, em 30.11.2006.
Kant, I. Lógica. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo
brasileiro 1992, p. 29.
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resultava em um relativismo insuportável para Kant, porque
transformava todo conhecimento em mera aposta. Para isso
precisamos primeiramente esclarecer um conceito que é comum ao
discurso de ambos: a inquietude (uneasyness). Ou seja, tanto para
Kant como para Hume a vida humana é intermitência entre dor e
prazer (é o que podemos afirmar do ponto de vista antropológico,
por enquanto), sendo a dor nossa condição inicial, e mesmo o
motor de nossa atividade:
«La jouissance est le sentiment d’une promotion de la vie, la
douleur celui d’une entrave à la vie. Mais, comme les médicins l’ont
remarqué, la vie (de l’animal) est le jeu continu de leur antagonisme.
Donc, à toute jouissance, la douleur doit être antérieure; elle est
toujours la première. [...] La douleur est l’aguillon de l’activité; c’est
en elle, avant tout, que nous éprouvons notre vie; sans la douleur
la vie viendrait à s'éteindre.»42.
A inquietude é, portanto, essa necessidade natural da constante
mudança dos estados do sentimento, a qual é vivificadora do
animal homem (lhe dá ânimo para executar as tarefas), em
oposição ao tédio mortificante: «La monotonie (la complète
uniformité des sensations) provoque finalement leur atonie
(épuisement de l’attencion sensible qu’on porte à soi), et
l’impression sensible en est affaiblie. Le changemet la restaure...»43
Desse modo, no homem saudável, a natureza vai se encarregar,
por meios diversos, de incliná-lo à mudança, e esse é o jogo
antropológico, porém essa caracterização ainda é vaga. Em
verdade o que diferencia bem esses dois tipos de jogos é
simplesmente o fato de que, se em Hume o jogo estético (juízos de
gosto) está totalmente condicionado pela inquietude (por um jogo
42

Kant, I. Antropologie du point de vue pragmatique. Trad. Michel Foucault. Paris:
Librarie Philosophique J. Vrin, 1964, p. 94.
43 Kant, I. Antropologie du point de vue pragmatique, p. 44.
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sensível), em Kant o jogo estético está, pelo menos em parte, fora
da inquietude, ou seja, há a autonomia das regras do jogo estético.
Para descrevermos melhor a diferença entre esses jogos é
preciso lembremos também do conceito de tempo. Isto é, se na
tradição empirista de Locke, Berkeley, Hume, o tempo é aquele
psicológico do “train of ideas” e, por isso, causa de desconforto ou
esforço no uso das regras associativas (semelhante ao tempo
maldito de Rousseau, como “dor do pensar” pela sucessão de
idéias), por outro lado, para Kant, o tempo na percepção estética é
aquele do presente contínuo (análogo ao devaneio: em que se
perde o cálculo da sucessão, como num gerúndio), separado da
uneasyness, sem carência (é desinteressado) e que, portanto, é
autônomo. Ou seja, aqui o jogo estético se dá nos instantes da
mente, sem relação com desejo, ou com a posse de um objeto, ou
mesmo com a existência de um objeto, sendo apenas o exercício
livre das faculdades subjetivas. Por tudo isso, se na tradição
empirista tem-se apenas um tempo (o tempo do train of ideas), em
Kant há o tempo antropológico (que funciona como o empírico,
sujeito à uneasyness), e o tempo da estética (que é totalmente
subjetivo, e tem suas próprias regras).
Sendo assim, podemos concluir que o jogo antropológico em
Kant tem seu escopo mais próxima da vivificação das condições
sensíveis do homem, enquanto o estético, como veremos, vivifica
as faculdades subjetivas e prepara o homem para as “coisas
sérias”. Entretanto, os jogos estão relacionados, sendo que o jogo
antropológico é fundamental para o impulso inicial do homem ao
uso das faculdades superiores. Mas como ocorre essa passagem?
Ora, como na virtus dormitiva de Molière, a natureza humana
tem essa propriedade de nos impulsionar ao uso das faculdades
superiores, por meio de uma útil tendência natural à “ilusão”
subjetiva:
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“Par illusion comme móbile des désirs, j’entends l’égarement
intérieur, qui dans l’ordre de la pratique tient pour objectif ce qu’il y
a de subjectif au principle de l’action. La nature cherche de temps
en temps à stimuler plus vivement la force vitale et à animer ainsi
l’activité de l’homme afin qu’il ne perde pas, dans la simple
jouissance, le sentiment de la vie. A cette fin, d’une manière très
sage et bienfaisante, elle a fait miroiter aux yeux de l’homme
naturellement paresseux des objets selon son imagination, comme
autant de fins réelles (manières de se procurer honneur, pouvoir et
argent) qui fournissent assez de besogne à son intertie pour les
choses sérieures, et le font beaucoup travailler sans rien faire.
L’intérêt qu’on y prend est un intérêt de pure illusion; la nature joue
réellement avec l’homme, et l’aiguillonne (lui, le sujet) vers sa fin. –
Cet tendances relevant de l’illusion, précisément parce que la
fantasmagorie est autocréatrice, sont susceptibles de devenir
hautement passionnées, si elles reposent sur une émulation des
individus entre eux.»44.
Se a dor é o aguilhão da ação humana do ponto de vista sensível
(antropológico), a ilusão o é do ponto de vista subjetivo (estético),
ou seja, aquele do impulso às coisas sérias. Mas o que são as
coisas sérias para Kant? A resposta pode ser lida já em Aristóteles.
Ou seja, no homem bom, “coisa séria” é a atividade virtuosa, a
sabedoria política e prática (de maneira análoga em Kant: a ciência
e a moral), enfim, o controle dos impulsos sensíveis e a supremacia
do racional:
“Ora, uma vida virtuosa exige esforço e não consiste em
divertimento. E dizemos que as coisas sérias são melhores do que

44
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as risíveis e as relacionadas com o divertimento – quer se trate de
dois elementos do nosso ser, quer de duas pessoas...”45.
Desse modo, para que o homem, naturalmente preguiçoso,
exercite suas faculdades superiores e busque as coisas sérias (em
oposição à fruição do sensível), a natureza dispõe objetos ao acaso
em sua imaginação e, mais que isso, torna o mero exercício das
formas na imaginação, o jogo estético, a causa de um prazer (ora,
para que o homem quisesse afastar parcialmente a agradável
fruição sensível, a natureza precisava lhe oferecer um prêmio: o
prazer da representação, por isso a criação de ilusões agradáveis,
fantasmagorias).
É claro que mesmo representações impossíveis são
engendradas, como superstição. Por exemplo, em uma prece feita
para afastar um mal. Isso porque essa máquina de ilusões “... não
pode ser detida nem mesmo pela consciência de sua insuficiência
no empenho para produzir o efeito”46. Entretanto, esse “efeito
colateral” do exercício de descoberta dos poderes de nossas
faculdades superiores parece ainda valer a pena e “... compete à
sabedoria colocar esse instinto dentro de limites, mas jamais ela
conseguirá, ou jamais sequer desejará extirpá-lo”47 (a crítica
imanente da razão ao menos irá tomar consciência dessa sua
característica). A ilusão, portanto, é o primeiro jogo estético, a mais
primordial projeção da subjetividade humana aos objetos da
experiência, daí sua importância como ponte entre o universo
sensível e o supra-sensível. Mas o objeto dessas ilusões não tem
nenhuma importância em si, são superstições. O que importa nesse
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Aristóteles. Ética a Nicômaco, Os pensadores, São Paulo: Abril Cultural, 1979,
L X-6, p. 228.
46 Kant, I. Duas introduções à Critica do Juízo. São Paulo: Iluminuras, 1995, p. 104.
(Segunda Introdução)
47 Kant, I. Duas introduções à Critica do Juízo. São Paulo: Iluminuras, 1995, p. 68.
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momento é o exercício das formas da subjetividade que dá ocasião
ao belo, ou seja: o que nos apraz no acordo desinteressado de
nossas faculdades em uma representação qualquer.
O belo é propedêutico para as coisas sérias. De que maneira?
Preparando o conceito de finalidade, portanto ele não é mero jogo
antropológico (sensível), mas termo médio entre o sensível e o
estético: o primeiro momento da legitimação de jure de nossas
representações sobre o mundo. O estético é o primeiro juízo “como
se” (juízo reflexionante), ou seja, a constatação de que é como se
o mundo nos fizesse um favor, ao adequar-se a nós (adequação
percebida pelo sentimento de prazer). Esse juízo procura
estabelecer uma unidade ao múltiplo, por meio de um acordo
contingente das leis sensíveis particulares ao acordo das
faculdades da mente. Isso significa que o juízo reflexionante é
subjetivo, ou seja, aplica-se sobre as próprias faculdades do
conhecimento, sendo que o objeto (a representação) é indiferente,
apenas dá ocasião ao exercício, ao acordo livre das faculdades, e
esse acordo provoca um prazer subjetivo, não exprimível, portanto,
por um conceito. É “como se” um entendimento outro houvesse
colocado as leis empíricas nos objetos, e elas se acordassem com
as leis das nossas faculdades de representar.
Em resumo, essa passagem do subjetivo à experiência ocorre
do seguinte modo: a faculdade de entendimento só conhece a
natureza enquanto fenômeno, mas indica um substrato
(possibilidade) da coisa-em-si (supra-sensível). Assim o juízo
estético em sua atividade sobre alguns objetos (natureza ou arte),
por meio do prazer na representação, dá ocasião ao conceito de
finalidade da natureza, estabelecendo um “como se” a natureza
estivesse de acordo com nossas faculdades. Estabelecido o
conceito, o juízo teleológico atribui seu princípio reflexionante de
julgar a natureza segundo suas leis empíricas particulares
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(estabelecendo um princípio unificador do empírico48) a esse
substrato, e determinado pela razão, aplica esse “como se” de fato
à natureza. Ou seja, sobre aquilo que o entendimento não se
pronuncia, o Juízo busca resposta na experiência (em consonância
com a harmonia de nossas faculdades) e a razão o sanciona de
modo prático. Desse modo, o “como se” torna-se um “e assim será”
(de direito).
Além disso, o juízo estético do belo prepara, com sua presunção
de ser uma asserção universal, apesar de sempre particular
(dizemos sempre que algo específico é belo, e não que todas as
coisas de mesma espécie são belas, pois nesse caso seria um
conceito, um conhecimento, um juízo apodítico), um princípio
constitutivo das faculdades de representação: o senso comum. Ou
seja, a necessidade subjetiva da confluência do sentimento de
todos com sentimento particular de cada um, da qual o juízo de
gosto é expressão.
Assim, como o juízo do belo não se fundamenta sobre nenhuma
inclinação de um sujeito para o objeto, o sujeito presume que seu
modo de representar vale para qualquer outro sujeito. Desse modo,
o juízo do belo ocorre como se a beleza fosse uma índole do objeto,
48

Para concatenação dos conhecimentos empíricos é necessário supor (pensar)
a unidade da experiência, pois de outro modo generalizações não seriam
possíveis. De fato pode ser que não haja tal unidade na natureza, mas “de direito”
para nossas representações, em nossa faculdade, isso é necessário. Por exemplo,
para que eu possa estabelecer um juízo sobre a natureza (uma generalização) de
que quando aqueço água a certa temperatura ela muda necessariamente de
estado físico, tenho que supor a unidade das coisas na natureza, a concatenação
dos seus efeitos, pois é próprio de nossas faculdades não poder pensar relação
entre partes sem considerá-las parte de um todo (não houvesse essa noção de
unidade, a água e o vapor seriam coisas sem relação). Essa unidade é
pressuposta a priori pelo Juízo. Mas o entendimento sabe que ela é contingente.
O juízo extrai da experiência um princípio que seja adequado as nossas
faculdades (sentimento de prazer) e que, de fato não se aplica a natureza, mas de
direito tem essa pretensão.
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e assim o prazer de sua representação tenciona universalidade e
comunicabilidade. Ou seja, a forma de um objeto é julgada na
reflexão sobre ela, como fundamento de um prazer da
representação (reflexão das formas na imaginação livre). E como
não se trata de um prazer fundado na representação de um objeto
específico (satisfação privada), mas à mera reflexão de qualquer
forma que produza prazer, então essa representação da finalidade
é universal para qualquer judicante, sua comunicabilidade49 é
requerida. Aliás, a comunicabilidade do juízo estético prepara
terreno para a comunicabilidade em geral das representações
humanas, pois sua condição de apreensão é a adequação
harmônica às nossas faculdades (portanto se um conceito ou idéia
não se adequa à harmonia entre entendimento e razão, expressos
por um juízo, então ele não é comunicável).
E na medida em que um sujeito pensa ter julgado corretamente,
ele quererá legitimamente preparar juízos teleológicos. Assim o
belo, o jogo estético, é posto a serviço do bom, das coisas sérias,
e fortalece as faculdades da alma para que funcionem bem em sua
forma superior, vivificando a imaginação e as demais faculdades, e
sendo “... apropriado à mediação da vinculação dos domínios do
conceito de natureza e do conceito de liberdade em suas
conseqüências, conforme essa vinculação estimula ao mesmo
tempo a receptividade da mente ao sentimento moral”50.
É claro, contudo, que o jogo estético só funcionará perfeitamente
caso o homem não sofra de alguma patologia. Nesse caso, as
perturbações do espírito (manias), que fazem parte dos jogos
antropológico e estético, impedem o uso adequado das faculdades
superiores. Essas manias são caraterísticas patológicas próprias
de um sujeito, sendo às vezes incuráveis, e consistem «... dans le
49

Cf. Kant, I. Duas introduções à Critica do Juízo. São Paulo: Iluminuras, 1995, p.
119-120.
50 Kant, I. Duas introduções à Critica do Juízo. São Paulo: Iluminuras, 1995, p. 128.
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cours arbitraire des pensées, qui a ses propre règles (subjectives),
mais dans un sens opposé aux règles (objectives) qui coïncident
avec les lois de l’experience.»51. Há, por exemplo, os quiméricos
(que sonham acordados), os entusiastas (quiméricos tomados pela
emoção), os delirante/extravagantes (imaginação descontrolada),
os “dada” (que se ocupam de objetos imaginários como se fossem
sérios), etc.
Por tudo isso, verificamos que, para Kant, a natureza do homem
no jogo antropológico o impulsiona a buscar as coisas sérias (a
ciência e a moral) por meio de um aguilhão chamado “belo”, ou seja,
por meio do jogo estético (que é a chave, pelo prazer da adequação
contingente das representações às nossas faculdades, para os
juízos sobre a experiência), desde que, é claro, o sujeito não se
impressione muito com alguma das ilusões naturais e se perca
nelas. É justamente isso o que as críticas de Kant querem evitar. O
belo, portanto, vivifica as faculdades superiores do homem e lhes
dá legitimidade subjetiva para aplicação de suas representações à
natureza.
Uma imagem do curso natural desses jogos é aquela de quando
dizemos às crianças primeiramente que mentir é “feio”, pois seu
sistema de cultura ainda não está pronto para compreender a
finalidade. Só posteriormente, quando os fins são incluídos (a idéia
obtida por reflexão de que mentir desorganiza a sociedade, e pelas
fantasmagorias que a natureza impõe ao homem), é que mentir se
torna “mau”.

51

Kant, I. Antropologie du point de vue pragmatique, p. 72.
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A virtus dormitiva de Russell,
e o despertar na denotação52.
Molière, em sua peça Le Malade Imaginaire, põe em cena um
médico que, num exame da Faculdade de Medicina, responde em
latim macarrônico que o ópio nos faz dormir devido a uma
“faculdade dormitiva” que lhe é própria, ou seja, a uma virtus
dormitiva. Respostas circulares como essa, que não nos parecem
fornecer evidências suficientes para a sustentação de uma tese,
porque apenas a reafirmam ou a substituem por outra também
problemática, são freqüentes na história da filosofia. Lembremos,
por exemplo, do sono dogmático das mônadas leibnizianas, ou do
sono tautológico da faculdade de conhecimento kantiana (pois dizer
que os juízos sintéticos a priori são possíveis por uma “faculdade
de conhecimento” é algo, segundo Nietzsche, cômico, por ser muito
simplório, como um “porque sim” das crianças, conforme Torres
Filho53). Trata-se, portanto, de analisar aqui, em “linguagem vulgar”,
até que ponto podemos incluir Russell entre os sonolentos, num
sono logicista, mas também ressaltar evidentes sinais de seu
despertar (indicando alguns aspectos relevantes tanto de seu sono
como de seu despertar para a história da filosofia), tomando como
objeto principal de estudo o ensaio de Russell intitulado Da
denotação, aquele no qual o filósofo dá ocasião à relativização das
pretensões realistas extremas da dedução da estrutura ontológica
do mundo por meio da análise lógica das proposições.
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Ensaio escrito para a disciplina Lógica II, Prof. João Virgílio, em 08.12.2006.
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Antes de analisarmos o texto Da denotação é necessário
mapear brevemente as características do projeto filosófico de
Russell em sua fase realista. O que primeiramente é importante
ressaltar é a idéia de Russell de que toda tese metafísica pressupõe
uma maneira de se analisar a estrutura lógica da linguagem. Por
causa disso o problema metafísico (o que as coisas são) é visto
como inseparável do problema epistemológico (ou seja, do que
garante a verdade do conhecimento das coisas, e de como ele é
possível), além disso, o problema epistemológico é também
inseparável da questão da linguagem, e da lógica (os elementos
que compõem o nosso pensamento das coisas), pois é por meio
dela que se comunica todo conhecimento. Portanto, se para
Russell, em algum sentido (e são esses sentidos que serão aqui
analisados), a estrutura metafísica deve ser inferida da estrutura
lógica da linguagem, a questão de sabermos como se dá essa
inferência e “how we use language” é fundamental.
Assim, com método da análise da linguagem em punho, Russell
procura combater o idealismo das relações internas de Bradley, que
afirmava ser de natureza mental todo objeto, desde que pudesse
ser determinado pelo conjunto de propriedades que podem ser
atribuídas a ele, e cada objeto como sendo parte condicionante e
condicionada do espírito universal, o consórcio uno de todos os
espíritos. Essa teoria é questionada por Russell por meio de
considerações lógicas sobre a relação sujeito / predicado nas
proposições comuns. Isso porque ela pressupunha a necessidade
de um sujeito e de um predicado como componentes básicos de
toda proposição (e o predicado sempre alterando a natureza de um
sujeito), porém Russell via que nada obrigava que assim o fosse.
Ou seja, Russell julgava que não se deveria interpretar a
proposição “ ‘a’ mantém a relação R com ‘b’ ” como formada por um
sujeito “a” e um predicado “mantém a relação R com b”, mas como
uma proposição composta por três elementos com mesmo nível
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lógico do sujeito: “a”; “mantém a relação R com”; e “b”. Ou seja,
para Russell a doutrina de Bradley afirma um monismo idealista
porque a interpretação da linguagem privilegia sujeitos,
considerando todos os outros elementos como relacionados a ele.
Por outro lado Russell propõe uma teoria das relações externas, ou
seja, a idéia de que as relações que um objeto mantém com o outro
em nada afetam sua natureza própria.
A teoria das relações externas tenciona um realismo radical por
meio da inferência lógica. Ou seja, toda proposição significativa
remeteria a um fato no mundo e toda expressão de relação entre
proposições remeteria a uma relação de objetos no mundo. Mais
que isso, a significatividade das proposições era tomada como
garantia da existência dos objetos. Essa tese expressa seu sono
logicista, uma vez que deseja que aquilo que acontece no logos
também necessariamente ocorra no mundo. Mas essas teses logo
começaram a se demonstrar problemáticas, como, por exemplo, na
dificuldade de se afirmar que certas palavras como “e”, “porém”,
correspondiam a algo no mundo. Para resolver esses problemas, o
filósofo inglês viu-se obrigado a acordar de seu realismo logicista
extremo (curiosa expressão...), por meio da análise do significado
das expressões denotativas, introduzindo a teoria dos símbolos
incompletos e a noção de significado em contexto no seu ensaio Da
denotação, de 1905. Analisaremos esse importante texto a partir do
próximo parágrafo.
Nesse exercício da análise do ensaio Da denotação ao menos
de um esforço o piedoso Russell nos livrou, ou seja, explicitou a
ordem de suas razões. Em primeiro lugar ele diz que irá expor sua
teoria sobre a denotação (a teoria dos símbolos incompletos), em
seguida, diz que vai compará-la com as soluções dadas por Frege
e Meinong, mostrando porque a sua é melhor e, por fim, que vai
apontar algumas conseqüências de sua teoria. Os movimentos são
claros; a argumentação é densa, intrincada, mas compreensível.
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Como num programa de computador, as linhas iniciais do texto
são de definições. Assim inicialmente uma “expressão denotativa”
é definida como uma forma de dizer algo. Essas formas podem: 1)
não denotar algo (descrever algo existente no mundo); 2) denotar
algo definido; 3) ou denotar algo ambíguo. Em seguida afirma que
todos os nossos conhecimentos são ou conhecimentos de trato
(percepção sensível) ou “conhecimentos sobre”, obtidos por
expressões de um conjunto de palavras (conhecimento discursivo,
de caráter lógico e abstrato). Nesse segundo caso, apesar de
eventualmente termos um conhecimento de trato individual
relacionado a cada uma das palavras da expressão, isso não
garante o conhecimento de trato daquilo denotado pela expressão
como um todo. De fato, nos diz Russell, todo pensamento começa
no conhecimento de trato “... mas ele é bem sucedido em pensar
acerca de muitas outras coisas das quais não temos conhecimento
de trato”54. Verifiquemos, então, o quão bem sucedido pode ser o
“pensar acerca de” (discurso), de acordo com o artigo Da
denotação. Mas antes disso são necessários outros
esclarecimentos.
Além das definições já tratadas, Russell também rememora as
noções de “variável” e de “função proposicional”, expressas no livro
Principles of Mathematics, pois é a partir delas (da linguagem
artificial lógica em geral) que a análise da denotação poderia atingir
o nível de precisão desejado. Ou seja, 1) “variável” é definida como
sendo um símbolo totalmente indeterminado o qual, por isso
mesmo, pode ser substituído por qualquer entidade, proposição,
função, classe ou relação: “In mathematical logic, any symbol
whose meaning is not determinate is called a variable”55; 2)
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RUSSELL, Bertrand. Da Denotação. In. Ensaios Escolhidos. Trad. Pablo Rubén
Mariconda. São Paulo: Abril Cultural (Os Pensadores), 1978, p. 4.
55 RUSSELL, Bertrand. The Principles of Mathematics. London: W.W. Norton,
1937, p. 4.
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“proposição” como sendo um símbolo determinado (tem uma parte
constante), porém não necessariamente não-ambíguo: “… wholes
not necessarily unambiguously determined”56 (isso significa que
tanto “existe um x, x é homem” como “João é homem” são
proposições); e 3) “função proposicional” como sendo uma
proposição complexa, formada por um agregado de proposições, e
que tem proposições como argumentos (valores a serem inseridos
na parte variável de uma proposição, podendo satisfazê-la,
tornando-a verdadeira; ou não, tornando-a falsa).
Com todas essas noções operando, Russell nos propõe alguns
exemplos de proposições e suas interpretações, a fim de nos
mostrar como funciona uma expressão denotativa. Desse modo,
considerando a noção “C(x) é sempre verdadeira” como
fundamental e indefinível, e sua derivada “C(x) é algumas vezes
verdadeira”, então “tudo, nada, e algo” (as mais primitivas
expressões denotativas) devem ser interpretadas como: C(tudo)
significa “C(x) é sempre verdadeira”; C(nada) significa “‘C(x) é falsa’
é sempre verdadeira”; e C(algo) significa “É falso que ‘C(x) é falsa’
é sempre verdadeira”. Todo o formalismo lógico desses exemplos
visam indicar que nas expressões gramaticais, ou verbais, as
expressões denotativas “tudo, nada, e algo” (bem com quaisquer
outras) não significam nada em si mesmas, enquanto proposições
separadas, mas somente enquanto proposições tomadas em seu
contexto: “... as expressões denotativas nunca têm qualquer
significado em si próprias, mas cada proposição, em cuja
expressão verbal elas [as expressões denotativas] ocorrem, tem
um significado.”57 Essa noção é muito importante, pois visa retirar
da linguagem ordinária a pretensão de dizer o que as coisas são
somente pela relação entre signos, sem considerar o contexto no
56

RUSSELL, Bertrand. The Principles of Mathematics. London: W.W. Norton,
1937, p. 4.
57 RUSSELL, Bertrand. Da Denotação, p. 4.
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qual ocorrem. Portanto, a conclusão sobre o sentido das
proposições é que quando afirmamos algo, não se trata de um algo
definido, ou seja, algo que necessariamente exista no mundo. Uma
expressão denotativa não necessariamente denota algo, e é assim
que deve ser interpretada. Ou seja, ela é um modo de dizer coisas
que pode implicar ou não a existência dessa coisa, dependendo do
contexto. A linguagem, portanto, não fala o que o mundo é, mas o
que ele pode ser. Assim, por exemplo, quando se diz “eu encontrei
um homem” isso não significa que um homem definido (que
tenciona existência) foi encontrado, mas expressa uma forma de
dizer “‘Eu encontrei x, e x é humano’ não é sempre falsa”. Assim
“um homem” não significa nada em si (não há nada que possa lhe
dar identidade sem relação a um contexto, a uma classe, como por
exemplo, aquela dos “humanos”), mas somente quando
considerado na análise de proposição contextualizada. Sendo
assim, a expressão denotativa “um homem” não denota algo
sozinha, mas somente no contexto da proposição, e, desse modo,
“um homem” não necessariamente existe. As proposições agora
podem, portanto, falar sobre coisas que não existem, e no caso das
expressões do tipo “todo”, “algum”, “um x”, trata-se de expressões
denotativas ambíguas.
Mas há também as expressões denotativas que denotam um
objeto definido. São aquelas que empregam o artigo definido “o/a”,
e que na verdade são expressões da forma lógica da unicidade.
Elas também não significam nada em si, mas somente no contexto
de suas proposições, diferindo das ambíguas quanto à forma.
Assim em “o pai de Teeteto era corcunda”, a expressão “o pai de
Teeteto” sozinha não significa nada (não denota nada, no sentido
de expressar algo necessariamente existente no mundo), mas a
proposição contextualizada “não é sempre falso para x que x gerou
Teeteto e que x era corcunda e que ‘se y gerou Teeteto, y é idêntico
a x’ é sempre verdadeira para y” tem, curiosamente, significado.
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Trata-se, na verdade, da forma de toda proposição unívoca, e
estabelecer as formas lógicas das expressões gramaticais deve ser
tarefa desse método de análise, de modo a precisá-las, remover
ambigüidades, e esclarecer sua aplicação legítima. Isso porque,
sem essa interpretação precisa, qualquer expressão que tencione
a forma da unicidade, estará condenada à falsidade. É preciso,
portanto, empreender “... uma redução de todas as proposições,
em que ocorrem expressões denotativas, a formas em que não
ocorrem tais expressões.”58 Pois é justamente a capacidade de
instanciação de uma forma lógica em contextos diversos daqueles
relacionados às entidades em que foi gerada que garante a sua
validade. Em outras palavras, a forma lógica é um símbolo
incompleto a ser preenchido pelos diversos contextos aos quais
pode ser aplicado, sendo a denotação contingente, e podendo ser
parafraseado globalmente sem perder seu valor de verdade.
Passemos agora ao segundo movimento do ensaio, no qual
Russell compara sua teoria àquelas de Frege e Meinong,
ressaltando as vantagens da sua e as deficiências das deles. Essa
comparação é pautada pela demonstração das deficiências das
teorias dos seus concorrentes quando consideram as expressões
denotativas num contexto gramatical (linguagem vulgar) como
sendo expressão legítima do conteúdo exato de proposições.59
Desse modo, Russell considera que a admissão por Meinong de
que haja entidades individuais significativas de uma expressão o
leva à posição embaraçosa de ter admitir que “o atual rei da França”
ou “o quadrado redondo” existem, enquanto subsistentes
(pertencem à classe dos indivíduos irreais). Russell considera essa
teoria “intolerável” por permitir a afirmação de contradições.

58
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RUSSELL, Bertrand. Da Denotação, p. 6.
RUSSELL, Bertrand. Da Denotação, p. 6.
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A teoria de Frege parece ser mais tolerável, porque não
contraditória, mas também se encontra em dificuldade ao admitir
que numa expressão denotativa estejam envolvidos dois
elementos, a saber, o significado e a denotação. Desse modo, o
significado se refere a uma expressão altamente complexa de um
objeto determinado, que explicita seus elementos constituintes
como, por exemplo, “o centro de massa do sistema solar no início
do século XX”. Já a denotação é um modo de dizer simples, que
não expressa seus elementos constituintes como, por exemplo, em
“pedra” ou “unicórnio”, por meio da unificação da descrição num
símbolo, e com significado determinado. Em ambos os casos,
segundo Russell, os elementos denotam uma denotação, ou seja,
descrevem algo necessariamente existente no mundo: “... e
devemos dizer tanto da expressão quanto do significado que eles
denotam uma denotação”. 60
Obviamente essa teoria encontra problemas quando se refere a
casos em que os objetos parecem ser inexistentes, ou seja, a
denotação parece ausente. Assim, no caso de “o rei da França é
careca” Frege resolve a questão provendo por definição algumas
denotações convencionais. No caso, essa última expressão
denotaria uma classe vazia. Russell julga a solução formalmente
válida, mas artificial (característica da qual ele mesmo pode ser
acusado, quando pensamos, por exemplo, em sua teoria dos tipos,
conforme Quine:
“... has unnatural and inconvenient consequences. Because the
theory allows a class to have members only of uniform type, the
universal class V gives way to an infinite series of quasi-universal
classes, one for each type. […] The Boolean class algebra no longer
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applies to classes in general, but is reproduced rather within each
type.”61)
e “não dá uma análise exata do problema”62. Isso porque, para
Russell, no caso de “o rei da França é careca”, apesar da expressão
ter um sentido (diz algo compreensível), certamente não denota
algo, posto que a proposição expressa por ela é sempre falsa. Além
disso, na teoria de Russell, nas expressões denotativas “... não
existe nenhum significado e somente algumas vezes [há] uma
denotação”63. O significado eventual, portanto, está na proposição
(forma lógica + contexto).
Continuando o movimento de mostrar as vantagens de sua
teoria e as desvantagens das dos outros teóricos, Russell ressalta
que sua teoria é melhor na resolução de alguns enigmas muito
importantes. E os enigmas, para ele, funcionariam como
experimentos da ciência física, ou seja, ajudariam a confirmar a
eficiência da teoria (o que não quer dizer que ela seja verdadeira).
Por exemplo, aquele da alteridade, quando se supõe a verdade de
uma denotação em uma expressão denotativa. Isto é, quando se
afirma que “ ‘o atual presidente Arábia Saudita é cristão’ ou ‘o atual
presidente da Arábia Saudita não é cristão’ deve ser verdadeiro”
temos uma falsa dicotomia, pois sequer presidente há na Arábia
Saudita, e muito menos cristão. Sua teoria mostra o vazio dos
enunciados descontextualizados.
Para resolver tais enigmas é preciso, para Russell, explicar
como se dá a relação entre significado e denotação. Essa relação
pode ser expressa por “... o significado denota a denotação.”64, ou
seja, se é o significado que constrói a proposição (ela é tradução
61

COPY, Irving M. The Theory of Logical Types. Londom: Routledge & Kegan
Paul, 1971, p. 61.
62 RUSSELL, Bertrand. Da Denotação, p. 7.
63 RUSSELL, Bertrand. Da Denotação, p. 7.
64 RUSSELL, Bertrand. Da Denotação, p. 9.
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do significado da expressão denotativa em termos lógicos precisos
e parafraseáveis, pois a expressão denotativa meramente
gramatical pronuncia-se sobre o simples sem conhecê-lo, sendo,
portanto, necessariamente falsa), é a proposição que denota,
eventualmente, o mundo. Portanto, o simples numa denotação
nada significa, mas somente o contexto: “De acordo com a
perspectiva que defendo, uma proposição denotativa é
essencialmente parte de uma sentença, e não tem, como muitas
palavras simples, qualquer significação por conta própria”65. Por
tudo isso, vemos que a denotação é, portanto, a paráfrase de um
símbolo incompleto (forma lógica de uma representação), a qual,
por isso mesmo, pode ser expressão uma denotativa que denota
(tem sucesso na sinonímia) ou não.
Sendo assim, a resolução dos enigmas depende de como as
expressões denotativas são reduzidas à forma lógica. Se, por
exemplo, o presidente norte-americano George W. Bush estivesse
curioso sobre o nome do presidente do Brasil, tratar-se-ia de
distinguir se há uma ocorrência primária da expressão, ou seja,
quando se admite que há um elemento que satisfaz a proposição
(afirmação de existência implícita), como por exemplo “Bush
desejava saber se o homem que de fato é o presidente do Brasil é
Lula”, ou se há uma ocorrência secundária expressa pela forma
condicional “Bush desejava saber se um e somente um homem é o
presidente do Brasil”. Nesse caso, a identidade no contexto simples
das expressões gramaticais é ambígua e não dá conta desses
problemas, já “... na lógica simbólica ela é facilmente evitada”66. Do
mesmo modo, se “o rei da França” for considerado como uma
ocorrência primária numa proposição (afirmação de existência
implícita), estaremos falando de algo que não existe, portanto
necessariamente falso, o que nos força a interpretá-la em sua forma
65
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secundária de ocorrência, de modo que escapamos da armadilha
da impossibilidade de se negar a existência de uma quimera, em
que toda expressão tenciona denotar algo: se toda expressão
denotativa denotasse algo no mundo, então a negação de
existência seria impossível, pois se algo não existe, então existe,
simplesmente por ser uma expressão denotativa, gerando uma
contradição. A força do argumento ontológico para a prova da
existência de Deus, por exemplo, parece residir nessa interpretação
que Russell quer afastar (e à qual aderira nos tempos de realismo
logicista extremado). Desse modo, expressões como o “quadrado
redondo”, “os deuses homéricos”, “o Deus de Abraão”, são
expressões denotativas que não denotam nada caso a ocorrência
seja primária, pois a proposição é falsa; por outro lado, se a
ocorrência for secundária a proposição PODE ser verdadeira, ou
não. A denotação, portanto, é a descoberta da fórmula lógica das
significações, que terá sentido em um contexto, sendo verdadeira
ou falsa.
No final de seu ensaio, Russell conclui que quando tratamos de
qualquer coisa da qual não temos conhecimento de trato (sensível,
imediato), ou seja, quando se trata do conhecimento discursivo,
dado nas definições das expressões denotativas, o que temos aí
não é o conhecimento de cada uma dessas coisas que compõem a
expressão, ou mesmo o conhecimento da existência no mundo do
objeto que essa expressão tenciona denotar, mas apenas um
conjunto de palavras da expressão denotativa, que podem denotar
algo ou não, dependendo da forma proposicional que assumirem.
Isso significa que aquilo que conhecemos por meio das expressões
denotativas são propriedades de alguma coisa contextualizada,
mas não da coisa em si. Portanto não se pode falar de sua
existência individual, pois só temos acesso, segundo Russell, pela
lógica das relações entre coisas: “Sabemos as propriedades de
uma coisa sem ter conhecimento de trato da coisa em si e,
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consequentemente, sem qualquer proposição simples, da qual a
coisa em si seja um constituinte”.67
Por tudo isso, o que o ensaio Da denotação (entre outros textos
mais maduros) parece nos comunicar é a confissão de que, como
nem toda expressão denotativa expressa algo no mundo, as
inferências lógicas não devem ter a pretensão de dizer o que as
coisas são, mas apenas como elas podem ser (segundo uma certa
gramática e um certo mundo supostos, a serem postos à prova na
experiência): “... enquanto dá asas à imaginação, relativamente ao
que o mundo possa ser, a lógica se recusa a legislar sobre o que o
mundo é”68.
O projeto anterior à “crítica da denotação” de Russell, seu
realismo logicista, queria inferir imediatamente da estrutura das
proposições a estrutura dos fatos do mundo. Mas pela análise da
descrição, descobriu dois níveis da estrutura da proposição que o
fizeram alterar o projeto inicial: 1) o gramatical (estrutura material e
visível da proposição), 2) e o lógico (estrutura de seu significado).
No primeiro caso logo percebeu que seu projeto não seria possível,
devido às denotações vazias, e ambigüidades. No segundo, a
tentativa de reduzir o mundo aparente ao mundo dos elementos
lógicos (obtidos indutivamente pela interpretação das proposições
sobre algumas entidades do mundo, mas não necessariamente
aquelas) persistirá durante muitos anos de estudo. Assim, se uma
expressão denotativa pudesse ser parafraseada e mantivesse seu
valor de verdade em diversos contextos (independentemente das
entidades originais geradoras da forma), então ela seria
considerada uma forma lógica do mundo, e, portanto, passível de
ser utilizada na descoberta da estrutura do mundo. Entretanto,
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Isto é, no segundo modelo, o do atomismo lógico, qualquer teoria
cientifica poderia ser reduzida a suas expressões simples, e,
portanto, a símbolos incompletos parafraseáveis (construções
lógicas). Assim, cada uma das expressões sobre o mundo (objetos,
propriedades, relações) poderia ser reduzida a construções lógicas
simples e cada uma delas seria um fato atômico. Portanto, o mundo
seria um agregado de fatos atômicos, sendo os elementos simples
do mundo acessíveis à experiência (empirismo). Porém esse
atomismo também se encontra em dificuldade na tentativa de
estabelecer fatos atômicos para proposições gerais (leis científicas)
devido à impossibilidade, por exemplo, da experiência captar o
universo infinito. Além disso, dependendo da linguagem adotada
com última e irredutível a estrutura do mundo (metafísica) será
sempre condicionada a ela. Como diria Bismarck, as linguagens
lógicas são como salsichas, ou seja, caso se saiba como são feitas
não se as come com gosto; ou com Quine, de modo mais elegante,
devemos perceber que a linguagem é um jogo humano composto
por “verdade” – como satisfação do argumento - e “gramática”:
“The truth predicate is a reminder that, despite a technical ascente
to talk of sentences, our eye is on the world.”69). O atomismo lógico
torna-se, então, uma máxima de análise lógica (pautada pela
tentativa de separar o objeto de investigação em partes tão
pequenas quanto possível, e suas relações), ou seja, um método
filosófico que aponta possibilidades de mundo, mas que não deve
se pronunciar sobre a natureza do real, pois o teste dessas
possibilidades cabe à ciência experimental.
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A lógica, portanto, não pode mais querer ser espelho da
estrutura do mundo, mas sim construção de variadas formas de
inferência sobre mundos possíveis. Ela é, portanto, uma aposta
(para o bem da ciência...) Por isso Russell diz que um problema de
filosofia é um problema de lógica, ou não é um problema de filosofia
(se consideramos a filosofia como uma tentativa de inferir a
estrutura do mundo). Para ele, cabe a filosofia construir “...
inumeráveis alternativas que se acham fora do alcance irrefletido
senso comum, deixando à experiência a tarefa de decidir, sempre
que uma decisão é possível, entre os muitos mundos que a lógica
oferece a nossa escolha.”70.
Na verdade, o que mais parece importar para Russell é a defesa
do método analítico filosófico em oposição a qualquer idealismo
monista. Pois apesar de não afirmar que o método da análise seja
capaz de alcançar a estrutura metafísica do mundo, ou seja, seus
elementos mais simples (mas somente coisas “ ‘relatively simple’
whatever we do not know to be complex”71), ou os átomos
ontológicos que compõem um mundo de fatos, Russell deseja
continuar afirmando a pluralidade dos simples que se relacionam:
“A concepção da unidade necessária de todo o existente denota,
pois, pobreza de imaginação, e uma lógica mais livre nos emancipa
dessa instituição benevolente e bitolada que o idealismo nos exibe,
sob a denominação de totalidade do ser”72.
Para concluir nossa investigação sobre o sono e o despertar
logicista, podemos pensar no contexto da Dialética do
Esclarecimento de Adorno e Horkheimer, e observar que a análise
lógica formal e rigorosa é, sem dúvida, eficiente destruidora de
70
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mitos metafísicos. Porém, ao se declarar único método válido (sob
uma gramática específica, a das relações externas, e que
estabelece termos simples arbitrariamente) para produção de sobre
teses sobre o mundo, não se torna também mito, sonho?
“É grande o poder da linguagem e quanto o Logos é um grande
Senhor [cf. Górgias, frag. 11]. Por ele enfeitiçado, o espírito humano
é levado a acreditar que quando ocorre com as palavras, assim
também se passa com as coisas [cf. Aristóteles, Refutações
Sofísticas, 165a]. Aristóteles parece nos ter prevenido em vão
contra os desvarios do discurso.”73
Acredito que sim. Russel, o desperto, muito provavelmente
também concordaria. E é nosso dever estarmos acordados. Mais
do que nunca, a verdade parece estar nas perspectivas. Isso
porque, ironicamente, como dizia um filósofo afeito a sujeitos e
predicados (Aristóteles): “o ser se diz de vários modos”. Ou seja,
talvez o mundo seja realmente um, ou talvez seja outra coisa, mas
certamente isso se diz de vários modos. E enquanto formas de
expressar o mundo, todas as perspectivas podem ser válidas (no
sentido de legítimas), porque todas podem ser verossímeis e
nenhuma é necessariamente verdadeira. A vigília é recomendada
também porque não é desmedido pensar a linguagem como um dos
modos de expressão de relações de poder. O logos não é neutro.
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Ocultação, desocultação e
invenção em Bergson .
74

O dissenso é a coisa do mundo mais bem partilhada entre os
homens, pois cada qual pensa estar tão bem provido de um justo
olhar capaz de desvelar o real que mesmo os menos hábeis na
defesa da veracidade desse olhar não julgarão por isso estarem em
erro. Assim, seja por meio de razões, de uma intuição, ou de birra
mesmo (de uma patologia qualquer), cada pessoa encontrará seu
meio de discordar. Isto posto, após essa exortação de humor
questionável, esclarecemos que o objetivo desse trabalho é
comentar algumas “idéias gerais” da filosofia de Bergson (as aspas
se justificam, pois essa ideia mesma já faz parte de seu aparato
conceitual), tomando como guia a introdução de seu livro O
Pensamento e o Movente75 (texto maduro do autor) e procurando
também problematizar ali as noções de ocultação e desocultação
do real, no espírito em que foram tratadas por Heidegger em A
doutrina de Platão acerca da verdade76.
De início cabe dizer brevemente o que entendemos significar tal
ocultação-e-desocultação do real, noção que nos parece ao mesmo
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tempo se aproximar e se distanciar da filosofia de Bergson, para
que façamos nosso percurso com uma suspeita ativa. Sendo assim,
no referido texto, Heidegger investiga a palavra grega alétheia
(verdade) e observa que etimologicamente ela tem um sentido
negativo, ou seja, a-létheia (sem ocultação). Ora, se o sentido
primeiro da “verdade” é o de desocultamento, então, parece ser
necessário que, antes desse desvelamento, o real, o Ser, esteja ao
menos em parte oculto. E dada essa ocultação original, a filosofia,
a ciência e o senso comum se esforçarão na descoberta de um
meio adequado, de um justo olhar, para a desocultação do Ser.
Contudo, para Heidegger, é justamente essa noção a priori
problemática do Ser que deveria ser mais adequadamente
compreendida. Isto é, por que o Ser é um problema? Por que
estaria desde já oculto? Não poderíamos simplesmente constatar
que ele “está aí”? Nesse sentido, mesmo o método bergsoniano da
intuição, com todas as precauções que toma com a linguagem,
talvez também fosse até certo ponto uma espécie de ocultação
(uma vez que também se arroga ser “justo olhar”), pois para
Heidegger:
“Ninguna tentativa de fundamentar la esencia de la
desocultación en la ´razón´, en el ‘espíritu’, en el ‘pensar’, en el
‘logos’, ni en cualquier otra especie de ‘subjetividad’, puede salvar
a dicha esencia, pues lo que es preciso fundamentar, es decir, la
esencia de la desocultación misma, aun no es en todo esto lo
suficientemente cuestionado. Y siempre tiene que llegar a ser
‘puesta en claro’ la consecuencia esencial de la esencia no
comprendida de la desocultación.”77
Portanto, durante nosso percurso pelo texto de Bergson,
ficaremos atentos a alguns sinais dessa suposta ocultação e
desocultação do real, para ao final dele ensaiarmos uma síntese.
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Sendo assim – uma vez que se diz ser isto inevitável a nossa
inteligência – espacializemos o texto de Bergson. Ou seja, a
introdução de O Pensamento e o Movente divide-se em duas
partes: a primeira explica a noção fundamental de seu pensamento,
que é a diferença entre a duração e o pensamento espacializado; a
segunda discorre sobre as principais perguntas e respostas das
quais sua filosofia se ocupou, ou seja, em poucas palavras, sobre
as ilusões que o pensamento da duração poderia afastar, e sobre
seu método, a intuição.
Na primeira parte do texto, Bergson faz uma série de
considerações sobre as noções fundamentais de sua filosofia:
duração e tempo. Ressalta inicialmente que falta à filosofia precisão
(não deixar escapar nenhum aspecto do real), pois os sistemas
filosóficos são abstrações muito gerais, que contemplam todos os
mundos possíveis, e nos quais tudo poderia acontecer de maneira
diversa da que percebemos, da experiência. Tais abstrações se
mostram insatisfatórias e palco de infindáveis querelas. Ao
contrário, a explicação satisfatória seria a da ciência (num novo
sentido que será tratado adiante e, aliás, em Bergson as palavras
sempre se colocam em um novo sentido), pois ela se contenta com
o objeto dado na experiência, ela “adere ao objeto”. Nesse sentido,
para Bergson, era a filosofia evolucionista de Spencer que dava
sinais de caminhar na direção de “modelar-se sobre as coisas”,
porém os Primeiros Princípios de Spencer ainda lhe pareceram
fracos, e por isso ele procurou “completá-los” a partir da idéia de
tempo.
Mas o que é esse tempo? Trata-se fundamentalmente da
constatação de que o tempo real escapa às matemáticas. Pois,
sendo sua essência passar (nenhuma de suas partes permanece
quando outra se apresenta), a sobreposição de suas “partes” (a
rigor não haveria partes), para a medição, é impossível. Sendo
assim, essa ocultação do tempo real ocorre porque o tempo que
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utilizamos para a ciência é espacializado, ou seja, é uma abstração
geométrica que não se relaciona com a duração (que é intensidade
pura, continuidade pura, heterogeneidade que se interpenetra, e
que não é extensa). O tempo real, portanto, é duração. Ora,
justamente o oposto é o tempo matemático: uma linha. Uma linha
que contém vários momentos, várias “paradas virtuais”
(instantâneos) de tempo, e que todavia que não dá conta de todos
os momentos, que não dá conta dos entre-momentos (infinitos). E
para Bergson não podemos desprezar esses entre-espaços, pois
neles tudo pode acontecer: “O tempo poderá acelerar-se
enormemente, e mesmo infinitamente: nada terá mudado para o
matemático, para o físico, para o astrônomo.”78 Já para a
consciência os “entre-momentos” fazem toda a diferença, pois ela
se dá por excelência na duração, e perceberia essas acelerações
ou refreios. Por sua vez a ciência trata o tempo como se ele já
tivesse passado, pois sua função é prever, calcular. Isto é, a
“ciência normal” pensa o tempo como medida da duração e não
como duração mesma. Porém, para Bergson, é justamente a
compreensão dessa duração, a qual ciência elimina por motivos
práticos, que nos possibilitaria desvelar o real.
Segundo Bergson, durante toda a história, espaço e tempo
foram erroneamente tratados como coisas de mesmo gênero.
Bastou-nos substituir a palavra “justaposição” (de imóveis) por
“sucessão” (de seções imóveis de tempo, de instantâneos) para
instaurarmos a ilusão de que a distinção estava adequadamente
estabelecida. Mas a espacialidade permaneceu presente em
ambas as naturezas, e é justamente essa característica que não
está de acordo com a idéia de duração, que é continuidade pura. O
“erro”, portanto, foi tratar duração como extensão – sendo a
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linguagem e a inteligência as responsáveis por nos conduzir a tal
obscuridade:
“Mas se a ciência e o senso comum estão de acordo, se a
inteligência, espontânea ou refletida, descarta o tempo real, não
seria porque a destinação de nosso entendimento o exige? Foi bem
o que cremos perceber estudando a estrutura do entendimento
humano. Pareceu-nos que uma de suas funções era justamente
mascarar a duração, seja no movimento, seja na mudança.”79
Essa máscara, essa ocultação, aconteceria porque nossa
representação intelectual do movimento desvia o olhar da
transição, porque para fins práticos ela não lhe interessa. Isso
porque nossa inteligência busca a fixidez do objeto para manipulálo. Ela pergunta “... onde o móvel está, onde o móvel estará, onde
o móvel passa”80, numa série de posições estáticas, de paradas
virtuais. Ao contrário, a mobilidade real em Bergson é
essencialmente uma continuidade indivisível. Os momentos são
apenas instantâneos tomados por nosso entendimento, são
abstrações, como uma fotografia. Essa visão justaposta de
instantes serve às exigências da linguagem e do cálculo.
Sendo assim, dada essa má interpretação da duração, Bergson
aponta que os problemas metafísicos teriam sido mal formulados.
Porém, ao contrário das contradições paralisantes das antinomias
de Kant, justamente por esses problemas terem sido mal
formulados é que lhes caberiam outras respostas. Ou seja, eles não
são problemas insolúveis, eternos – falta-lhes apenas um “justo
olhar”:
“Quem sabe se os ‘grandes problemas’ insolúveis não ficarão na
película? Eles não dizem respeito nem ao movimento, nem à
mudança, nem ao tempo, mas somente ao invólucro conceitual
79
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como o qual falsamente os confundíamos ou tomávamos por
equivalente. A metafísica tornar-se-á então a própria experiência. A
duração revelar-se-á criação contínua, ininterrupto jorro de
novidade.”81
Em Bergson, a observação do fluxo da consciência foi a situação
privilegiada para a constatação da duração como continuidade
pura. Prestando atenção em seus estados, seus dados imediatos,
Bergson percebeu a consciência como pura intensidade, pura
qualidade, e pura continuidade. Também como um único estado
de atenção, e de tensão, do qual não podemos diminuir um só
segundo, sem modificar-lhe o conteúdo, assim como não se pode
diminuir a duração de uma melodia sem alterá-la. Essa duração na
consciência é Memória (conjunto de imagens percebidas)
constantemente presentificada, em que o passado quase não se
distingue do presente. Nesse sentido, o estado seguinte (ou
diferenciação) é sempre uma criação, pois se constitui como um
arranjo novo de reais virtuais (o possível não é mera condição
lógica, é uma configuração do real que existe, sendo a
diferenciação um recorte, um perspectiva do real). Já o movimento
pensado espacialmente implica que o futuro seja totalmente
causado, determinado pelo passado – não havendo novidade,
imprevisibilidade. Por isso, para Bergson, mesmo os pensadores
que defendem o livre-arbítrio o concebem apenas como uma
escolha entre “possíveis” pré-determinados.

Para Bergson, há consonância entre a duração irreversível da
história de nossa consciência e aquela dos estados do mundo
material, pois eles são contemporâneos: “E como esta dura [nossa
consciência] é necessário que os estados do mundo material se

81

BERGSON, O Pensamento e o Movente, p. 225.

134

Interpretações primeiras

relacionem de alguma forma à duração real.”82 . Sendo assim, a
duração do mundo material apresenta-se como evolução criadora,
ou seja, criação perpétua de diferença sem um telos (as diferenças
não são prévias, elas se transcriam a cada contínua atualização).
Ora, mas essa é uma noção aparentemente ilógica, ou seja, como
algo pode se realizar sem ser um determinado possível antes? De
fato é uma idéia que no mínimo nos causa suspeita, mas Bergson
nos dirá que tal desconforto é natural, pois é próprio de nossa
inteligência considerar que tudo aquilo que é, o é apenas porque
pudera ser. Ele nos dirá que se trata de um vício de nossa
inteligência exigir retrospectivamente e prospectivamente a
validade de juízos atuais “... devido ao principio, profundamente
gravado em nossa inteligência, de que toda verdade é eterna.”83
Nossa lógica, portanto, não admite a possibilidade de que algo
surja, de que alguma coisa seja criada, ou seja, de que o Tempo
seja eficaz na produção de realidade.
Enfim, para o filósofo nossa inteligência nos torna naturalmente
incapazes de compreender essa noção num primeiro momento,
sendo necessário um esforço antinatural para desocultar a duração.
O justo olhar, portanto, é antinatural, e o pensar espacialmente é
estar na caverna. Desse modo, as ilusões de fixidez e as várias
dificuldades da metafísica e da ciência são atribuídas à natureza de
nosso entendimento, quase como o fez Kant. A diferença é que
para Kant nós deveríamos nos conformar com as limitações, e
abandonar a metafísica enquanto acesso às coisas em si. Para
Bergson, uma metafísica com tal pretensão ainda é possível –
redefinida, com novo método, e com novo olhar: as lentes do
Tempo.
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A intuição
A segunda parte do texto de Bergson trata dos problemas que
sua filosofia enfrentaria e do método para resolvê-los, a intuição.
Palavra ambígua (e não poderia ser de outro modo, dado que o
signo, que é fixidez, aponta para um referenciado que é
movimento), mas que recontextualizada assume função útil à
aproximação do real, que é a mudança pura. Esse novo método de
uma nova metafísica não mais procuraria abarcar todo o real a
partir de princípios, de generalizações primeiras, mas procuraria
dar a cada uma das coisas uma explicação exclusiva, num
empirismo superior, permeado pela idéia de duração. Desse modo,
tal intuição se apresenta como o método para a apreensão daquilo
que faz a coisa ser o que ela é, em sua diferença a respeito de tudo
aquilo que ela não é. Para tanto, o método compreenderá três
regras: 1) verificar a veracidade e a falsidade dos problemas (a
negação do Ser, por exemplo, é falso problema), 2) reencontrar as
articulações do real nesse empirismo superior, e 3) manter sempre
ativa a idéia de duração.
A intuição tem seu domínio no espírito (consciência) e deseja ver
nas coisas, mesmo na matéria, sua participação na espiritualidade.
Desse modo, nessa mistura humanizada entre espírito e matéria,
os resultados obtidos pelas filosofias que utilizam o método da
intuição parecerão não coincidentes, mas não serão por isso
inconciliáveis, posto que suas descobertas serão todas
perspectivas legítimas do real (pontos de vista, sistemas de
referência). Portanto, tal método é apreensão
“Daquilo que não é abstrato e convencional, mas real e concreto,
com mais razão daquilo que não pode ser reconstruído com
componentes conhecidos, da coisa que não foi seccionada no todo
da realidade pelo entendimento, nem pelo senso comum, nem pela
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linguagem, não poderíamos dar idéia a não ser abordando-a de
múltiplos pontos de vista, complementares e não equivalentes”84.
Percebamos que o justo olhar aqui é suavisado, em parte
relativizado, e nesse sentido se aproxima do ponto de vista de
Heidegger, que é o ponto de vista das perspectivas todas legítimas
da percepção do real enquanto indeterminação irredutível. Porém
em Bergson ainda assim mantém-se a necessidade de um método.
Tentaremos esclarecer essa idéia mais adiante.
Para Bergson, o método é, em princípio, de difícil compreensão
e uma idéia que surge de uma intuição é também inicialmente
obscura, pois a duração, ao contrário da inteligência tradicional que
representa sem dificuldades o novo como um rearranjo de
elementos que já existiam, é continuidade ininterrupta de novidade
imprevisível. Sendo assim, dados os nossos hábitos de
pensamento, nossa primeira reação é taxar a intuição de
incompreensível. Por isso torna-se necessário dar-lhe um voto de
confiança. Isto é, devemos ser tolerantes com sua obscuridade
inicial, se quisermos usufruir de seus benefícios (assim como o
fazemos numa leitura estrutural de texto). Desse modo, no
processo de investigação do real por meio do método, ele mesmo
se esclarecerá e esclarecerá as coisas: “Mas aceitemo-la
provisoriamente, passemos com ela pelos diversos departamentos
de nosso conhecimento: nós a veremos, a ela, obscura, dissipar as
obscuridades.”85
O objeto dessa intuição será privilegiadamente o espírito, e será
o método de uma nova metafísica que trabalhará ao lado da
ciência. Isso porque se a ciência trabalha bem com a matéria inerte
(foi feita para dominar a matéria, para fabricar instrumentos, e guiar
nossos corpos), ao contrário atrapalha-se ao falar da viva (mais
84
85

BERGSON, O Pensamento e o Movente, p. 235.
BERGSON, O Pensamento e o Movente, p. 236.
137

Felipe Pérez

especificamente, do espírito). Assim, se reinstituímos a metafísica,
com seu método da intuição para explicação da consciência, e
delimitamos a atuação da ciência criticamente, permeada pela idéia
de duração, e de intuição imediata (empirismo radical), então o
relativismo da ciência estaria afastado, até que se prove o contrário:
“Àqueles que declaram nossa ciência relativa, àqueles que
pretendem que nosso conhecimento deforma ou constrói seu
objeto, a esses incumbe, pois, o ônus da prova”86. Ora, é
justamente essa nossa suspeita. Se podemos “prová-la”, não
sabemos se é o caso.
De acordo com esse novo arranjo da pesquisa sobre a natureza
das coisas, a nova metafísica deverá se dedicar à investigação do
espírito e ao desenvolvimento de novas funções da inteligência,
enquanto que a ciência deve se limitar à pesquisa material. Ou seja,
a metafísica e a ciência são dois departamentos do pensamento
humano que devem trabalhar lado a lado. A ciência, sob o método
da inteligência espacial, conhece o real do ponto de vista material;
a metafísica, pela intuição, conhece o real da consciência e afasta
os preconceitos espaciais da inteligência para a compreensão do
devir. Seus métodos se interdeterminam (cada um serve de idéia
reguladora ao outro), pois na verdade seus objetos se entrelaçam.
Desse modo, assim como a física em parte já se libertara do
intelectualismo e passara a valorizar a experiência, pela mesma
reforma terá que passar a metafísica, a qual forçosamente tendo
que trabalhar com conceitos, terá que admitir que nesses conceitos
não está toda a experiência (no próprio conceito de intuição não
está toda a experiência da intuição), mas que eles são apenas uma
referência imperfeita (aproximada) ao real e que, justamente por
isso, poderiam nos indicar um caminho para a visão direta do real
– ou seja, mais uma vez, fornecer um “justo olhar”.
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Não se trata de tarefa fácil. Para o filósofo, a ciência e a
metafísica “tradicional” (aquela que não é a de Bergson) estão
sempre prontas a dogmatizar, posto que de algum modo precisam
justificar os princípios primeiros que a inteligência requer, sejam
eles matemáticos, ou religiosos, ou de qualquer outra natureza
(como o ponto de apoio fixo requerido para a alavanca de
Descartes, o cogito, ou como o motor imóvel de Aristóteles). Enfim,
ao que parece, a inteligência tem necessidade de uma virtus
dormitiva (a misteriosa propriedade do ópio que nos faz dormir,
como representado na peça de teatro Le malade imaginaire, de
Molière) para poder funcionar corretamente. “Ser”, “Deus”,
“Vontade” (e por que não “Tempo”?) são noções que devem ser
aceitas peremptoriamente, como axiomas, premissas, fundamento,
evidência, enfim. Ainda que possam ser “provadas” posteriormente.
Mas para Bergson justamente “Aí está o vício dos sistemas
filosóficos. Eles crêem nos informar acerca do absoluto dando-lhe
um nome. Mas, ainda uma vez, uma palavra pode ter um sentido
definido quando ela designa uma coisa; ela o perde quando a
queremos aplicar a todas as coisas.”87. A solução desse vício seria
a ultrapassagem da linguagem, por meio do contato direto
(imediato) com o objeto na experiência, segundo o método da
intuição. Porém, em tempo, ressaltamos que apesar do escopo
bastante explicito que Bergson delimita a linguagem (apenas
aproximação do Ser), devemos ficar atentos também à duração ou
ao Tempo, como potenciais virtus dormitivas. E uma evidência de
que essa preocupação não é descabida é a aproximação dessas
idéias àquela de “saber privilegiado” (como aquele dos “donos da
verdade”88 na Grécia Arcaica: o poeta, o adivinho, o rei), o qual
sempre cheira a ocultação (agora do filósofo-cientista):
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“A verdade é que a existência só pode ser dada numa
experiência. Esta experiência se chamará visão ou contato,
percepção exterior geral, se trata de um objeto material; ela tomará
o nome de intuição quando se tratar do espírito. Até onde vai a
intuição? Somente ela mesma poderá dizer. Ela descobriu um fio:
cabe a ela saber se este fio chega até o céu ou somente até alguma
distância da terra. No primeiro caso, a experiência metafísica se
aproximara daquela dos grandes místicos: cremos constatar, por
nossa parte, que ai se encontra a verdade. No segundo caso, elas
permanecerão isoladas uma da outra, sem por isso se repugnarem
mutuamente. De qualquer forma, a filosofia nos terá elevado acima
da condição humana.”89
Para Bergson essa experiência privilegiada do real nos liberta
da servidão do espírito à letra, à inteligência instrumental e,
portanto, das explicações materiais-espaciais do real (que visam ao
prático, e não ao preciso, ao verdadeiro). A filosofia não seria,
portanto, um quebra-cabeça em que as peças estão todas dadas,
bastando montá-lo; na verdade, mais adequada seria a metáfora de
um baralho repleto de coringas – e com quantidade de cartas
indefinível. Aliás, é justamente esse o papel da linguagem nesse
novo método de investigação do real: a aproximação metafórica do
real, sua enunciação inventiva, enquanto um recorte bem feito de
um problema filosófico:
“Mas a verdade é que se trata, em filosofia e mesmo alhures, de
encontrar o problema e conseqüentemente de colocá-lo, mais que
resolvê-lo. Pois o problema especulativo está resolvido no
momento em que for bem enunciado. Quero dizer que a solução
está então perto, se bem que ela possa permanecer velada e, por
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assim dizer, coberta: restaria apenas descobri-la. Entretanto,
enunciar o problema não é somente descobrir, é inventar”90.
Reerguendo nossas guardas anti-ocultação, entretanto,
percebamos que essa enunciação é invenção, mas não é uma
invenção qualquer, sem critério. Ao contrário, trata-se de uma
invenção que necessariamente tem de fazer uso de um método
privilegiado (o qual requer de início sua aceitação complacente, a
modo de um credo religioso, para que as brumas progressivamente
se afastem), a intuição, e que, portanto, é também uma espécie de
ocultação, de mito. Tais invenções são propagandeadas como
heurísticas, úteis, edificantes, libertadoras, mas ainda nos parecem
mito. Desse modo, até para sermos coerentes com Bergson,
relembremos que o real só se apreende diretamente, por
experiência, por perspectiva, por seleção do real (percepção), como
uma peneira, e que a linguagem sempre falsifica, mesmo a
invenção bem intencionada.
Essa “enunciação dos problemas” não é mais que um tipo de
“idéia geral”, ou seja, o agrupamento de um conjunto de elementos
não totalmente definidos sob o mesmo nome, uma classificação
aproximada do real. E essa classificação, para Bergson, não é mais
do que um hábito que se eleva do campo da ação para o do
pensamento. Ou seja, a natureza em vez de dar ao homem o
instinto, deu-lhe a inteligência, capacidade de inventar seus
próprios instrumentos de seleção do mundo, de reação ao mundo,
sendo que essas idéias gerais surgem originalmente na sociedade
para a conversação e cooperação. Ora, essas idéias desde sempre
não estariam compromissadas naturalmente para a percepção do
devir, mas para a orientação da ação humana, sendo, portanto,
invenções sociais. Para Bergson, cabe à filosofia, portanto,
recolocar uma classificação do real, mas agora prevenida com a
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idéia de que ela é uma classificação (abstração do real), e que o
que existe de fato é o devir. Trata-se de um esforço do espírito que
se reinsere no elã vital, espécie de consciência universal imanente
da duração: “... gerador das sociedades que são geradoras de
idéias”91.
Para Bergson, as idéias gerais falsas, ou os problemas da
metafísica, ocorrem porque falam muito mais sobre o que não é, do
que sobre o que é. Por exemplo, jamais nos espantaríamos de
existir alguma coisa (o “mundo exterior”, por exemplo), se não
admitíssemos antes que nada pudesse existir. Tal espanto
ocorreria devido a um preconceito lógico natural. Trata-se, segundo
Bergson, do vício de negação ao qual não sucumbem aqueles que
simpatizam com a força do elã vital: “À medida que dilatamos nossa
vontade, que tendemos a reabsorver nosso pensamento e que
simpatizamos mais e mais como esforço que engendra as coisas,
esses terríveis problemas recuam, diminuem, desaparecem.”92
Essa “advertência externa” às ilusões da inteligência mostrará,
portanto, que idéias como “desordem” e “nada” são palavras vazias
de sentido, pois nenhum arranjo se põe sem que outro o substitua,
e nenhuma matéria se põe sem que outra a substitua. Para o
filósofo, tais idéias são miragens de idéias, ilusões, porque nossa
inteligência ignora presenças que não nos interessam, taxando-as
injustamente de “ausências”. Assim, uma vez que estivéssemos
convencidos dessa ilusão intelectual, ela se dissiparia. E o
pensamento poderia respirar, retomar sua marcha.
Mas poderíamos nos perguntar: tal “advertência externa” é de
fato externa à inteligência humana? Diríamos com Bergson que ela,
a advertência de viés biológico às ilusões intelectualistas, se forma
por indução: 1) indução por enumeração – por meio da qual
91
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observa diversos casos em que o pensamente espacializado se
encontra em dificuldade e supostamente se desembaraça com a
ajuda da idéia de duração; e 2) indução por abdução, ou “inferência
para melhor explicação” (que é um eufemismo para “chute” – sem
que neguemos que o chute às vezes é feliz), por meio da qual a
mesma lógica do devir da consciência é projetada ao mundo
material. Ora, podemos conceder a razoabilidade de tais induções
(sem questionar a indução em si, como em Hume), porém, de
qualquer forma, é saudável lembrar que essa convicção do devir
não é necessária. Novamente, contudo, o argumento bergsoniano
tentará se colocar um passo atrás (argumento ad hominem –
desqualificando a inteligência que percebe a contingência da
formação da premissa da duração por meio de indução), mas atrás
de quê? De que lugar ele fala? (e pressentimos novamente a
censura à pergunta espacializadora) Provavelmente com os olhos
e a lógica privilegiada de um demônio, emprestados desde sempre,
ao adivinho, ao poeta, ao rei, e agora ao filósofo-cientista:
“Exigimos da ciência apenas que se mantenha científica, e que não
se renda a uma metafísica inconsciente, que se apresenta aos
ignorantes ou aos meio-sábios com a máscara de ciência.”93
Esse novo saber consiste no esforço de resolução de cada
problema da natureza do real em seus elementos específicos, e
não por meio de idéias gerais prévias, ou seja, trata-se de um
empirismo radical associado à premissa da duração. Assim, seriam
necessários diversos estudos pontuais para a compreensão de
apenas um elemento, e os estudos nunca seriam suficientes... Para
Bergson “É preciso iniciar-se na ciência que ignoramos, aprofundarse nela, e se for preciso reformulá-la”94.
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Exemplo de êxito nesse novo método seria o esclarecimento da
relação psicofisiológica (da relação entre sistema nervoso e
espírito). Em sua investigação sobre tal problema, Bergson
mostrara o fato da liberdade, pois a partir da percepção da
consciência como duração e constante diferenciação por criação
(atualização contínua das diversas configurações virtuais, mas
reais, do Ser na consciência – que é centro de indeterminação),
conclui que tal liberdade sempre é possível (fundamentalmente
para aqueles que podem experimentar seu “eu profundo” –
experiência de atualização de imagens da memória não pautada
pela utilidade, como no sonho). Também julga ter esclarecido que
o cérebro teria o papel de escolher dentre as lembranças aquelas
que poderiam aclarar melhor uma ação começada, sendo um órgão
de atenção à vida (em oposição ao campo do sonho), mas que
essas lembranças se conservariam nelas mesmas, para além do
cérebro, sendo o passado integralmente conservado. Essa
afirmação é justificada quando nos colocamos nos dados imediatos
da consciência, ou seja, no “campo de imagens” (explicação da
relação sujeito versus mundo, para além – ou melhor, para aquém,
para antes – da querela materialismo versus idealismo), em que o
corpo ocupa uma imagem central, que tem acesso aos seus
estados internos, mas que não por isso deixa de ser também uma
imagem (o próprio sistema nervoso é uma imagem). Ou seja, o que
percebemos são imagens, imagens que existem em si enquanto
tais. Contudo Bergson reconhece que sua reflexão sobre as
“imagens” em Matéria e Memória foi julgada obscura devido aos
preconceitos intelectuais dos leitores. Ou seja, mais uma vez, ele
apresenta seu “argumento externo” dos vícios da inteligência
humana.
A investida contra a linguagem, por meio do argumento externo
permanece e se enerva no momento final do texto. Assim, para
Bergson, não deveria ser surpresa que a filosofia tenha sido de
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início dialética, visto que não possuía outros meios, ou seja, o
conhecimento experimental da matéria e do espírito ainda era
precário. Para ele a linguagem, que se caracteriza pela
estabilidade, deveria se limitar ao uso social, pois é a própria
sociabilidade que exige tal fixidez dos signos. Além disso, critica
duramente o “o homem inteligente” (o sofista – e quanto peso
negativo a crítica platônica não lhe deixou de herança...), aquele
que dispõe dos conceitos tradicionais da sociedade e deles tira
conclusões razoáveis, verossimilhantes, quanto ensaia falar sobre
o real:
“Quem quer que se tenha afastado das palavras para ir em
direção às coisas, para reencontrar suas articulações naturais, para
aprofundar experimentalmente um problema, bem sabe que o
espírito marcha, então, de surpresa em surpresa. Fora do domínio
propriamente humano, isto é, social, o verossimilhante quase nunca
é verdadeiro.”95
Isso porque, para ele, a inteligência natural não implica
competência para analisar um problema científico. O estudo
correto, o “justo olhar”, só se dá caso a caso, num estudo
experimental aprofundado e permeado pela idéia de duração (que
valoriza a competência técnica e intuitiva. Ora, não vemos aqui
emergir uma nova espécie de mestre da verdade, uma tecnocracia
“esclarecida”?
Bergson censura os homens bem-pensantes (o homo loquax),
aqueles que se mostram capazes de falar com razoabilidade sobre
qualquer assunto, justamente porque, para ele, o que se requer não
é “razoabilidade” (que se baseia em princípios gerais), mas
precisão. Ora, o que poderia falar, por exemplo, um inteligente
crítico literário sobre uma questão da física como a distinção entre
partículas e ondas? Sem dúvida poderia dizer algo inteligente, algo
95
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sobre as relações sociais, de poder, envolvidas em tais tipos de
pesquisa, mas pouco de preciso poderia dizer sobre a questão em
si, sobre a natureza do real: “... como se não fosse a própria
ignorância das coisas o que permite tanta facilidade para se falar
delas!”96 Porém, a questão que recolocamos é: esse novo “justo
olhar” tem de fato competência para desvelar o real? Ou mais além:
cabe-nos desvelá-lo?

“A vida não é uma pergunta a ser respondida; é um mistério
a ser vivido”97
Partamos agora para a anunciada síntese (ainda que
problemática) dessa nossa leitura de algumas das idéias centrais
da filosofia de Bergson, sob o signo da “ocultação e desocultação”.
É claro que seria tolice pensar que algo grande ou amplamente
esclarecedor foi descoberto aqui. Muito pelo contrário, trata-se de
um exercício, de uma tentativa, sujeita a incorreções, de delinear
algumas questões que nos intrigaram no percurso de uma primeira
aproximação ao pensamento de Bergson (e um ensaio de
graduação eventualmente um pouco desajeitado não deve ser por
isso censurável98). Desse modo, podemos considerar que a
intuição de Bergson pretende ser capaz de remover a ocultação do
real, por meio de um desocultamento baseado na consciência
humana que se harmoniza com as outras coisas, numa amizade
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que o intui o real ao quase coincidir com ele (coincidência total não
seria possível a uma consciência, posto que ela é justamente
seleção, perspectiva do real – e é exatamente essa característica
que lhe garante a possibilidade de indeterminação: uma pedra
percebe o real em todas as suas perspectivas, mas não tem
consciência dele, nem de si), mediada pela idéia de duração-puracomo-heterogeneidade-em-contínua-diferenciação-interna.
Por
outro lado, podemos dizer com Heidegger que essa tentativa não
salvaria a essência do Ser, pois também assume a idéia do Ser
oculto a priori; a priori problemático e desocultável.
Ora, mas é o justamente o sentido dessa desocultação que se
deveria reconsiderar. E Heidegger nos sugere que de início seria
preciso considerar o Ser – ao contrário do que nos legou a tradição
platônica – como não problemáticos, ou como sendo
fundamentalmente uma opacidade não passível de desocultação.
Ou seja, é porque o Ser é tradicionalmente tomado como
problemático e desocultável que temos a noção de desvelamento
possível. Porém, se aquilo que o caracteriza de fato é justamente
não ser problemático e não ser desocultável, então ele só pode ser
referenciado como “o que está aí”, como presença algo
indeterminada (opaca), mas não por isso problemática. Não
estando oculto, apesar de ser apreendido de modo confuso (coimplicado), também não cabe qualquer justo olhar para apreendêlo. Todos vêem o Ser, o real. E todos os olhares são “vulgares” e
competentes, enquanto perspectiva. Enfim, há de se reconhecer
alguma proximidade entre esse pensamento e o de Bergson,
quando ambos dizem que o que está aí é o real, porém, há
fundamentalmente aí também uma tensão, pois, apesar de Bergson
não identificar seu método a um justo olhar do tipo da inteligência
racional, ainda assim solicita uma postura do sujeito que reconheça
a intuição como método – o único legítimo –, como mediação para
o desvelamento do real, pois estaríamos presos à inteligência que
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pensa por conceitos fixos. Portanto, aquele a nós censurável justo
olhar permanece. Ao que nos parece, para Heidegger, não cabe
qualquer conceito, ou método, mesmo o da intuição, para a
compreensão absoluta do Ser; simplesmente porque o caminho
está desde já aberto. Não sendo o Ser algo problemático, ele não
carece de explicação, e tampouco pode ser identificado a outra
coisa, ao Tempo, por exemplo. O Ser só pode ser identificado a
traduções do termo em diferentes línguas e, ainda assim, talvez
seja menos “Ser” em português, do que em alemão99...
Podemos nos perguntar sobre a verdade de proposições como
“A Lua gira em torno da Terra” ou “Unicórnios azuis correm na
Avenida Paulista”. Nesses casos o termo “verdade” significará
doravante um mero lembrete de que aquilo que se diz acontece no
mundo real, como disse Quine100. Ou seja, tratar-se-á de uma
palavra-lembrete de que, apesar de nossa tendência a falar em
proposições, nosso olho está no mundo. Porém, para complicar as
coisas, podemos perguntar “O Ser é o Tempo?”. Nesse caso, a
resposta deve ser imediata: “Não compreendemos a pergunta”, ao
modo de um Alberto Caeiro. Isso porque qualquer tentativa de
explicar o Ser já supõe que ele estava oculto, e se aceitamos que
a pergunta faz sentido, ocultamos o Ser. Enfim, qualquer
postulação de “justo olhar” nos sugere a preparação de um projeto
político do saber, como ocorreu desde Platão até Bergson (?), uma
vontade de prevalecer pela sophia.
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Se para Bergson o problema do Ser é que ele está oculto por
nossos hábitos de pensamento, que visam a medir e a manusear o
mundo, é compreensível que se requeira o esforço de mudança de
nosso modo de pensar para podermos compreender o Ser em sua
essência: desocultá-lo e reencontrá-lo como Tempo, como
duração, como heterogeneidade pura, etc. Já para Heidegger a
questão é anterior ao método de desvelamento do ser. Para ele, a
idéia do ser oculto está no sentido original da palavra alétheia, que
foi canonizado por Platão, e se tornou o paradigma do pensamento
do Ser para todos os filósofos posteriores, exceto para ele, é claro
(aqui também cabe o lembrete da vontade de prevalecer).
Sendo assim, ao final do que seria a primeira parte de Ser e
Tempo (a segunda parte não foi escrita), Heidegger conclui que a
temporalidade é aquilo que constitui fundamentalmente a
experiência humana. Porém a transposição do tempo existencial ao
sentido do Ser não estava imediatamente aberta, como o fez
Bergson. Heidegger preferiu não utilizar a temporalidade da
existência humana como indicadora da temporalidade como
característica fundamental do Ser. Em vez disso, embrenhou-se em
sofisticadas análises hermenêuticas que terminaram por não nos
recomendar a determinação do sentido do Ser a qualquer outra
idéia, senão a de sua presença não problematizável.
Desse modo, no que toca ao uso da linguagem e a suas
pretensões em relação ao Ser (não estamos considerando aqui a
linguagem em seu uso social, pragmático, cooperativo), podemos
verificar aproximação e distanciamento entre as perspectivas de
Bergson e Heidegger. No primeiro caso, na aproximação,
verificamos que cabe à linguagem conotativa, comemorativa,
poética, jogar com o Ser, refletindo-o, e fazendo-o surgir em
algumas de suas infindáveis perspectivas. À linguagem caberia,
portanto, celebrar o Ser que está aí, refletindo-o em sua
diversidade, como recorte do real. No segundo caso, percebemos
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certo distanciamento, pois as pretensões finais dessa reflexão são
diferentes. Em Bergson os signos, vacinados de duração, apesar
de imperfeitos, ajudam na marcha do conhecimento verdadeiro, por
meio da denúncia de falsos problemas, e de metáforas edificantes
que nos indicam um caminho (justamente aquele do abandono da
dialética como método de descoberta, e do mergulho na
experiência caso-a-caso associada à idéia de duração). Enfim, em
Bergson a pretensão de uma explicação progressiva do Ser, que
tende a sua compreensão absoluta, é explícita e, ironicamente,
justamente por isso muito mais apegada ao vício do
desocultamento. Para Heidegger, de modo diferente, a linguagem
não pode explicar o que o Ser é. E sobre o que não se pode explicar
deve-se calar, ou cantar. Isto é, não podendo a linguagem
apreender o Ser em todas as suas perspectivas, ela deve, com
muito menos pretensão (aparente), refletir circunstancialmente
algumas perspectivas (todas legítimas) do Ser nunca oculto, de
modo comemorativo, e não se preocupar em preparar uma síntese
explicativa sobre ele. Nesse sentido, estamos mais próximos do
citado provérbio budista.
Por tudo isso, podemos também, com o vocabulário de Bergson,
pensar a desocultação como falso problema, pois ela é a negação
do Ser opaco, indeterminado, simplesmente porque isso não
interessa à prática. Enfim, por que não pensar o Ser como uma
indeterminação irredutível a qualquer análise? Ao Ser que está aí
não cabem análises, tentativas de desocultá-lo ou determiná-lo; ele
deve ser visto em si como intederminação fundamental, não
problematizada, e com a qual podemos apenas flertar uma
expressão, porém ao modo de elogio, de reflexo dessa condição
mesma indeterminada (como o exercício de Santo Agostinho, ou do
Padre Raymond Sebond, na Apologia de Montaigne). Talvez essa
tensão entre o pensamento de Bergson e o de Heidegger seja
“apenas” um mal entendido das palavras, mas nos apareceu que
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em Bergson há uma pretensão maior em explicar a natureza do Ser
em si, enquanto que em Heidegger o Ser nos aparece como
opacidade irredutível, para o qual não cabe explicação, mas apenas
o caráter celebrador da linguagem. Sendo assim, concedamos que
a idéia bergsoniana de devir, de duração, é edificante. Nesse
sentido, celebremo-na enquanto perspectiva do real, e exploremos
sua capacidade libertária (sua capacidade de promover no mundo
a sempre atualizável e desejável diferença – no mínimo, por
exemplo, as heterotopias de Foucault –, em oposição à repetição
que dogmatiza, que é pulsão de morte, do inorgânico). Porém,
reconheçamos também que essa idéia do devir é uma hipótese,
uma crença razoável, uma invenção pretensiosa (por isso mesmo
elogiável101), e que o real pode ser bem maior que a razoabilidade
e pretensão humanas.
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Virtus dormitiva e efeito
placebo102
Contrariamente ao que nos recomenda a retórica, não criaremos
nem mais um segundo de expectativa em relação ao título acima:
tal Virtus dormitiva (a misteriosa propriedade do ópio que nos faz
dormir, na peça de teatro Le Malade Imaginaire, de Molière) se
refere aqui à postura tradicional da perspectiva do realismo
científico forte (sobre os objetivos e métodos da investigação
científica) de afirmar a existência de entidades não-observáveis em
suas teorizações; já a expressão “efeito placebo” refere-se à
posição do cientista anti-realista (em sua expressão empiristaconstrutiva) em relação ao uso e à aceitação dessas postulações
sobre entidades não-observáveis nas teorias, ou seja, aquela que
as assume como sendo construções mentais (modelos teóricos)
empiricamente adequadas, mas que não exige a existência de tais
entidades. Isto posto, esclarecemos que o objetivo desse trabalho
é explicar e comentar algumas das características dos objetivos e
métodos da investigação científica assumidas pelo realismo
científico e pelo empirismo construtivo, tomando como roteiro o
segundo capítulo do livro A Imagem Científica de Bas C. van
Fraassen103, no qual ele examina e critica os principais argumentos
em favor do realismo, contrapondo seu empirismo construtivo.
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Para Fraassen, a querela entre realistas e empiristas é antiga.
Desde Platão e Aristóteles, os realistas, mesmo depois do avento
da ciência moderna (a qual, apesar de inicialmente rejeitar causas
formais – ou ocultas – da antiguidade, ainda assim se vê obrigada
a atribuir determinadas propriedades e qualidades causais ocultas
aos elementos de sua teoria), postulam que sempre existe uma
propriedade não-observável que explica (por ser causa comum) a
regularidade dos fenômenos observáveis. Essas propriedades são
tomadas como reais, naturais às entidades postuladas, e
verdadeiras (ainda que não se tenha outra razão para afirmá-las
senão a de que elas “explicam” a regularidade do mundo melhor do
que uma não-explicação). Já os nominalistas (que não atribuem
realidade objetiva a nossas idéias gerais) rejeitavam essa posição.
Assim, de modo semelhante, uma alternativa à postura realista de
afirmar uma virtus dormitiva seria justamente 1) rejeitar o pedido de
explicação de tais propriedades quando não encontramos
elementos para fornecer tal explicação, e 2) contentar-se com a
adequação empírica das hipóteses (com seu efeito placebo), como
quer o empirismo construtivo de Fraassen.
Desse modo, primeiramente Fraassen irá em seu texto construir
criticamente uma caracterização geral das teses do realismo e de
seu empirismo construtivo. Em seguida, procurará apontar limites
ao realismo (bem como as vantagens do empirismo construtivo),
por meio da investigação de temas comumente relacionados a ele:
a dicotomia observável/não-observável, a explicação científica, e o
êxito da ciência. Sendo assim, percorreremos seu texto pontuando
algumas preocupações, para ao final de nosso trajeto ensaiarmos
uma “causa comum” a ambas as posturas científicas.
Um dito “realismo ingênuo” afirmaria que o retrato que a ciência
nos dá do mundo é verdadeiro e detalhado, que as entidades nãoobserváveis postuladas existem, e que os avanços da ciência são
descobertas, e não invenções. Mas isso os forçaria a dizer que as
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teorias atuais são corretas e que no devido tempo chegaríamos a
teorias verdadeiras e completas a respeito do real. Ora, um realista
ponderado não endossaria essas teses. De qualquer forma o
importante a se notar nessas afirmações exageradas é que: 1) no
realismo a teoria científica é caracterizada como um relato sobre
aquilo que realmente existe, 2) a atividade científica é um
empreendimento de descoberta e não de invenção. Além disso,
cabe reconhecer que há afirmações mais fortes e mais fracas que
procuram caracterizar o realismo, sendo que algumas delas
ressaltam que ter boa razão para sustentar uma teoria também é
boa razão para sustentar que as entidades postuladas são
verdadeiras; enquanto outras afirmam que os enunciados
pretendem ser generalizações verdadeiras, ou ainda que os
enunciados são tipicamente e aproximadamente verdadeiros. De
qualquer forma, o que percebemos dessa heterogeneidade de
caracterizações é que a “verdade” (entendida como adequação
entre os signos e o real) é algo importante para os realistas. Assim,
para Fraassen, uma definição que não onera desnecessariamente
o realista seria “A ciência visa nos dar um relato literalmente
verdadeiro de como o mundo é, e a aceitação de uma teoria
científica envolve a crença de que ela é verdadeira”.104 Ora, a tese
forte do realismo nos dizia que a ciência faz um relato verdadeiro,
já o enunciado “corrigido” e mais fraco de Fraassen nos diz que isso
é seu objetivo. A expressão “literalmente verdadeiro” significa que
os signos apontam de fato para a realidade objetiva, em oposição
a uma tese do tipo positivista (que conceberia a ciência como
verdadeira, mas os signos não). Assim, para o realista, a aceitação
de uma teoria equivale à crença em sua verdade, mas essa crença
não está 100% justificada. Portanto a questão da aceitação de uma
teoria no realismo é também uma questão de grau de crença, sendo
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tal grau estabelecido em função de sua adequação ao objetivo da
ciência (ou seja, explicar verdadeiramente como o mundo é).
Por outro lado, se para o realismo é necessário à aceitação de
uma teoria a crença de que ela seja aproximadamente verdadeira,
para o anti-realista o objetivo da ciência pode ser cumprido sem que
se requeira tal crença de que o relato seja verdadeiro. Assim “De
acordo com o realista, quanto alguém propõe uma teoria, afirma
que ela é [aproximadamente] verdadeira. Mas, de acordo com o
anti-realista, o proponente não afirma que a teoria é
[aproximadamente] verdadeira; ele apenas a exibe e alega que ela
possui certas virtudes”105 (os termos em colchetes são nossos);
essas virtudes são, por exemplo, sua adequação empírica,
abrangência, e aceitabilidade diante de alguns propósitos. Nesse
sentido, se no realismo “literalmente verdadeiro” significa 1) a
linguagem deve ser literalmente interpretada, e 2) assim
interpretada o relato é verdadeiro; no empirismo construtivo a
linguagem da ciência deve ser “literalmente interpretada”, mas suas
teorias não precisam ser verdadeiras para serem boas. Mas
devemos nos perguntar “que é tal ‘interpretação literal’?” Ora,
“interpretação literal” significa que os supostos enunciados da
ciência são enunciados capazes de serem verdadeiros ou falsos
(apesar de não se requerer a verdade – a sinonímia perfeita – e a
existência do representado). Assim, apesar dos termos dos
enunciados poderem ser extremamente refinados, as relações
lógicas entre eles devem permanecer estáveis, consistentes
(podemos desdobrar os termos, desde que eles não se
contradigam com o resto da proposição – como numa árvore de
verdade). Enfim, numa teoria que valoriza a interpretação literal,
todos os seus enunciados devem ser consistentes com o resto da
teoria, não podendo haver contradições em nome do “fato
empírico”, como querem os positivistas ao afirmarem que “...duas
105
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teorias podem dizer a mesma coisa, embora, na forma da letra, elas
se contradigam”106 Para o realista e para o empirista construtivo, tal
contradição só ocorre se os enunciados não forem interpretados
literalmente.
Sendo assim, para o empirista construtivo é preciso eliminar a
interpretação da teoria como metáfora ou comparação, traduzível a
outra forma homogênea – aquela das fórmulas matemáticas, por
exemplo, como querem os positivistas. Para esses últimos os
enunciados são “... sempre entendidos como um enunciado
matemático que afirma a existência de certas funções”107 Mas uma
teoria (para realistas e empiristas) é muito mais que fórmulas
matemáticas, pois ela estabelece premissas sem outra justificativa
senão a da adequação empírica. O desacordo do empirista
construtivo em relação à concepção positivista é que tal orientação
na pesquisa transforma a estrutura dessa tradução matemática dos
“dados empíricos” em dogma, quando na verdade também ela é
uma construção teórica. Essa característica em termos
metodológicos de valorização da teoria não diferencia em grande
medida as posturas realista e empirista, porém o motivo para a
aceitação da teoria difere fundamentalmente para o empirista
construtivo, ou seja: “A ciência visa dar-nos teorias que sejam
empiricamente adequadas; e a aceitação de uma teoria envolve,
como crença, apenas que ela é empiricamente adequada.”108 Isso
significa que uma teoria é empiricamente adequada se possui pelo
menos um modelo que “salva os fenômenos”, ao qual todos os
fenômenos reais se ajustam. É Importante atentarmos para a
palavra “modelo”. Ou seja, apesar de se requerer que a teoria seja
capaz de explicar a regularidade e os processos de todos os
fenômenos reais (mesmo não observáveis), tal explicação é apenas
106
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um modelo, o que quer dizer que ela não exige a existência (mesmo
aproximada) das entidades que postula.
Outro aspecto importante a se ressaltar sobre a aceitação das
teorias tem a ver com sua dimensão pragmática. Isto é, como nunca
se é confrontado com uma teoria completa, o cientista aceita uma
teoria e se envolve num tipo de programa de pesquisa (como um
ritual religioso, como ideologia) em parte como aposta de êxito. Os
marxistas, por exemplo, de fato não sabem se suas proposições
são verdadeiras, mas agem como se fossem, na esperança de que
no futuro sua crença se justifique. Do mesmo modo, realistas e antirealistas têm suas crenças, e esperam que elas se justifiquem.
Essa questão é ressaltada por van Fraassen, pois freqüentemente
os realistas trazem à tona os “pedidos de explicação” aos
empiristas sobre êxito das teorias que utilizam (que muitas vezes
foram formuladas por realistas), alegando uma validade objetiva
que os anti-realistas não podem (ou não preferem) reconhecer. Ou
seja, é comum que o realista se considere possuidor de um saber
superior, privilegiado, em relação ao do “mero empirista”, como
aquele dos mestres da verdade (o poeta, o rei, e o adivinho) na
Grécia Arcaica109.

A “dicotomia” teoria/observação
Em linhas gerais, essa seção do texto de Fraassen trata das
contraposições realistas e empirista-construtivas à tradicional
divisão positivista dos termos científicos entre “linguagem
observacional” (parte da linguagem natural destituída de teoria) e
“linguagem teórica”. Para o realista tal distinção não é possível; já
109
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para van Fraassen ela é em parte correta, porém, mais que isso, há
um erro nessa categorização teoria/observação (o correto para ele
é que os termos ou conceitos são sempre teóricos; e as entidades
são observáveis ou não-observáveis), e persistem também outras
divergências com o realista em relação à possibilidade de se
distinguir entidades observáveis de não-observáveis. Vejamos
quais são as concordâncias e discordâncias entre o realista e o
empirista110 .
Sendo assim, no que diz respeito à indistinção entre termos
teóricos e não teóricos, o realista e empirista estão de acordo. Isto
é, Fraassen concorda que toda linguagem está contaminada por
teoria e que, portanto, não podemos separar a linguagem em
teórica ou não teórica (por exemplo, “Disco Compacto – CD” só é
compreensível porque nossa observação está contaminada de
teoria). Mas ele não concorda que essa postura o converta
imediatamente em realista, ou seja, “Nosso jeito de falar e de
falarem os cientistas é guiado por imagens fornecidas por teorias
anteriormente aceitas.”111, mas isso não implica em que se creia
totalmente nessas imagens. Por outro lado, no que diz respeito à
distinção entre entidades observáveis ou não-observáveis a
discordância é grande.
Assim, antes da explicação realista sobre a indistinção entre
entidades observáveis ou não, o empirista caracteriza “observável”
como percepção de entidade sem ajuda (sem uma inferência),
podendo a entidade existir ou não. Nesse sentido, observar é
“observar algo”, o que difere de “observar que” (que já inclui uma
teoria sobre o observado). Uma bola, por exemplo, é uma entidade
observável (concedamos por enquanto que “bola” não é
110
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impregnação teórica); já uma bola de tênis, curiosamente, é uma
entidade não observável. Ora, para o realista, justamente tais
distinções não são possíveis, pois não lhe parece possível
estabelecer uma linha não arbitrária para a distinção. Por exemplo,
“bola” já poderia ser considerada inferência, e, portanto, não
observável. “Observável” para é realista é, então, um predicado
vago.
Por sua vez, o empirista não nega essa dificuldade, mas também
não deixa de afirmar que os predicados vagos podem ser úteis à
ciência, desde que “... possua exemplos e contra-exemplos
claros”112 . Assim, “ver com os olhos sem ajuda” é um caso claro de
observação, bem como ver a lua com um telescópio. Sendo assim
para o empirista o observável é sempre observável-para-o-homem,
considerando suas limitações, e não a uma característica
ontológica do observado.
Para o realista tal a distinção, ao contrário, ainda que fosse
possível, é irrelevante para a existência ou não de tais entidades,
do ponto de vista lógico. Mais uma vez o empirista não o nega.
Porém para ele reafirma tal distinção como importante do pondo de
vista do critério para aceitação de uma teoria (da atitude
epistêmica), ou seja, ele afirma que “... aceitar uma teoria é (para
nós) acreditar que ela é empiricamente adequada - que o que a
teoria diz sobre o que é observável (para nós humanos) é
verdadeiro”113
Sendo assim, aquilo que o empirista decide acreditar sobre o
mundo vai depender do domínio de evidência disponível e da
comunidade epistêmica envolvida (que é a comunidade humana).
Assim, se tal comunidade mudar (incluir extraterrestres, etc.) então
as crenças sobre o mundo também irão mudar. Isso porque para o
112
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empirista a exigência realista de que “... nossas políticas
epistêmicas deveriam produzir os mesmos resultados
independentemente de nossas crenças sobre o domínio de
evidência acessível a nós” é insustentável. Pois assumir tal
hipótese exigiria ou um salto de fé (uma vontade de crer na
adequação de nossa estrutura cognitiva ao desvelamento da
estrutura do mundo) ou um ceticismo conseqüente (que reconheça
a contingência das crenças e da política epistêmica, mas que ao
mesmo tempo reconheça a razoabilidade de se seguir um
paradigma – nesse caso a atitude se aproxima à do empirismo
construtivo).

A inferência para melhor explicação (IBE –
Inference to best explanation)
Para Fraassen, realistas como Sellars costumam sustentar que
os cânones da inferência racional requerem o realismo científico,
pois de outro modo não se explicaria o êxito empírico da ciência.
Um desses cânones é a IBE, porém o empirista argumentará que o
uso desses instrumentos não requer adesão imediata ao realismo.
Cabe-nos aqui, portanto, definir tal modo de inferência e apontar as
críticas empiristas.
A IBE é apresentada por van Fraassen do seguinte modo:
“Suponhamos que temos a evidencia E, e que estejamos
considerando diversas hipóteses, digamos H e H’. A regra diz então
que devemos inferir H em vez de H’ exatamente se H é uma melhor
explicação de E que H’”. Porém, a questão que se coloca é: que é
de fato uma melhor explicação? Pois para o realista a postulação
da verdade de uma teoria (ainda que ela se mostre posteriormente
falsa), por exemplo, é melhor explicação (entendida aqui como o
fornecimento de uma causa ou regra para um fenômeno) que a
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“explicação” por milagre – e é justamente isso que o empirista
questiona. Ora, é melhor explicação do êxito empírico de uma teoria
afirmar que ela é verdadeira, do que simplesmente não explicar seu
êxito?
O realista dirá que sempre seguimos as regras de inferência
lógica (nesse caso a indução nos aconselharia escolher a verdade
em vez do milagre, ou da não explicação), ou seja, ele assume uma
hipótese psicológica sobre o que estamos ou não dispostos a fazer,
a ser confrontada com os dados da experiência e com outras
hipóteses. Por outro lado, a hipótese empirista dirá que tendemos
a acreditar na teoria que melhor explica as evidências
empiricamente adequadas. Ou seja, para o empirista nem sempre
seguimos IBE; ela é apenas uma regra para escolha de teorias,
mas não a única. Outra possibilidade, por exemplo, é escolher entre
as hipóteses empiricamente mais adequadas. Na verdade, para o
empirista, a teses realista tem uma premissa oculta, ou seja, a de
que “... toda regularidade universal na natureza carece de
explicação...”114, à qual Fraassen prefere com boas razões não dar
assentimento.
Tal premissa revela o critério para a escolha das teorias no
realismo científico, ou seja, o poder explicativo está acima da
adequação empírica. Com tal orientação o cientista realista julgase capaz de distinguir as teorias corretas das meramente úteis. Por
exemplo, a mecânica quântica da mecânica newtoniana. A
newtoniana é mais útil para construção de uma ponte, ou para
irmos à lua, mas não explica uma série de fenômenos em escala
subatômica, portanto a quântica é aproximadamente verdadeira, e
a de Newton apenas útil. Ao contrário, para o empirista deve-se
negar (por enquanto, pois veremos adiante uma sugestão) a
explicação do êxito das teorias: “Dos debates medievais, evocamos

114
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a resposta nominalista de que as regularidades básicas são
regularidades meramente brutas, e que não têm qualquer
explicação.”115
Sendo assim, se para o realista, no caso de uma teoria não
poder ser explicada enquanto verdadeira, teríamos que supor
coincidências cósmicas para seu êxito (para a previsão das
regularidades do mundo); para o empirista, diferentemente, não lhe
parece ser “... legítimo equiparar os acidentes felizes ou uma
coincidência com o fato de não haver explicação”116. Isso
simplesmente porque o fato de haver coincidências não implica na
exigência de uma explicação que elimine a coincidência. Assim, por
exemplo, quando vou ao mercado e encontro um amigo isso foi
coincidência e ainda assim há explicação (não é necessário supor
milagre, demônios, ou mesmo a verdade de uma causa comum:
pois nem sempre é possível encontrá-la).

O princípio da causa comum (e um experimento
imaginário)
O princípio de causa comum, como nos conta Fraassen, é um
procedimento para a descoberta de uma correlação estatística
entre dois eventos (largamente utilizado pelos realistas, mas
também utilizados pelos empiristas, enquanto idéia reguladora).
Assim, como nos eventos observáveis freqüentemente não há uma
correlação evidente entre os elementos de uma regularidade
qualquer, somos levados a postular eventos ou processos não
observáveis que são causa comum desses primeiros.

115
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Isto posto, o realista exigirá a verdade de que existem entidades
não observáveis, as quais são explicação da causa comum de
todas as regularidades no mundo. Essa é uma formulação ainda
comprometida com a idéia de leis deterministas (fixadoras) e
completas de explicação do real. Porém Fraassen aponta um outro
realista (Reichenbach) com uma visão menos determinista, a quem
ele reconhece ser o primeiro a perceber a “virada probabilística” da
física atual. Assim, para Reichenbach, não sendo necessário que
exista um método preciso de descrição do mundo, então devemos
procurar, em vez de leis deterministas e completas, algumas leis
que sejam causas comuns de alguns eventos.
Como exemplo dessa relação probabilística podemos nos
colocar a questão: “Há uma relação entre fumar e ter câncer de
pulmão?”. Se sim, qual seria a causa comum? Assim definimos: A
= ter câncer, B = incidência de câncer entre aqueles que fumam
muito, e postulamos P(A/B), lê-se “probabilidade de A dado B”.
Desse modo, para Reichenbach, a causa comum que procuramos
está no passado – “... toda relação de relevância estatística clara
deve ser explicada por causas comuns estatísticas passadas...”117
–, ou seja: C = incidência de câncer entre aqueles que fumaram
muito no passado. Portanto: P(A/B & C) = P(A/C).
Frequentemente esse é o princípio que guia os realistas em seus
pedidos de explicação das “coincidências cósmicas”, ou seja, do
milagre do êxito empírico. Contudo, para o empirista, tal princípio
também não exige que nos comprometamos com o realismo. Isso
porque há correlações para as quais simplesmente não
encontramos uma causa comum. Além disso, tal princípio de
exigência de causa comum para toda relação regular, para
Fraassen, também não se adequaria satisfatoriamente à física
atual, pois ele necessita estabelecer causas comuns fixas, mas as

117

Ibid., p. 61.

164

Interpretações primeiras

quantidades na mecânica quântica, por exemplo, possuem
espectro contínuo de valores, em que toda mudança é continuidade
pura, dificultando (se não impossibilitando) o estabelecimento de
tais causas.
Além disso, para o empirista, qualquer enfraquecimento da tese
da causa comum (para salvá-la) é um acordo para deixar algumas
“coincidências cósmicas” sem explicação. E nesse caso ele se
aproxima do ponto de vista empirista/nominalista. Para o empirista
o princípio de causa comum é um princípio regulador das práticas
(e da construção de modelos), ou seja, de que devemos procurar
uma causa comum quando isso for possível. Porém, se não
encontramos tal causa comum e a correlação percebida for apenas
empiricamente adequada, ela também serve. Um exemplo dessa
postura no nosso cotidiano pode ser verificado nas bulas de
remédio em que se lê que o motivo do êxito do fármaco sobre
determinada doença “ainda não foi totalmente esclarecido”. Mas o
fato é que ele funciona!
Por outro lado, a constante censura dos realistas sobre os
empiristas é a de que eles se contentam em estabelecer algumas
regularidades exatas das coisas (o que seria um objetivo inferior da
ciência), e não toda a regularidade, e muito menos desejam explicála totalmente. Desse modo, para tentar demonstrar a superioridade
do realismo, o realista Sellars propõe um “experimento imaginário”
no qual diferentes amostras de ouro se dissolveriam em aqua regia
em diferentes proporções, embora as amostras e circunstâncias
fossem aparentemente idênticas. Sendo assim, para explicar tal
fenômeno o realista se vê obrigado a admitir a existência de duas
(ou mais) microestruturas distintas para cada amostra de ouro,
respeitando apenas o critério da consistência lógica para introdução
dessas variáveis ocultas. Contudo o empirista contra-argumenta
que: 1) essa postulação da microestrutura de fato possui novas
conseqüências observáveis (experimentos com as proporções das
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misturas, podem revelar a proporção observável); 2) não há
exigência para a ciência de que ela explique regularidades, quando
elas não impliquem em ganho em predições empíricas; e 3) a
fundamentação racional para a suposição de tais microestruturas
pode ser diferente daquela da afirmação da existência das
entidades não-observáveis (como a “mera” adequação empírica do
modelo, por exemplo). Por tudo isso, a lição fundamental dessa
disputa é que ela assinala a divergência dos cientistas sobre o
objetivo da ciência, pois, segundo o empirista, “... o ponto é que a
verdadeira exigência sobre a ciência não é a explicação enquanto
tal, mas de imagens criativas, que dêem a esperança de propor
novos enunciados das regularidades observáveis e de corrigir os
antigos” 118. Contrariamente ao realista, portanto, para Fraassen
tais imagens não precisam ser verdadeiras, basta que funcionem,
basta o “efeito placebo”.

Demônios e o argumento definitivo
Nessa última seção do texto de Fraassen a exigência de
explicação realista é levada ao limite, justamente pela tentativa de
legitimação da postura realista como sendo a única capaz de
explicar razoavelmente o êxito da ciência. O empirista irá sugerir
outra solução para o problema.
Comecemos pela posição realista. Desse modo, para um
realista como Putnam, os conceitos sobre o não-observável em
geral são indispensáveis à física, e por isso ele rejeita o
ficcionalismo (postura anti-realista que afirma serem as teorias
ficções úteis), combatendo a premissa do verificacionismo (que diz
que o conteúdo de uma asserção depende dos resultados
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empíricos, não havendo diferença entre hipóteses com o mesmo
conteúdo empírico). Isso porque, para ele, tal ficcionalismo e
verificacionalimo abririam espaço para o ceticismo, uma vez que se
teria que admitir determinadas entidades não-observáveis como
apenas “possibilidades” (e não como verdade), não podendo por
isso as entidades serem provadas ou refutadas por quaisquer
experimentos. Ora, para o realista isso abriria espaço também para
diversas possibilidades pouco verossímeis como “demônios”,
feitiçaria, poderes ocultos, etc. Assim, para o realista, havendo duas
hipóteses que possuam as mesmas evidências testáveis, não
devemos jamais escolher aquela que é “menos plausível”. Além
disso, esclarece-se que tais prescrições de plausibilidade daquilo
que é racional são estabelecidas pelo próprio cientista, ou por sua
comunidade. Ou seja, nessa concepção realista só podemos saber
que é “maluca” a hipótese do demônio se a priori se toma essa
posição.
O realista também perguntará “Mas então (...) que outras razões
poderia alguém querer antes de encarar como racional acreditar em
uma teoria?”119 Ora, “nenhuma”, responde o empirista. Mas para
Fraassen isso (não acreditar) não torna essa posição irracional. Ela
apenas não dá o “salto de fé” (do realista) dos modelos teóricos
para o valor de verdade objetivo de nossas observações.
Até agora, os argumentos do realista foram insuficientes para a
conversão do empirista à crença na existência de entidades não
observáveis. Resta, porém, o “argumento definitivo” realista.
Supostamente, trata-se do mais forte argumento realista, ou seja,
“o único” que explicaria o êxito da ciência, mas ao qual, já
adiantamos, a resposta empirista nos parecerá equipotente.
Vejamos primeiro o argumento realista, que afirma: 1) o realismo é
a única filosofia que não faz do sucesso da ciência um milagre; 2)
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os termos nas teorias científicas MADURAS120 são
caracteristicamente (tipicamente) referencias (ou seja, conseguem
tipicamente a sinonímia121); 3) as teorias são aproximadamente
verdadeiras; 4) em função de [2] um termo pode ser utilizado em
diferentes teorias sem prejuízo; 5) tais premissas não são verdades
necessárias (o realista é um falibilista), mas como parte da única
explicação científica do sucesso da ciência.
O argumento é bastante razoável, principalmente quando se
considera [5]. Além disso, para complementá-lo, Putnam diz que o
que torna as sentenças de uma teoria verdadeira ou falsa é “algo
externo”, ou seja, “... não depende de nossos dados do sentido,
reais ou possíveis, nem da estrutura de nossa mente, nem de nossa
linguagem, etc.”122. Porém, contraditoriamente, para o bem da
explicação científica, o que o realismo exige é a adequação de
nossas sentenças (demasiadamente humanas) à verdade sobre a
estrutura do real – o realismo exige um salto de fé. Para o empirista
construtivo, trata-se de um argumento tradicional – adequatio ad
rem (adequação às coisas) –, o qual requer “... um tipo de
espelhamento da estrutura das coisas pela estrutura das idéias”, ao
gosto de Tomas de Aquino. Portanto, para o realista, a verdade das
teorias explica seu êxito empírico, e o êxito empírico das teorias
explica sua verdade.
O empirista prefere dar outra explicação para o sucesso da
ciência. Para ele a ciência é um fenômeno biológico, “... uma
atividade de um tipo de organismo, que facilita sua interação com o
120

E uma das “saídas” costumeiras do realistas quando se encontra em dificuldade
sobre uma afirmação realista falsa, é a de que a teoria não era “madura” o
suficiente.

Mas Quine nos mostrou que ela é sempre precária: “The truth predicate
is a reminder that despite our technical ascent to talk about sentences, our
eye is in the world” Cf. QUINE, W. V. Philosophy of Logic. Englewood
Cliffs, N.j., EUA, Prentice-Hall, 1970, p. 12.
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ambiente”123. Assim, em vez de postular a adequação entre o
pensamento humano e a ordem da natureza, ela afirma que o
sucesso das teorias científicas de fato não é um milagre, mas se
deve à adaptação das teorias que de fato (no mundo observável)
melhor “... agarram as reais regularidades da natureza”124. Ou seja,
para o empirista, a sobrevivência da teoria explica o êxito empírico
da ciência, e o êxito empírico da teoria explica sua sobrevivência.
Enfim, em ambos os casos temos uma tautologia como
explicação do êxito da ciência (ou seja, apesar da censura do
empirista ao realista, em ambos os casos há um “salto de fé”). No
caso do realista temos uma petição de princípio com sabor
dogmático-idealista (virtus dormitiva); no caso do empirista
construtivo, uma petição de princípio com sabor cético-biologista
(efeito placebo).

Considerações finais
O realista exagera quando requer sempre em suas pesquisas o
(aproximadamente) verdadeiro, e a existência, das entidades nãoobserváveis. Mas é importante notar que o empirista, com critério
diferente de aceitação da teorias (ou seja, o não-observável como
modelo empiricamente adequados), utiliza hipóteses que
freqüentemente foram construídas por realistas (curiosamente, o
fato de se admitir a existência das entidades não observáveis
parece excitar a imaginação do cientista – a IBE, de modo que o
realista descobre mais causas comuns que o não-realista - sejam
elas verdadeiras ou não). Sendo assim, se a postura anti-realista é
tipicamente mais utilizável circunstancialmente, a posição realista é
mais profícua em longo prazo (quem arrisca mais, erra mais; mas
123
124

Ibid., p. 80.
Ibid., p. 81.
169

Felipe Pérez

também descobre mais). Isso porque quanto se busca
privilegiadamente o útil, deixa-se de fazer perguntas “não úteis” que
podem ajudar na construção de teorias mais complexas que
supõem a existência do não-observável. Desse modo, o empirista
construtivo tende a privilegiar hipóteses que sejam empiricamente
adequadas, em vez daquelas mais explicadoras da causa comum
dos fenômenos. Sob certos objetivos, por exemplo, a mecânica
newtoniana é mais adequada ao fenômenos que a quântica, mas a
quântica tem um poder explicativo mais geral.
Sendo assim, um realista poderia provocar um empirista
construtivo dizendo, como Chico Buarque, “Você não gosta de mim,
mas a sua filha gosta”. Pois apesar do empirista criticar as
pretensões objetivadoras do realista, ele utiliza muitas de suas
“descobertas” pragmaticamente. O empirista talvez não fosse
capaz de estabelecê-las justamente por sua orientação de
privilegiar a explicação empiricamente mais adequada disponível,
quando uma suposta causa comum não acrescenta em
previsibilidade dos fenômenos observáveis. De fato as teorias são
construções sobre entidades, mas admiti-las metodologicamente
desde o início (comprometer-se com um projeto de pesquisa) como
“meras” construções de modelos e não como potencial discurso
sobre o real (aproximado) parece retirar a força da investigação,
que poderia testar, postular, errar e acertar com mais fertilidade. Ao
que nos parece, fazer hipóteses sobre entidades não-observáveis
é essencial (mesmo quando a explicação não é necessária) para o
progresso da ciência. As descobertas de realistas serão utilizadas
por instrumentalistas resmungões. Sabemos que o empirista
construtivo dá valor às construções teóricas, mas não tanto quanto
a sua adequação empírica, e isso devido à petição de principio
biologista que assume. Porém, futuramente, a hipótese
aparentemente menos adequada (realista) pode se mostrar mais
adequada (mesmo ao empirista), e justificar a crença do realista.
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Na verdade realistas e anti-realistas trabalham em parceria
tensa: o realista levanta as hipóteses (tantas quanto conseguir, com
coerência, incluindo aquelas sobre entidades não-observáveis) e o
anti-realista (instrumentalista) seleciona as “melhores”, segundo
seu objetivo e a adequação empírica das teorias. Como o realista
privilegia o poder explicativo da teoria, corre o risco de “entrar em
órbita”, de dogmatizar, de entorpecer-se de virtus dormitiva. Porém,
estar acordado o tempo todo (como tende o empirista construtivo)
também não é bom caminho, pois é justamente o sonho das
hipóteses (das imagens científicas não triviais) que nos faz
progredir, ou seja, criar diferença que, supostamente, nos torna
melhores no domínio e na explicação do mundo. Nesse sentido, as
diferentes posturas científicas (realismo e anti-realismo) devem em
sua marcha regularem-se uma pela outra.
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Ocultação, desvelamento
e invenção .
125

[Ao estudar a Filosofia] “... parecerá assim que o estudante
se desvia dos fins práticos da existência, mas, de fato ele
retomará melhor forma e sua marcha será mais segura.”126

O objetivo desse trabalho é organizar algumas idéias essenciais
à determinação do papel da filosofia no ensino médio brasileiro, ou
seja, de suas finalidades e estratégias. Para isso percorreremos,
em resumo, três movimentos: o primeiro compreende a construção
do que seria o necessário à atividade filosófica em geral; o segundo
trata das condições do exercício dessa atividade no Brasil, bem
como de suas finalidades específicas para o ensino médio; e o
terceiro aponta estratégias para o alcance desses fins. Antecipando
a idéia reguladora de nosso percurso, esclarecemos que o sentido
da filosofia aqui assumido é aquele que apreende a tensão
originária entre invenção e desconstrução de mitos (de crenças)
pela razão, portanto de intermitente ocultação e desvelamento do
real.

125
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O necessário
“A instabilidade fundamental da filosofia, a que nos referimos,
liga-se em ambos os casos à condição humana, radicalmente
atravessada pela contradição. Assim, aprender a filosofar é ou
aprender a transitar pelas aparências e pela relatividade ou a
aprender a separar, em si e fora de si, aquilo que é relativamente
daquilo que é absolutamente.”127

Esse trecho do texto do professor Franklin Leopoldo é lapidar,
pois mantém as duas tendências do fazer filosófico (que podemos
associar a “dogmatismo” e “ceticismo”) num movimento tenso e
inevitável, bem como aquilo que lhes é comum: o impulso
interrogante. Contudo, apesar de reconhecer essa tensão, nossa
hipótese é mais simpática a uma suposta terceira via, o
perspectivismo. Entendemos que a filosofia inventa uma
classificação do mundo mais ou menos estável e que quando essa
classificação se torna incômoda, pois alguns se aproveitam dela
para dominar (ou porque ela simplesmente não dá conta de nova
situação empírica), então o caráter “inventivo” da classificação é
relembrado, a fim de se destruir essa classificação e construir outra.
Assim, intermitentemente, la nave da história humana va.
Obviamente não há nada de novo nessa idéia. Em Heráclito,
Protágoras, Sexto Empírico, Montaigne, Hume, Marquês de Sade,
Voltaire, Nietzsche, Foucault, Adorno e Horkheimer, Deleuze, ela
está presente com ligeiras modificações de enunciação (e Goethe
disse que só se aprende verdadeiramente algo quando nós
mesmos o sentimos e enunciamos com nossas próprias palavras).
127
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Trata-se da idéia da filosofia como jogo. Jogo conceitual que é
potencialmente libertador ou gerador de dominação, dado que a
crença, o conceito, é “disposition to act”, como dizem os
pragmáticos.
Kant julgou bastante perigosa essa idéia da filosofia como jogo,
como está em Hume, preferindo distinguir os jogos: o jogo
antropológico do jogo estético (que nos prepara para as coisas
sérias). Contudo, não acreditamos que ele tenha sido feliz na
distinção: “A cultura livre é, de certo modo, apenas um jogo,
enquanto a cultura escolar é um negócio sério”128. Essa frase de
Kant expressa a relação entre os jogos antropológicos (vivificação
das faculdades sensíveis) e do jogo estético (vivificação das
faculdades da razão, para a realização dos seus fins, que no
horizonte são juízos teleológicos, despegados das patologias). As
coisas sérias são aquelas mediadas pelo imperativo categórico,
pela supressão das patologias. Ora, sabemos que as patologias
não são de todo suprimíveis129 e que, portanto, é verossímil que
Hume estivesse certo: a filosofia é um jogo, é preciso saber jogar,
não levá-lo demasiadamente a sério.
Uma investida séria sobre Kant, do ponto de vista lógico, é a de
Nietzsche (e quase sempre ele usa as armas do inimigo). Assim,
quando Kant afirma ter descoberto a existência de uma faculdade
de conhecer que tem em si juízos sintéticos a priori, que teria feito
senão naturalizar um modo de racionalidade humana? Por que
seria necessário acreditar nesses juízos? Talvez, para nossa
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Cf. PRADO JR., B. Profissão: Filósofo. Cadernos PUC, nº 1, Educ/Cortez,
março. 1980, p. 15.
129 A título de provocação (ou “idéia edificante”, como diz Richard Rorty), cabe
lembrar as lições que a endocrinologia nos ensina ao mostrar que os fins e o ânimo
de uma investigação são muito influenciados por nossos níveis de dopamina no
sangue, e pela libido sublimada ou não-sublimada... Não há idéia reguladora que
resista a impetuosas patologias.
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conservação nesse mundo, devêssemos tomar como verdadeiros
esse juízos, mas isso não impede que eles fossem juízos falsos130.
Figuramos Kant aqui como um representante do time dos
fixadores de mito, do mito de uma razão. Porém se, ao contrário,
quisermos manter o movimento
“... é preciso que, despojado de sua função arcôntica, o filósofo
encontre alguma graça na sua adesão à função contrária,
anarcôntica. Por que não? perguntaria o Sofista. Mas, sobre a
figura do sofista pesa ainda a condenação metafísico-moral
enunciada por Platão e Aristóteles.”131
Nossa hipótese, portanto, reafirmada, é a da filosofia como
construtora e descontrutora de idéias gerais (mais ou menos
deterministas) sobre o mundo, sendo por isso ocultadora a
desocultadora de realidades, pois é sempre um recorte. A análise
filológica da palavra a-lethéia (sem ocultação) empreendida por
Heideigger (e no espírito de Bergson) é indício esclarecedor do
caráter falsificador do real pela inteligência humana, com vistas ao
prático. Na alcova ela confessa: o real é o devir, mas isso não me
ajuda muito...
Como disseram Adorno e Horkheimer na Dialética do
Esclarecimento, percebemos que a razão inventa mitos e os
destrói, porém se não nos conscientizamos desse caráter
potencialmente autodestrutivo dos mitos, tendemos a nos fixar
demasiadamente em um único. Atualmente o mito é o da autoconservação humana a qualquer custo, por meio da racionalidade
instrumental, da tecnocracia, a serviço de privilégios. A teoria
“científica” que sustenta esse mito é a do darwinismo social. Cabe
130

Cf. NIETZSCHE, F.. Para além de bem e mal. Ed. Martin Claret, São Paulo,
2005, p. 42.
131 Cf. PRADO JR., B. Profissão: Filósofo. Cadernos PUC, nº 1, Educ/Cortez,
março. 1980, p. 32.
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à filosofia desconstruir esse mito e inventar outros mais...
edificantes, como disse Rorty, ou seja, que causem mais
diversidade, mais pulsão de vida. Porque a diferença é vida, e a
repetição é pulsão de morte: tudo aquilo que se repete tende ao
inorgânico. Sendo assim, para compor o time dos Sofistas anti-mito,
convém solicitar auxilio ao professor Lebrun:
“Nunca acreditei que um estudante pudesse orientar-se para a
filosofia porque tivesse sede de verdade: a fórmula é vazia. É de
outra coisa que o jovem tem necessidade: falar uma língua da
segurança, instalar-se num vocabulário que se ajusta ao máximo
às “dificuldades” (no sentido cartesiano), munir-se de um repertório
de “topoi” – em suma, possuir uma retórica que lhe permita a todo
instante denunciar a “ingenuidade” do “cientista” ou a “ideologia” de
quem não pensa como ele.”132
Pois bem, dada essa concepção possível de filosofia enquanto
jogo conceitual (conceito, argumentação, e problematização) que
nos dispõe a agir, e admitindo que a desenvoltura nesse jogo seja
útil à necessária construção e destruição de mitos, de doxa (não
podemos viver sem tais “mitos”: verdade ou não, preferimos não
duvidar da crença de que atravessar calmamente a Marginal do rio
Pinheiros vai nos matar), que ensinar a nossos alunos?
Sem dúvida o ensino visará ao domínio da linguagem como
tarefa principal, pois é na linguagem, e mais especificamente na
linguagem escrita, que se desenvolvem os conceitos mais bem
elaborados; é na linguagem que se dá o pensamento. E para isso
os alunos devem tomar posse de algumas habilidades, como as de
detectar pressupostos, de reconstruir argumentos, de formular
proposições, enfim, de explicitar as regras da formação do discurso.
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Essa instrumentalização discursiva é uma parte do trabalho,
fundamental, mas não é todo o trabalho, não é suficiente.
Certamente o modo argumentativo de um pensador é ensinável,
ou seja: como ele articula conceitos, e produz argumentos. Portanto
cada aluno pode tomar conhecimento desses modos, elegê-los, e
transformá-los. Por isso a usabilidade das teses é sempre possível,
os argumentos de Aristóteles jamais estão mortos. E é aqui que
introduzimos aquilo que em conjunto com a habilidade discursiva
para a construção e desconstrução de mitos compõe o “suficiente”
para nosso trabalho: o aporte da história da filosofia.
Sabemos que é possível uma leitura filosófica de textos não
filosóficos (leitura reflexiva), como uma leitura não filosófica de
textos filosóficos (má leitura, desatenta). Devemos sempre
exercitar a leitura filosófica, seja dos textos-cânone ou não (daquilo
que não é “formalmente filosofia”, como uma canção, um
acontecimento cotidiano, um filme). Contudo é elementar que os
cânones não podem ser abolidos, pois eles são o arsenal mais
eficiente para nos servir de escudo e espada contra as formas
prontas da atualidade. Que o messias venha armado! Pois os
tecnocratas não estão para brincadeira (minha namorada é
economista, sei do que estou falando!) Portanto, para fazer filosofia
é preciso ler a história da filosofia, e ensaiar a invenção de
conceitos. Certamente os primeiros exercícios serão desastrados,
mas cabe ao mestre apontar sua ingenuidade ou insuficiência e
dizer: “pense bem, reconsidere”.
Isso não quer dizer que o ensino de filosofia deva primeiramente
iniciar-se nos conteúdos da história da filosofia, e depois na
elaboração de conceitos, no ensaio; mas deve-se fazer os dois
exercícios ao mesmo tempo. É claro que, por uma estratégia
persuasiva, retórica, devemos começar o professar filosofia pela
exortatio, ou seja, devemos partir de algum problema patente que
desperte interesse no ouvinte (do a-luno: sem luz). Uma vez
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iniciado o movimento das opiniões, o professor deve mostrar os
lugares originais daquelas opiniões, e ressaltar o quanto elas já
foram trabalhadas, e com quão grande sofisticação. A partir daí o
discurso do aluno deve ser reelaborado, e sua argumentação se
sofistica (se torna própria de um Sofista...)
O resultado desse ensino é a capacitação para construção de
conceitos não ingênuos, e para a leitura de “textos” (num sentido
semiológico) mais complexos. Sendo assim, a leitura e a expressão
desses textos não têm outra utilidade senão a de propiciar aos
alunos mais destreza nos ensaios de resposta à questão inexorável
que a vida nos faz a todos, e a todo o momento: que fazer?
A elaboração mais sofisticada dessa resposta significa a
desconstrução de estados de dominação, de controle de
populações, dos falsos discursos da ciência, das subjetividades
planas, da docilização dos corpos. Ensinar a descortinar essas
relações de saber-poder (por meio da análise dos conceitos que as
sustentam), ensinar a evidência de que o presente e o futuro podem
ser outros, de que nós mesmos podemos ser sempre outros, eis a
contribuição da filosofia para o “exercício da cidadania” solicitado
pelo MEC (será que eles sabem disso?)

O possível, a situação (a experiência filosófica
entre dois liberalismos)
Essa secção procura analisar as condições do ensino de filosofia
no Brasil, e particularmente em São Paulo, mas isso não quer dizer
que o diagnóstico valha somente para esse Estado. Trata-se mais
de cuidado na determinação do objeto, posto que não experimentei
in loco as condições em outros lugares (e sei que as diferenças
regionais são consideráveis). Certamente haverá pontos de
convergência e divergência, mas tentemos nos limitar por hora ao
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que conhecemos mais de perto. Desse modo, são basicamente três
os elementos dessa investigação: o primeiro é sociológico (nossa
tradição livresca, do gosto pelo novo, e a tendência pragmática e
autoritária de nossa formação); o segundo é nossa experiência dos
liberalismos; e o terceiro descreve as conseqüências
condicionantes do nosso agir, pela influência dos dois primeiros
elementos.

A questão sociológica
“Nesse Brasil, que conhecera alguns gloriosos êxitos individuais,
mas raros: Euclides da Cunha, Oswaldo Cruz, Chagas, Villa-Lobos,
a cultura permanecerá, até uma época recente, uma distração para
ricos. E é por ter essa oligarquia necessidade duma opinião pública
de inspiração civil e laica, para contrabalançar a influencia
tradicional da Igreja e do exército, bem como do poder pessoal, que
criou a Universidade de São Paulo, decidindo abrir a cultura a uma
clientela mais larga.”133
Os Mesquita e seus amigos ilustrados eram (e em parte ainda
são) a oligarquia à qual Lévi-Strauss se refere. A alta sociedade
paulista e os profissionais liberais mais bem-sucedidos eram, até
1930 (e de certa forma até hoje), consumidores de manuais, e das
novidades européias, de modo que qualquer suspiro francês era
motivo de aplausos entusiasmados. Isso acontecia muito
provavelmente devido à história autoritária da formação do Brasil,
à escravidão nunca de fato abolida, ao poder do patrón (ou melhor,
na sentimental versão lusitana: do “padrin”), à necessidade de autoafirmação por um saber que transcendesse nossa realidade pé-nobarro (daí a importância do título de “Doutor”). Ao caráter autoritário
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e livresco de nossa formação soma-se a controvertida, mas não de
todo desconsiderável, tese do “pragmatismo português”, expressa
por certo desapego lusitano pela teoria, pela lei, por aquilo que não
se verifica imediatamente na prática. Tudo isso implicaria na
tendência à “... conservação da estrutura social ao invés da
mobilidade e da transformação social”134
Contudo, a partir de 1930, algo de novo se movia. Era o
liberalismo ilustrado desejoso de aumentar sua influência, e para
isso necessitava de discípulos. “Scientia Vinces” é o mote do
brasão da Universidade de São Paulo, e é impossível desvincular
seu sentido daquele da derrota militar de 1932, na “Revolução”
Constitucionalista.
Desse modo, em 1934, por decreto, é criada a Universidade de
São Paulo, e a faculdade de filosofia. Em seguida iniciam-se as
missões francesas, que estabelecem as diretrizes do nosso fazer
filosófico como o do discernimento de idéias baseado na leitura e
comentário rigorosos dos textos filosóficos, numa tentativa de
remediar nosso vício do novo: “A tarefa do professor de filosofia no
Brasil consiste em não esquecer as novas idéias, mas
principalmente situá-las lealmente, modestamente, no conjunto da
perspectiva filosófica. É preciso não ter medo de passar por
‘clássico’, ou por ‘elementar’”135
Quinze anos se passaram e formaram-se nossos primeiros
mestres na tradição estruturalista. Pouco tempo depois seus
discípulos começariam a movimentar o mercado de produções
textuais. Nessa época o ensino de filosofia no nível médio
acontecia, mas os professores não necessariamente tinham
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formação em filosofia, mas eram bacharéis em direito, teólogos, às
vezes indicados pelo “padrin” local. O ensino de filosofia no nível
médio, por isso, permanecia em grande parte sob a lógica dos
manuais. Para piorar a situação, com a ditadura militar a filosofia foi
substituída por propaganda do Estado, ou seja, por “Educação
Moral e Cívica”. Assim, somente após nosso medio-evo militar (na
“redemocratização” a partir de 1982), a filosofia retornaria aos
currículos, de modo opcional.
Da década de 1980 até hoje, o liberalismo ilustrado foi sendo
substituído pelo liberalismo tecnocrático, devido ao alinhamento de
nossos dulces às tendências do capitalismo central, o qual
percebeu ser muito mais eficiente manter a taxa de acumulação do
capital por meio da intervenção indireta, por meio da técnica que
legitima o pensamento único de um economicismo inexorável (de
obscuros jargões, com sentido vetado a não iniciados), e das
relações de premiação e desprezo para aqueles que,
respectivamente, seguem ou criticam o dogma técnico. Ou seja, a
oligarquia terceirizou a dominação por meio de técnicos. E não é à
toa que muitos professores se tornaram políticos, ou assessores
administrativos do Estado.
Um plano mais alto dessa mudança é a percepção da restrição
da racionalidade humana à racionalidade instrumental. Ou seja, o
humanismo implícito no ideal de autonomia da racionalidade
degenerou em “pequeno racionalismo”136, resultado da obsessão
moderna de ter sempre em vista os limites da razão. Em outras
palavras, trata-se da fragmentação do conhecimento para o uso
apenas instrumental, imediato, tornando o homem assim incapaz
de pensar os fins de sua existência, de totalizar sua (e “a”)
experiência do mundo, como destaca o professor Franklin
136
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Leopoldo: “... a totalização é o horizonte da formação, mas um
horizonte muito mais regulador que determinante. E isto porque a
nossa cultura é determinada pela fragmentação”137
E dada essa constatação evidente (e por que haveria de estar a
verdade escondida?) a atividade filosófica subsiste como militância,
como um “... compromisso de resgate da experiência consciente de
estar no mundo”138, esse é o seu telos. Que fazer então? Lutar. Para
isso, vamos às estratégias.

As estratégias
Parecem-nos necessárias ações em várias “frentes de trabalho”
para que possamos criar alguma eficiência ao ensino de filosofia no
nível
médio.
Essas
frentes
devem
se
desenvolver
simultaneamente, até porque seria inverossímil que isso
acontecesse de outro modo. E para que nos apercebamos daquilo
que devemos fazer em termos pragmáticos (práticos), vamos tratar
dos seguintes temas:
primeiramente, discordando de Lyotard, de que devemos insistir
e apostar que o ensino de filosofia no nível médio é possível,
desejável, e útil; apesar das condições precárias em que nos
encontramos, apesar do “fechamento” (como diria Adorno), ou da
falta de “infância do pensamento”;
em seguida, da idéia reguladora de nossa estratégia, ou seja, da
consciência de que jogamos em campo inimigo, e que por isso são
necessárias técnicas – de guerrilha –
para burlar a norma:
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enquadrar-se aparentemente no “perfil”, mas de fato sermos muitos
(legião);
fundamentalmente, das iniciativas que se aplicam diretamente
ao fazer do professor em sala de aula (da “didática” ou, em outras
palavras, “como driblar o construtivismo”), ou seja, dos conteúdos,
das táticas de ensino, e da disciplina;
e finalmente, da questão de nosso posicionamento institucional
(enquanto “categoria de trabalhadores”) em relação às iniciativas
que já estão em curso no mercado editorial e educativo (devido à
recente inclusão da disciplina no ensino médio), ou seja, questões
como: formação, discurso-padrão, vestibular, infra-estrutura,
“consórcios”, e mídia).

Tema 1 – On résiste quand même
Para Lyotard:
“O declínio dos ideais modernos [da realização dos fins da razão,
a despeito de qualquer pathos]139 acrescentados à persistência da
instituição escolar republicana, que se apoiava neles, tem o efeito
de lançar no curso filosófico espíritos que nele não entravam. (...)
Eles falam o idioma que lhes ensinou e lhes ensina o “mundo” e o
mundo fala rapidez, gozo, narcisismo, competitividade, êxito,
realização. O mundo fala sob a regra da troca econômica,
generalizada a todos os aspectos da vida, incluídas as afeições e
prazeres.”140
Sendo assim, dada essa situação de fechamento, de
impermeabilidade ao discurso, de diferimento da infância do
139

Comentário nosso entre os colchetes.
LYOTARD. J. F. “Le cours Philosophique”. In : DERRIDA. J. et. Alli. La Grève
des Philosophes, Paris. Osíris, 1986, p. 9
140

184

Interpretações primeiras

pensamento, ele nos propõe a “solução platônica” do
direcionamento do discurso somente àqueles que atualmente têm
aptidão para ouvi-lo: “Isso significa, hoje, romper com o
democratismo em favor de uma república dos espíritos. E deixar a
outros o cuidado de gerir a demos.”141
Ora, no Brasil, a solução platônica já existe há tempos, e não
funcionou. Tentemos outra coisa. Pois ainda que se corra o risco
de “vulgarização” do ensino de filosofia, em nossa atual situação
desértica, podemos ver aí um ganho mínimo, um começo, ou
melhor, um recomeço. Além disso, devemos considerar que a
França ensina filosofia a seus secundaristas há mais de cem anos;
nós, diferentemente, do ponto de vista informativo ao menos,
estamos sim na infância. Na França a mesa do banquete já está
posta há séculos; no Brasil ela praticamente não existe. Ou seja, é
preciso formar ainda um campo discursivo da filosofia no Brasil,
produzir texto, debate, instituições. De fato surgirá perigoso
ensaísmo, mas é preciso que ele ao menos exista para ser
criticado... Dada a indigência cultural em que vivemos, a introdução
da filosofia no ensino médio, com sua demanda por recursos
humanos e de infra-estrutura, tende a mover a engrenagem da
produção de textos, da reflexão, da construção de mitos, e de sua
destruição.
De fato o “necessário” para a filosofia (a demanda por
anamnese, por desconcertação, por “recomeço”) está, em parte,
temporariamente interdito para o ensino médio. Mas no caso do
Brasil, faz mais bem que mal a tentativa de absorção da filosofia
pela norma (os padrões de comportamento pré-formados
socialmente modulados). Se formos espertos em driblá-la,
podemos marcar alguns pontos. Isso ocorre, por exemplo, quando
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vejo uma publicação sobre Foucault e a Educação, organizada pelo
professor Julio Groppa, que parece furar a barreira do
construtivismo, assim como quando da publicação dos
Pensadores, uma empreitada comercial, mas que sem dúvida
representou grande avanço para a filosofia no Brasil. Isso porque a
técnica não é necessariamente dominadora. No espírito do que
escreveu Habbermas, devemos aproveitar a ação comunicativa
que a técnica pode proporcionar. Até porque os tecnocratas muitas
vezes não compreendem o conteúdo “subversivo” daquilo que se
quer publicar (lembremos dos direitóides que na ditadura
queimavam qualquer livro vermelho, fosse Marx, ou de receitas;
pintemos os livros de azul, e assim publiquemos Foucault, Deleuze,
Nietzsche, etc.). A mesma lógica vale para o ensino em sala de
aula, ou seja, nós podemos, sob a máscara de um conteúdo
supostamente livresco, inserir idéias “perigosas”, isto é, reflexões
sobre a vida no mundo da lógica mercantil. As dificuldades
impostas a nosso desenvolvimento tendem a ser constantes,
porém, se quisermos ter algum sucesso, não será batendo de frente
com forças bem maiores, mas utilizando meios sutis, técnicas de
guerrilha, de “terrorismo” anti-norma. Desse modo poderemos
iniciar um movimento significativo do pensamento da cultura, da
vida brasileira, do mundo, da experiência de vida de cada um.

Tema 2 – Contra-poder não quixotesco contra o
controle
A filosofia tende a ser uma pedra no sapato do sistema
mercadológico:
“O imediatismo tecnocrata encoraja a alienação por motivos de
eficiência profissional; o oportunismo político encoraja a alienação
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para neutralizar o potencial de conflito inerente à cidadania
consciente”.142
Mais uma vez, não nos esqueçamos que jogamos em campo
inimigo e que a norma é saturante (tenciona, e freqüentemente
consegue, englobar qualquer resistência). A nova economia
libidinal trocou os imperativos do supereu “Contenha-se! e “Calese!” pelos “Goza!” e “Fala!” (mas não estabeleceu o conteúdo
desses imperativos; eles são flúidos, modulações a serviço das
“tendências de mercado”). E como tentar escapar deles? Ora, com
disciplina. Disciplina? Não fizemos a crítica da disciplina? De fato a
crítica da sociedade disciplinar foi importante, mas o que colocamos
no lugar dela? O controle. Um mecanismo de docilização muito
mais eficaz (o da disciplina já era eficiente, mas era muito caro), no
qual cada pessoa é seu próprio vigia. Isso implica a pré-formatação
de subjetividades, modulada por relações de premiação-desprezo
na sociedade, de acordo com a maior ou menor adesão à norma
pelo indivíduo143.
Novamente, que deveríamos fazer, então? Por incrível que
pareça, o caminho é o da retomada de alguns dispositivos
disciplinares, com a consciência e explicitação a todos os
envolvidos no processo educativo de que isso se trata de uma
ferramenta (e não de uma finalidade) para a formação de
subjetividades mais esféricas, que tencionem mais autonomia,
entendida aqui como respeito às determinações que nos são mais
próprias, mais íntimas, mais próximas anossa história-memória
profunda (como em Bergson), e não às exigências do capitalismo
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global ultra-moderno “globalizado e altamente competitivo”, como
no programa televisivo O Aprendiz de Roberto Justos.
Mas que disciplina é essa? Que mecanismos disciplinares ad
hoc são esses? Ora, são parecidos com os de sempre, mas
repensados. O primeiro sentido de “disciplina”, mais geral,
esboçado há pouco, significa estar sempre alerta às modulações
que visam a nos determinar e enquadrar. Para escapar da
determinação basta estarmos acordado; já para evitar nosso
enquadramento em um “perfil” é preciso que sejamos muitos, legião
(fingir que atendemos à norma, que nos enquadramos no perfil
esperado, e agir na surdina). O outro sentido de “disciplina”, prático,
trata-se, por exemplo da distinção do papel do professor enquanto
um papel, um instrumento, a ser respeitado enquanto tal, em vez
da panacéia construtivista da amizade com o aluno. Ou seja, aluno
e professor podem ser amigos, mas a distinção dos papéis, das
funções, durante o processo educativo, na sala de aula e na
correção dos trabalhos, deve estar bem clara. O professor não deve
ser pai, ou melhor amigo dos alunos; deve ser professor, mestre,
aquele que sabe mais, e que se propõe a ensinar (contar histórias
que julga relevante), e que por isso merece respeito. Outro
dispositivo necessário é o da ressacralização do espaço de sala de
aula (pois hoje tudo é mais importante que uma aula: a academia
de ginástica, o trabalho, o mp3, o jogo de futebol), bem como dos
horários, dos trabalhos, do exame. É preciso fazer um trato com os
alunos, um pacto. E os alunos percebem que isso é necessário.
Ouvi diversas vezes em sala de aula, quando realizava estágio para
licenciatura em filosofia, resmungos dos alunos sobre a “bagunça”,
a “desordem”, a “indisciplina” que o professor permitia. Enfim,
curiosamente, descobrimos que “disciplina é liberdade”, como
cantou Renato Russo.
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Tema 3 – O que e como ensinar
“Considera-se, com razão, que, sobretudo nas séries iniciais do
Primeiro Grau, não existem condições para um desenvolvimento
adequado de um processo a que poderíamos chamar aprender a
aprender paralelamente ao aprendizado regular dos conteúdos
disciplinares. Há quem julgue que parte das falhas do processo
educacional resida aí.”144
Como temos grande deficiência em nosso processo de formação
no ensino fundamental, em função de uma política estabanada, e
de má-fé, de democratização do ensino (que é meramente
quantitativa, portanto falsificadora, e não se preocupou
propositalmente com a infraestrutura física e humana da escola,
bem como com a certificação de aprendizado), a postura que
devemos assumir com os alunos que ingressam no nível médio é
fornecer todos os elementos necessários ao nosso trabalho (de
acordo com a situação das turmas). Ou seja, não podendo esperar
“base cultural” do aluno ao chegar ao ensino médio, devemos
fornecer aqueles conteúdos que serão úteis ao nosso trabalho. Por
exemplo, se o objetivo for falar da democracia ateniense, devemos
contextualizar minimamente a história grega, ou se houver grande
dificuldade na escrita, devemos ensinar pontos gramaticais
necessários à construção do conceito, a saber, os articuladores e
conceitos lógicos como “se”, “então”, “implicação”, “causa”,
“consequência”, “relação”, “necessário”, “contingente”, “sempre”,
“nunca”, “frequentemente”, “negação”, “coesão”, “coerência”, etc.
Não se trata de suprir todas as deficiências das outras
disciplinas, mas de aproveitar aquilo que elas transmitiram (por isso
é vital a pesquisa daquilo que os outros professores ensinaram nas
144
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séries anteriores, e o que se ensinam agora), mas de incluir alguns
conteúdos-chave para o trabalho filosófico que eventualmente não
foram trabalhados. Sobretudo é importante lembrar que “... há o que
aprender, há o que memorizar, há técnicas a serem dominadas, há,
sobretudo, uma terminologia específica a ser devidamente
assimilada”145 . Ou seja, há um conjunto de conceitos que devem
ser trabalhados do ponto de vista de sua elaboração, compreensão,
gênese na história da filosofia, e pertinência atual, eventualmente
com auxílio também de “textos não filosóficos” (jornal, publicidade,
quadrinhos, cinema, música, acontecimentos, etc.) Portanto há,
sim, um conteúdo de filosofia, e o que o diferencia dos demais é o
modo, reflexivo, como é transmitido. Transmite-se um conteúdo e
ao mesmo tempo pensa-se sua gênese. É também o que a
matemática deveria fazer ao ensinar a teoria dos conjuntos, as
operações básicas, etc. Ainda sobre os conteúdos, percebemos
que há alguma consonância entre os Parâmetros curriculares do
ministério da educação brasileiro146 e aqueles do ministério
francês147. Coincidência?
Exemplos de conceitos a trabalhar:
Filosofia, conhecimento, ciência, validade, verdade, proposição,
argumento, ideia, forma, causa, causalidade, consequência,
necessário, contingente, lógica, uno, múltiplo, ceticismo,
dogmatismo, universal, particular, transcendência, imanência,
tempo, eternidade, movimento, devir, juízo, justiça, ontológico,
ente, cosmológico, teológico, evidencia, vontade, divino, humano,
145

LEOPOLDO E SILVA, F. Por que filosofia no segundo grau. Estudo Avançados.
São Paulo, IEA-USP, 6(14), 1992, p. 163

Parâmetros Curriculares Nacionais da Filosofia no Ensino Médio,
Ministério da Educação, 2005 [http://www.mec.gov.br]
147 PHILOSOPHIE, CLASSE TERMINALE, SERIES GENERALES ET
TECHNOLOGIQUES - Ministère de l’éducation nationale [http://www.education.gouv.fr]
146
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sujeito, subjetividade, objetividade, contrato, Razão, sensível,
autonomia, idealismo, intuição, dedução, indução, belo, estética,
ética, moral, crítica, metafísica, existência, analítico, epistemologia,
ciência, poder, sexualidade, identidade, cultura, dominação,
relações sociais, trabalho, liberdade, determinismo, alienação,
democracia, totalitarismo, senso comum, tecnocracia.

Tema 4 – A instituição, a “categoria”
A partir da determinação da obrigatoriedade do ensino de
filosofia como disciplina do ensino médio pelo MEC, um movimento
grande no mercado editorial e da educação se inicia. Surgem
diversos livros para apoio ao ensino de filosofia no nível médio, e o
currículo das graduações tende a se modificar (como já vem
acontecendo na Universidade de São Paulo). Nesse contexto, a
questão que nos colocamos é: qual deve ser nossa postura em
meio a essa engrenagem que se reconstrói? (se é que se pode
dizer que se construíra já uma vez)
Jamais nos esqueçamos: estamos aqui por desconfiada
concessão (na melhor das hipóteses). Outra hipótese, mais
paranóica, mas não menos razoável, é a de uma investida da
norma contra a filosofia, a última pedra no sapato, por meio de sua
absorção docilizada (a norma é saturante: basta observar a
inofensiva série “Ser ou não ser” da Rede Globo, ou grande parte
dos cursos da “Casa do Saber”). Ora, de que serve uma cobra sem
peçonha?
Nossa estratégia de combate, portanto, do ponto de vista
institucional, é a mesma já expressa em nosso segundo tema:
permitir esse movimento da filosofia no ensino médio, mas manter
a guarda levantada para as diversas questões que se apresentam.
Por exemplo, a da inclusão da filosofia nos vestibulares, a qual deve
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ser respondida com clareza; com um claro “não”. Pois obviamente
isso causaria uma pressão conteudista incompatível com o trabalho
a que nos propomos. Sendo assim, precisamos estar minimamente
“alinhados” em torno de um discurso institucional: o fundamental é
mantermos a autonomia de nossas intenções. E isso se faz por
meio de nossos fóruns de deliberação coletiva. Quais são?
Precisamos torná-los (e nos tornarmos) mais presentes.
Outro aspecto relevante diz respeito aos “consórcios”. Ou seja,
filosofia pensa a cultura (a ciência, a arte, a política, a economia, a
literatura) e nela deve se imbricar de modo também institucional:
colóquios, eventos, projetos de pesquisa interdisciplinar, “extensão”
(como diz nosso mote tríplice: ensino, pesquisa e extensão).
Portanto podemos e devemos nos aproveitar da infra-estrutura de
nossos primos mais ricos e, na medida do possível, construir nossa
própria infra-estrutura, nossos espaços, centros, etc.
Nas escolas públicas o material didático se apresenta como um
desafio para o qual teremos que encontrar soluções criativas, bem
como aumentar nosso ativismo político. Isso porque os livros
didáticos fornecidos pelo Estado podem ser úteis, mas material
diferenciado, fotocopiado, bem como outros textos (filmes,
canções, etc.) são fundamentais, estratégicos, quando se pensa no
fantasma da norma. Por isso precisamos criar os meios148, e
precisamos lutar por verba para esse fim.
E como falar para surdos (para a mídia)? Pois aqui também
podemos adotar a “solução platônica” de Lyotard ou utilizar outro
meio, uma linguagem de sinais, subliminares. Ou seja, de fato
temos que selecionar os lugares onde nossa mensagem é

148

A exemplo do Livro Público dos professores do Paraná: FILOSOFIA ENSINO
MÉDIO - LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO. Secretaria de Estado da Educação –
Estado do Paraná [http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br]

192

Interpretações primeiras

comunicável (a título de referência inversa podemos citar o BDD Boletim Direitóide para Disléxicos: a revista Veja), mas não
devemos ser demasiadamente restritivos. Assim, por exemplo, nos
jornais que abrem espaço para o texto do “filósofo”, entremos, mas
saibamos que estamos ali a modo de tolerância. Aqueles mais
tradicionais (para usar um eufemismo), como O Estado de São
Paulo, abrem mais espaço às discussões filosóficas, mas sempre
permeada pelo fetiche de se considerarem os Faróis de Alexandria,
sempre permeado pelo caráter livresco, filisteico, bacharelesco,
que está na gênese da sociedade paulistana. É preciso tentar
apimentar aquilo. Como o novo imperativo do supereu é também
“Fala!” (daí a angústia de jornais, como a Folha de São Paulo, com
o “silêncio dos intelectuais”, pois aquele que não fala não pode ser
enquadrado), então, de vez em quando, tanto quando possível,
falemos, mas com sutil veneno (apenas aquilo que for conveniente).
As publicações especializadas, revistas, surgem aos montes, e com
elas devemos ter o mesmo cuidado.

Conclusão
Por tudo isso, verificamos que nossa postura em relação ao
ensino de filosofia no nível médio deve ser a de afiarmos o machado
da construção e principalmente da desconstrução das formas
prontas de pensamento que a norma nos vende como irrecusáveis,
e ensinar nossos alunos a usá-lo. Mas como se trata de um utensílio
de fato perigoso para o status quo (como sempre foi) é sensato
fazer certos pais e outros homens e mulheres bem-pensantes
acreditarem por hora que ele é quase inofensivo (como que um
fetiche livresco, ou logicista, que nos torna tão mais hábeis no
pensamento como quando jogamos xadrez, ou videojogo), e que
seus filhos estão acompanhados por um “profissional responsável”
(e, de fato, estão). Agindo assim não seremos diariamente
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condenados a beber cicuta (condenados à impossibilidade de
nosso fazer filosófico, à marcação serrada). Essa postura é
necessária em curto prazo, ou seja, até que a instituicionalidade da
disciplina se constitua, até que se formem novos quadros de
propagadores e discípulos laicos (porque o liberalismo se tornou
religião).
“A bem de nós mesmos todos fingimos ser mais ingênuos do que
realmente somos. Deste modo nos livramos do receio de nossos
semelhantes.”149
Em médio e em longo prazo, mais fortes, poderemos ser
publicamente mais venenosos.
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Duas maçãs, duas Éris, e suas
interpretações em Nietzsche150.
O que significa uma vida repleta de inconvenientes, sofrimento,
luta, crueldade e discórdia entre os homens? Duas respostas a
essa questão foram dadas por diferentes povos e homens.
Segundo Nietzsche151, a resposta do tipo152 oriental-sacerdotalescrava (doravante “moral do fraco”) é a valoração negativa dessa
vida de sofrimento e crueldade, tratando-a como castigo, em favor
de um além-mundo; já a resposta grega-guerreira-senhorial (“moral
do forte”) é a valoração positiva da vida em sua totalidade, não
apenas aceitando seu lado violento, cruel, e agonístico, mas
considerando-o fundamental à saúde do homem. Ora, a primeira
resposta, como veremos, pode ser associada a uma interpretação
utópica das relações humanas (que considera os males da
civilização como tendo sido: 1 - causados, 2 - por uma única causa,
e 3 - podendo ser superados pela mudança dessa causa); a

150Ensaio

escrito para a disciplina Filosofia Política (Pós-graduação, mestrado),
Prof. Renato Janine Ribeiro, em 01.12.2010.
151Cf. Nietzsche. A disputa de Homero, § 3, em Cinco prefácios a cinco livros não
escritos. Ed. 7 Letras. 4ª Edição, Rio de janeiro, 2007.
152Pois se trata “apenas” de uma tipologia psicológica em que há, quase sempre,
misturas e conflitos desses tipos num mesmo homem (Cf. Nietzsche, Para além
de bem e mal, § 260), a depender do pathos vigente (o conjunto de afecções pelas
quais um indivíduo é determinado em um dado momento, e que o inclina a um
modo de agir). Por isso a Genealogia da moral é um “estudo de interpretação”, ou
seja, de saber a partir de quais afecções, de quais “lugares de fala”, certas ações,
paixões, foram avaliadas (Cf. Nietzsche, Genealogia da Moral, Prefácio, § 6). Não
há, portanto, um catálogo fixo, anistórico, de tipos humanos. Sendo assim, o
fenômeno moral não tem uma origem única, nem validade universal, nem uma
finalidade instrínseca (não há um “bem em si”), nem progresso histórico.
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segunda, defendida por Nietzsche, contempla par excellence os
requisitos da perspectiva realista (1- os inconvenientes na vida são
inevitáveis, 2 - é necessário o estabelecimento de uma política de
redução de danos; bem como 3 – é inevitável que degenerem em
distopia as tentativas de realização utópicas). Trata-se, portanto, do
objetivo desse trabalho identificar e apresentar alguns elementos
que nos permitam estabelecer essas associações, a partir
principalmente dos textos de Nietzsche, ressaltando a
especificidade de seu realismo; e ensaiar uma interpretação sobre
a relação entre as perspectivas utópicas e realistas na atualidade.
Em primeiro lugar, é preciso justificar porque para Nietzsche a
vida dos homens está repleta de inevitáveis inconvenientes. Ora,
isso ocorre simplesmente porque para Nietzsche a vida (sive
Natura) é essencialmente apropriação, dominação, crueldade, e o
homem não difere dela. Eis uma resposta críptica, como não
convém. Esclareceremos: há uma cosmologia, uma antropologiapsicologia, e uma crítica da linguagem nietzschianas que se
unificam sob o signo do conceito “vontade de potência” para
sustentar essa posição. Não nos parece possível dizer qual das
perspectivas do conceito tem papel predominante (trata-se de um
conceito vacinado contra o dogmatismo), pois cada uma delas
assume um papel preponderante a depender das circunstâncias
argumentativas, o que é perfeitamente coerente com o
perspectivismo nietzschiano e com sua noção de que a função da
linguagem (ao contrário das categorizações aristotélicas153) é
essencialmente falsificadora e retórica154. Mas o que podemos dizer

153Em

que há um uso da linguagem que é instrutivo, neutro, e outro que é
persuasivo, Cf. Aristóteles, Retórica, livro I, cap. 2, 1355b-1356b, Obras, Madrid,
1967, PP. 118 ss.
154 Cf. Nietzsche, Curso de retórica, trad. Thelma Lessa da Fonseca, Cadernos de
Tradução, 4, 1999, Depto. de Filosofia – USP.
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sobre tal conceito? Certamente que a vontade de potência está no
mundo (na natureza), da qual o homem não difere:
“E sabeis sequer o que é para mim o ‘mundo’? Devo mostrá-lo a vós
em meu espelho? Este mundo: uma monstruosidade de formas, sem
início, sem fim, uma firme, brônzea, grandeza de força, que não se torna
maior, nem menor, que não se consome, mas apenas transmuda... (...) –
Esse mundo é a vontade de potência, e nada além disso! Também vós
próprios sois essa vontade de potência – e nada além disso!”155.

E mais que isso, podemos afirmar que essa vontade não é
qualquer conceito ontológico: não descreve um ser ou sua
essência. Portanto dizer que o “mundo é vontade de potência” não
é equivalente a “tudo é espírito” ou “tudo é matéria”. Trata-se do
conceito de uma relação decodificada no horizonte da tensão de
forças. Por meio desse conceito, a natureza é determinada como
ao mesmo tempo única e tendo como princípio de sua unidade a
multiplicidade, ou seja, ela é a forma na qual o processo natural se
realiza como processo de diferenciação, pela superação de
resistências. Assim, se a natureza, a vida, enquanto vontade de
potência, é disputa de forças que requer a resistência, existe aqui
um jogo agonístico, mas nunca uma guerra total, nunca a
prevalência de uma só força. De modo que, para Nietzsche, “viver”
deveria ser definido
“... como uma forma duradoura dos processos de fixações de força em
que os diversos combatentes crescem desigualmente. É preciso investigar
em que medida na obediência também existe uma oposição; a própria
força não é completamente eliminada. Assim, também no comando existe
uma confissão de que a força absoluta do adversário não é vencida, não

155Nietzsche,

Fragmentos póstumos, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe,
Berlin-New York, DVT de Gruyter, 1999, vol. 5, fragmento 38(12), doravante citada
KSA.
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é incorporada, dissolvida. ‘Obedecer’ e ‘comandar’ são formas do jogo da
luta”156.

Já falamos brevemente da crítica da linguagem, e da cosmologia
(que também é uma física), mas a vontade de potência também é
uma psicologia-antropologia. Trata-se da idéia de um “sentimento
de potência”, isto é, da necessidade humana psicofisiológica de
uma constante superação de si, e de um sentimento de prazer
nessa superação, que comanda toda a história do homem157. Na
Genealogia da moral, também há referência a esse mesmo campo
semântico, pois todo animal “... aspira instintivamente a um
optimum de condições favoráveis em que possa expandir sua força
e alcançar seu máximo de sentimento de potência”158
Portanto, uma vida definida como combate obviamente não
pode ser isenta de inconvenientes; mais que isso, eles serão
necessários. Por isso, para Nietzsche:
“Aqui devemos pensar radicalmente até o fundo, e guardamo-nos de
toda fraqueza sentimental: a vida mesma é essencialmente apropriação,
ofensa, sujeição do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza,
imposição de formas próprias, incorporação e, no mínimo e mais
comedido, exploração... – Mas porque empregar essas sempre essas
palavras, que há muito estão marcadas de uma intenção difamadora? (...)
A ‘exploração’ não é própria de uma sociedade corrompida, ou imperfeita
e primitiva: faz parte da essência do que vive [grifo nosso], como função
orgânica básica, é uma conseqüência da própria vontade de potência, que
é precisamente vontade de vida.”159

156Nietzsche,

Fragmentos póstumos, 36[22], KSA, vol. 11, p. 560.
Nietzsche, Aurora, § 23; ______, Humano, demasiado Humano, I, §104;
_______, A gaia ciência, §13.
157Cf.

158

Cf. Nietzsche, Genealogia da moral, III, § 7.

159Niezsche,
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Outra expressão da naturalidade dos inconvenientes na vida
para Nietzsche é aquela encontrada nos mitos teogônicos do
mundo pré-homérico. Mas o que está por trás do mundo homérico
(esse mundo das formas perfeitas, das linhas, da tranqüilidade,
esse mundo apolíneo, com suas suavizações e purificações do
terrível)? No mundo pré-homérico:
“Olharíamos apenas para a noite e o terror, para o produto de uma
fantasia acostumada ao horrível.” Que existência terrestre refletem estes
medonhos e perversos mitos teogônicos? – Uma vida dominada pelos
filhos da noite, a guerra, a obsessão, o engano, a velhice e a morte. (...)
Tal realidade iria exigir com violência um mundo mítico, no qual Urano,
Cronos e Zeus e a luta contra os Titãs teriam sem dúvida de nos parecer
um alívio; nessa atmosfera aterradora, a luta é cura, salvação; a crueldade
do vencedor é maior júbilo da vida. ” 160

Para Nietzsche, os gregos são os mais humanos dos homens
antigos, portanto os que possuem um traço de crueldade, de
vontade destrutiva, que choca o gosto atual, de acordo com nosso
conceito mole de humanidade moderno, cristão. Os gregos se
alegravam com a luta, com a crueldade, com as descrições de lutas
encarniçadas da Ilíada, com Aquiles arrastando o corpo do vencido
Heitor, com o direito solapar o adversário, de extravasar o ódio –
assim afastavam a má-consciência da vida. Isso parece estranho
aos olhos modernos, porque seu conceito de humanidade era
diferente do nosso.

160Cf.

Nietzsche. A disputa de Homero, § 3, em Cinco prefácios a cinco livros não
escritos.
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O realismo agonístico de Nietzsche como
expressão da moral do forte
Tal realismo é uma leitura (uma interpretação) dos
inconvenientes, do terrível na vida e, portanto, do que há de terrível
no homem (dado que ele é natureza), como uma condição admitida
e justificada. Trata-se de uma postura que não é nem pessimista,
nem otimista (no sentido de um otimismo cego, de um Cândido de
Voltaire), mas sempre favorável à vida, à vida nesse mundo, e ao
seu desenvolvimento. Para isso a necessidade da luta, de disputa,
como justificativa ao terrível da vida, ao sofrimento, de modo a
“dourar a pílula” da existência.
Há um mito que nos permite compreender a característica
fundamental desse realismo de Nietzsche, um realismo da eterna
disputa. Conta Nietzsche161, traduzindo Hesíodo, que quando o
viajante Pausânias, em sua peregrinação pela Grécia, tomando
conhecimento de um velho exemplar de Os trabalhos e os Dias,
percebeu que, ao contrário dos exemplares usuais, esse não
continha um pequeno hino a Zeus, mas começava com a frase
“duas deusas da discórdia [Éris] há na Terra”. Uma merece os
maiores elogios tanto quanto a outra as censuras, pois têm
disposição de ânimo distinta. Uma delas favorece as disputas
encarniçadas e a guerra, a crueldade – nenhum mortal pode
suportá-la, senão sob a necessidade e decreto dos deuses. Esta, a
mais velha (que representa o mundo pré-homérico da crueldade
desmedida) engendra a noite mais negra; a outra foi posta por Zeus
e dirige os destinos do mundo porque é a melhor. Essa última Éris
se encarrega de estimular o homem preguiçoso ao trabalho. Por
exemplo, quando um homem observa que outro possui a riqueza
161

Cf. Nietzsche, F. A disputa de Homero, § 5, em Cinco prefácios a cinco livros
não escritos.
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de que carece, se apressa a semear e plantar para prover sua casa;
o vizinho rivaliza com o vizinho. Essa Éris é a boa para os homens.
Também o oleiro guarda rancor do oleiro, o carpinteiro do
carpinteiro, o mendigo do mendigo, o cantor do cantor.
Tal perspectiva que não condena os inconvenientes, a inveja e
a disputa, porque é resultado de um pathos (inclinação natural de
um tipo) expresso por uma “moral do forte”. Segundo Nietzsche162,
essa moral se estabelece quando uma espécie dominante,
tomando consciência de si, define o que é “bom”. Esse “bom” será
a afirmação de suas características como autoglorificação e
determinação de sua posição numa hierarquia, ou seja, a assunção
de uma desigualdade fundamental, de uma pathos de
distanciamento. Esse nobre afasta de si os seres que são
expressão contrária a esse estado de elevação e orgulho: os
despreza, entendendo-os como vis / malogrados ou covardes
(κακος ou δειλος). Há, portanto, uma oposição entre “nobre” (καλός
καί ἀγαθός) e “desprezível” (κακος)
Essas adjetivações aqui se aplicam a homens, não a ações.
Portanto uma ação não será boa ou má, mas aquele que a pratica
é que lhe determina o valor. Assim, o que é bom para um, não o
será para outro – pois a valoração do forte é auto-suficiente. De
modo que o nobre poderá até ajudar o infeliz, porém não o fará em
respeito à virtude da compaixão, mas por um transbordamento de
si, por magnanimidade e, no fundo, por orgulho. Aliás, orgulha-se
de não ter compaixão, ri da ação altruísta, pois “... o orgulho de si
mesmo, uma radical hostilidade e ironia face à “abnegação”
pertencem tão claramente à moral nobre quanto um leve desprezo
e cuidado antes as simpatias e o ‘coração quente’.” Ora, essa ironia
se deve ao fato de que não está entre as possibilidade de escolha

162

Nietzsche, Para além de bem e mal, § 260.
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da ovelha ser cruel em relação à águia. A perspectiva utópica
tentará incansavelmente desconstruir esse pathos da distância, da
hierarquia, da desigualdade.
Outro aspecto dessa moral é a veneração do mérito e da
tradição que ao mesmo tempo distinguem e incitam o homem à
superação de si pela disputa. Trata-se, pois, de uma moral que
desperta e quer despertar o medo:
“A capacidade e o dever da longa gratidão e vingança – as duas
somente com os iguais, a finura na retribuição, o refinamento no conceito
de amizade, uma certa necessidade de ter inimigos (como canais de
escoamento, por assim dizer, para os afetos de inveja, agressividade,
petulância – no fundo, para poder ser bem amigo)”163

A boa Éris: a disputa fair play como política de
redução de danos164.
Os inconvenientes são inevitáveis, mas é possível dar-lhes um
bom tratamento que garanta o equilíbrio das relações humanas. O
tratamento será a promoção da disputa como meio para redução
do combate mortal e destrutivo – uma sublimação da crueldade nos
jogos sociais da vida, fundada na noção de “equilíbrio de forças”.
Aliás, essa “redução de danos” não se dá apenas no campo das
relações sociais mais imediatas, mas na promoção da vida, do
interesse por ela, ao afastar a má-consciência da vida: o mal-estar
na vida devido à percepção pelo homem da ausência de uma
finalidade para a existência – o niilismo fraco. A crueldade humana,
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Nietzsche, Para além de bem e mal, § 260.
Cf. Nietzsche, F. A disputa de Homero, § 3, em Cinco prefácios a cinco livros
não escritos.
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enfim, é inevitável, mas a crueldade desmedida deve ser
controlada. μηδεν αγαν (nada em excesso) é a máxima de Delfos
que comanda essa política.
Ora, um grego considerava sua inveja, sua ambição, não uma
falta, mas uma qualidade boa, efeito de uma divindade benfeitora,
a boa Éris. Consideravam natural que o homem ardesse de
rivalidade contra qualquer criatura vivente – mas tal ambição não
pode ser sem limites. Há o respeito ao oponente (a vitória e a
derrota são valiosas quando o oponente é meritoso) e maior
respeito à própria lógica da disputa, em que nenhum dos
contendentes deve tiranizar. Exemplo disso, segundo Nietzsche, é
o sentido original do ostracismo como antídoto à tirania:
“‘Entre nós ninguém deve ser o melhor; se alguém for, todavia, então
que seja em outra parte e na companhia de outros.’ Por que ninguém deve
ser o melhor? Porque com isso a disputa teria de se esgotar e o
fundamento eterno da vida da cidade helênica estaria em perigo.” 165

Nessa lógica da disputa, portanto, o egoísmo jamais é um mal
em si. Entretanto deve ser direcionado para o bem da pólis. Desse
modo, o objetivo de uma educação rígida e agonística era o bem
estar de todos na cidade, e cada grego um pensava em ser o
melhor para si, pela e para sua cidade. Toda a vida grega era regida
pela disputa entre sofistas, artistas, educadores, filósofos, músicos,
dramaturgos, atletas, bem como pela própria rivalidade entre as
pólis. Tal situação iniciará sua dissolução justamente quando uma
única perspectiva, a racionalidade dialética (tão criticada por
Aristófanes) tiraniza (a partir de Sócrates) a experiência grega.

165Nietzsche,

F. A disputa de Homero, § 3, em Cinco prefácios a cinco livros não

escritos.
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As utopias como expressão da moral do fraco.
Como ensaiamos no início do texto, há outra interpretação para
o significado sofrimento, a moral do fraco. Tal como a primeira (a
do forte) também é resultado de um determinado pathos, estando
suas características em consonância com aquelas da perspectiva
utópica das relações humanas. Primeiramente descreveremos as
características gerais dessa moral, em seguida o modo como se
expressa nos ideais utópicos.
Em Além de bem e mal166, Nietzsche nos questiona sobre o que
teriam em comum as moralizações de violentados e dominados, ou
seja, que tipo de valoração o seu pathos permitiria? Trata-se aqui
de situar o lugar de fala de uma interpretação. Para Nietzsche será
inevitável ao fraco uma suspeita pessimista do mundo, uma
condenação do homem e de sua situação, bem como uma opinião
desfavorável às virtudes dos poderosos, pois elas apenas
aumentam seu sofrimento. Por outro lado “... as propriedades que
servem para aliviar a existência dos que sofrem são postas em
relevo e inundadas de luz: a compaixão, a mão solícita e afável, o
coração cálido, a paciência, a diligência, a humildade, a
amabilidade...”167. Trata-se, pois, de uma moral da utilidade. Para o
escravo, o fraco, “mal” é tudo o que inspira medo. Ou seja, tudo o
que é bom para o forte. Isso porque, como ele não se sente capaz
de disputar com o forte, necessita ou cessar a disputa, ou transpôla para um território em que poderia ganhar: o território do espírito,
do ascetismo, de um além-mundo.

166
167

Nietzsche, Para além de bem e mal, § 260.
Nietzsche, Para além de bem e mal, § 260.
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É, portanto, uma moral nascida do espírito do ressentimento,
como negação dos valores nobres, e não do espírito168. Passemos
à sua expressão como utopia, em três movimentos.

O mal é causado: o paraíso perdido.
Se na mitologia grega a maçã de Éris – ao ser oferecida “à mais
bela”, καλλίστη, dentre Afrodite, Hera, Atenas –, inicia a guerra dos
Aqueus em Tróia e, por consequência, a história de uma avaliação
positiva da vida como lugar de glórias, apesar e pela crueldade da
guerra (uma vez que é cantada a cólera de Aquiles, sua bravura,
apesar da morte trágica); por outro lado, a maçã do Éden é uma
interpretação triste da condição do homem e que exemplifica esse
aspecto (o mal como tendo sido causado, e não natural) da
perspectiva utópica: tendo Adão e Eva comido do fruto proibido
(Genesis I, 3) da arvore do conhecimento (do conhecimento do bem
e do mal – conhecimento exclusivo de Deus169), toda a humanidade
por herança (o pecado é impagável) ficou privada da perfeição, da
ausência de sofrimento, e da vida eterna originais. O Deus ofendido
pelo pecado (como isso é possível?) joga diversas pragas à
serpente (rastejará e será perseguida), à mulher (terá muitas dores
e “inconvenientes”), e ao homem (trabalhará). Justifica-se assim
pela culpa todo o sofrimento que virá.

168
169

Cf. Ecce homo, capítulo Genealogia da moral.
O pecado humano é o pecado de orgulho; o homem reivindica autonomia moral.
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A causa do mal é única: a culpa ou, em sua versão
quase laica, a desigualdade.
Para Nietzsche170 a culpa que o fraco sente, e sua má
consciência da vida, devêm da capacidade humana de fazer
promessas e da possibilidade de não pagar sua dívida. Não é à toa
que em alemão a própria palavra Schuld (culpa) vem de Schulden
(dívida). Desse modo, o credor adquire o direito de exercer um
castigo como compensação ao calote, por prazer, um direito à
crueldade. Ora, a dívida com Deus é impagável (trata-se da história
de um débito com os ancestrais, que se hipostasia em débito com
Deus), portanto a má consciência da vida será uma modo do fraco
interiorizar a crueldade inerente ao homem, sob a forma de um
masoquismo, ou melhor, de um ascetismo. Parodiando Nietzsche,
para o homem ainda será melhor causar sofrimento a si mesmo do
que a ninguém.
Mas o pecado original também assume diversas outras formas,
aparentemente laicas: em Rousseau, a instituição da propriedade,
antes da qual reinava a paz no mundo hipotético do bom selvagem;
em Thomas Morus, o enclousure é apontado como causador das
misérias da Europa da época (o contrário do que acontece com um
feliz povo sem propriedade privada da ilha de Utopia); em W. Reich,
a família patriarcal, autoritária, que substitui uma sociedade
primitiva matriarcal feliz, institui as desigualdades e inconvenientes
com a miséria sexual; ou mesmo em Marx, no afastamento do
homem do seu “ser genérico”171. Nos quatro casos a desigualdade
170

Nietzsche, Genealogia da moral, segunda dissertação, §19.
O Marx dos primeiros escritos se mantém, pois apesar da tentativa de
purificação da teoria por meio de “cortes epistemológicos”, como justificar a
aversão de Marx à divisão do trabalho (Cf. Marx. A Ideologia Alemã, Éditions
sociales, Paris: 1969, p. 61) – que a estrita racionalidade econômica patrocina
como elemento de produtividade? Ora, quem fala não é a ciência, mas a velha
171
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é apontada, direta ou indiretamente, como o fundamento do
sofrimento.
Porém, para Nietzsche o princípio de igualdade, fundado na
igualdade das almas perante deus, não tendo nenhum fundamento
natural, é apenas uma “interpretação” metafísica, que remonta ao
cristianismo e tem neste sua única garantia: “a ‘igualdade das
almas ante Deus’. Nela, encontramos o protótipo de todas as
teorias da ‘igualdade dos direitos’; primeiro se ensinou à
humanidade o princípio de igualdade de uma maneira religiosa,
depois se construiu uma moral sobre essa idéia”172
É possível superar o mal: a redenção em Deus ou no rebanho
autônomo.
No melhor espírito da “cura” de Winston Smith na sala 101, em
Nineteen Eighty-Four de Orwell, Nietzsche nos alerta que “O
cristianismo quer dominar as aves de rapina: seu procedimento é
convertê-las em doentes. O debilitar é a receita cristã para a
domesticação, para a civilização”173. Tal debilitação será a
associação de tudo o que é “natural” a “reprovável”. De modo que
todo acontecimento deverá ser julgado “do ponto de vista de suas
conseqüências sobrenaturais, nunca das outras”174. Eis o ideal
ascético.
O cristianismo oferece Deus como escapatória do fraco à culpa.
Para isso ele deve se aproximar de Dele, em direção ao além
mundo, por meio da moral ascética, que o prepara para a futura
transcendência. É claro que durante essa vida o mal nunca será
superado (o será apenas no além-mundo – somente lá cessarão o

moral cristã, que sempre promove o esquecimento de si, a anulação da vontade e
da individualidade.
172 Nietzsche, Fragmentos póstumos, 15[30], KSA.
173 Nietzsche, Anticristo, § 22.
174

Nietzsche, Gaia Ciência, § 135.
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sofrimento e a disputa), mas pelo menos a vida ascética cristã
oferece um bálsamo ao fraco – uma promessa que o conforta. Já a
utopia socialista-comunista quer realizar nesse mundo o objetivo
cristão, travestindo seus valores em uma moral “humanista” que se
arroga o título de única moral natural. Porém, para Nietzsche, esse
humanismo, essa antropologia, deve morrer, pois: “É a isso que se
chama “humanização”: amputar do homem todo instinto que lhe
permite imputar dano, cólera, vingança”175. Trata-se de um ideal de
convivência que nada quer temer; nele, a felicidade, por princípio,
não será conflituosa.
Esse caminho do ideal ascético se apresenta como vontade de
nada. Os sacerdotes, para Nietzsche, o inventaram na expectativa
(bem sucedida) de suplantar os fortes pela via espiritual,
angariando o apoio dos fracos, ao aliviar-lhes a má consciência e o
ressentimento. Esse ideal fornece uma dieta e, fundamentalmente,
um sentido para o sofrimento, pois o que o homem não suporta não
é o sofrimento, mas a ausência de sentido para ele.

As utopias e a tirania de uma moral resultam em
distopia.
A distopia, que em Nietzsche podemos chamar de décadence, é
resultado de um desequilíbrio de forças, ou melhor, da tirania de
uma força. Ora, as perspectivas utópicas e a moral do fraco são
dogmáticas (pois reclamam conhecer a única causa do mal e sua
solução), de modo que, caso suas demandas se efetivem com
grande intensidade, tornar-se-ão tirânicas e distópicas (um regime
totalitário ou anárquico com enorme grau de sofrimento – como em

175

Nietzsche, Fragmentos póstumos, 15[133], KSA.
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Nineteen Eighty-Four de Orwell ou no filme Mad Max de George
Miller).
Sendo assim, para Nietzsche “Pode-se considerar o mal como
sendo o exagero, a discordância, a desproporção, assim como o
bem pode ser um regime protetor contra os perigos do exagero, da
discordância, da desproporção”176, pois, mais uma vez de acordo
com a máxima de Delfos “nada em excesso”, quando a Éris má e
ciumenta assume o controle, ou seja, quando um homem ou uma
idéia se tornam hors de coucours, então retorna o mundo préhomérico de crueldade desmedida, do desejo de aniquilamento.
Também é importante ressaltar que, apesar da demanda por
“igualdade” ser freqüente nas utopias, ela não é sua condição
definidora. O Nazismo, por exemplo, pode ser facilmente
enquadrado na tipologia utópica, pois: 1) o mal é causado – há um
paraíso perdido ariano; 2) a causa dos males é única – a
degeneração da raça; 3) a solução, final, é o extermínio das raças
impuras. Por mais estranho que possa parecer, a moral do 3º Reich
é (a despeito da orgulho ariano) uma moral do fraco – no sentido
de que quer uma solução final para as disputas da vida (não dá
cidadania a outras perspectivas de relações humanas) pelo
aniquilamento, ou seja, uma Pax perpétua que degenerará em
distopia. Não são poucas as críticas de Nietzsche ao alemão
imperial e ao anti-semitismo.
Por tudo isso, percebemos que a moral do fraco, ao negar que
há necessariamente morais diversas (porque há homens diversos),
está condenada a frustrar-se e a adoecer o homem, não lhe
oferecendo modos de sublimação adequados. Do mesmo modo, e
na verdade como expressão dessa moral, as utopias ao negarem a
existência de outros elementos como causadores de
“inconvenientes” que não o único de seu dogma, acabam por não
176

Nietzsche, Fragmentos póstumos, 14[65], KSA.
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lhes oferecer uma política de redução de danos adequada e,
fazendo isso, em nome de um ideal (em nome de um paraíso
perdido, sempre de difícil comprovação), tornam ainda pior a
situação.

Conclusões e especulações: utopia e realismo hoje,
de um ponto de vista nietzschiano
Se quisermos escapar das distopias, é preciso que o conflito de
perspectivas sobre a estrutura das relações humanas seja real, e
não apenas formal, como ocorre atualmente. Isso porque não nos
parece ser exagero dizer que vivemos uma tirania da lógica do livre
mercado, isto é, de um economicismo inexorável que tudo comanda
– um pas-de-deux de liberais tradicionais e keynesianos que vê a
cultura como atividade supérflua (entretenimento), em vez de
criadora dos objetivos humanos. Ora, porque esse jabuti está na
árvore?
Se a dimensão utópica das relações humanas parece ter sumido
de nossos horizontes, desde o fim da URSS, depositando seus
resquícios na religião, como moral do fraco, e ainda assim bastante
desconfiada de si (há padres ateus, católicos não praticantes,
religiões personalizadas ao gosto do freguês), não é menos
verdade que uma perspectiva realista e agonística da vida como a
de Nietzsche também ainda não se constituiu. A moral do fraco se
desmanchou, mas ainda não foi lhe dada um substituto. Em outras
palavras, o niilismo desconstruiu todas as verdades (pois se a vida
é interpretada como ruim, quando o Deus que a justificava deixa de
ser crível, o niilismo tudo destrói), porém ainda não completou sua
tarefa de revalorar os valores, de estabelecer uma nova moral.
É nesse ponto que se deve perceber que Nietzsche não é um
relativista, mas um cético, e não um cético ordinário (o cético da
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ataraxia, do festim da abstinência), mas um cético viril177. Para
Nietzsche, trata-se de recuperar a cidadania da moral do forte no
campo das morais legítimas, mas ao mesmo tempo reconhecer a
legitimidade da moral do fraco (porque é fruto de um inevitável
pathos) e mesmo sua necessidade (desde que limitada) à boa
saúde da disputa humana. Sobre esse último ponto, por exemplo,
reconheçamos os benefícios à regulagem do capitalismo
propiciados pelas demandas socialistas no século XX.
Dissemos que não foi dado um substituto à moral do fraco, mas
isso não é de todo preciso, pois uma moral sempre comanda. Na
verdade não lhe foi dada um substituto à altura, mas apenas uma
moral do “último homem”. Essa figura do último homem representa
a interpretação da existência pelo niilismo passivo178, no qual o
homem não deseja nada mais que seu bem-estar e segurança, e
se alegra de sua falta de ambição – esse homem é uma criatura
apática, sem grandes paixões ou comprometimentos (vive em um
clima de fim de festa ou feira: “pegue o que puder, antes que
acabe”). Ele é incapaz de sonhar, não vive, sobrevive. Satisfaz-se
com pouco, com o confort inglês, um “lugar no parlamento”, na
Academia, ou na academia (de ginástica). Opõe-se, desse modo, à
afirmação da vontade de potência, à elevação do homem, à
criatividade, representada pela figura do Übermensch – e não deixa
de ser apenas mais uma expressão da moral do fraco. Essas duas
figuras (do último homem e do Übermensch) são os exemplos do
que pode para Nietzsche se tornar a humanidade, ou seja, elas
colocam a questão da finalidade do homem e de sua capacidade
177

Nietzsche, Além de bem e mal, § 209.
Há dois niilismos, o passivo e o ativo. O primeiro é aquele que ao constatar o
absurdo da existência encontra consolo (insuficiente) num além-mundo ou em
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divertissements, enfim, com o aumento de seu sentimento de potência. O niilista
ativo sabe que não convém mirar o abismo por muito tempo.
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de criar um futuro. O último homem para Nietzsche é uma das
figuras do desastre niilista que ameaça a cultura ocidental.
Sendo assim, contra a tirania do ideal do último homem, é
preciso restabeleçamos o equilíbrio entre as perspectivas realistas
e utópicas, isto é, entre as morais do fraco e do forte. Um bom ponto
de partida para essa tarefa seria uma reinterpretação, e tomada de
posição, sobre duas demandas sociais prementes: o cuidado com
o meio ambiente e o reencantamento da vida, ou seja, da
subjetividade humana. Essas demandas, portanto, podem e devem
ser interpretadas dos pontos de vista realista e utópico, pois é
justamente do embate entre eles que talvez se obtenha o que nos
é necessário, como redução de danos. Nossa postura é realista, o
que implica reconhecer tanto a inevitabilidade dos inconvenientes,
e de uma política de redução de danos, como (a exemplo dos muros
de Paris em 1968) a importância das demandas “impossíveis”,
utópicas.
Em relação ao meio ambiente, sua destruição obviamente nos
aparece como problema fundamental da atualidade, pois ocorre em
proporções nunca presenciadas e absolutamente insustentáveis,
justamente devido à irresponsabilidade do último homem em
relação ao controle das relações sempre tensas entre população,
trabalho, e alimentação, ou seja, da regulação das disputas
produtivas (do controle das chamadas “externalidades” no jargão
keynesiano). Por isso é imperativo que escutemos, por exemplo, o
que um grande intelectual como Claude Lévi-Strauss nos alerta, em
tocante desabafo: “Aquilo que constato é a devastação atual; é o
desaparecimento assustador das espécies vivas, sejam vegetais
ou animais; e o fato de que devido a sua densidade atual, a espécie
humana vive como que num regime de envenenamento interno –
se é que posso dizê-lo – e penso no presente e no mundo no qual
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estou a terminar a minha existência. Não é um mundo de que
goste.” Na mesma ocasião, afirmou: “Estamos num mundo ao qual
já não pertenço. O que eu conheci, o que eu amei, tinha 1,5 bilhão
de habitantes. O mundo atual tem 6 bilhões de humanos. Já não é
o meu mundo”179. A utopia relaxada do último homem tende a
degenerar na distopia da destruição do meio ambiente e no
aplanamento das subjetividades.
Sobre o primeiro aspecto (a destruição do meio ambiente), em
curso prazo (e as medidas são urgentes), talvez apenas medidas
autocráticas coordenadas pelas principais lideranças mundiais
possam surtir efeito suficiente, como redução do dano maior: a
inviabilidade da vida. É claro que isso soa amedrontador
(pensemos no espírito da “sociedade do controle” de Deleuze) e
ameaçador ao confort do liberalismo democrático do último homem,
em que o termo “democrático” é sinônimo de “todos e ninguém são
responsáveis”. E talvez seja também nesse sentido que Nietzsche
chame a responsabilidade dos homens (de alguns, é claro), uma
vez libertos de Deus, para que tomem nas mãos seu destino e
governem o mundo – esse mundo.
Mas a ecologia humana também corre perigo, porque o último
homem desistiu de viver uma vida da cultura como Bios,
contentando-se com a Zoé e, sendo assim, a riqueza subjetiva
humana (o mais eficiente dos antídotos à má consciência da vida)
padece de inanição. Para tratá-la é preciso que os últimos homens,
ou melhor, parte deles, acordem e reaprendam a amar a boa Éris e
a desprezar tanto a má Éris como a tranqüilidade de uma felicidade
estanque de Spinoza. Eles devem reaprender a afastar a má
consciência da vida, o absurdo da existência, por meio da
179

Entrevista ao canal de televisão: France 2, transmissão especial de 17.02.2005,
redator: Laurent Lemire.
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reabilitação da paixão, do senso estético, e do comprometimento,
para além da démi-raison (a racionalidade instrumental), que é o
resultado da obsessão moderna de ter sempre em vista os limites
da razão. Em outras palavras, trata-se combater a fragmentação do
conhecimento para uso apenas instrumental, imediato, tornando o
homem assim capaz de pensar os fins de sua existência, isto é, de
totalizar sua experiência de estar no mundo. Trata-se sem dúvida
de um árduo combate, pois, como nos alerta o professor Franklin
Leopoldo: “... a totalização é o horizonte da formação, mas um
horizonte muito mais regulador que determinante. E isto porque a
nossa cultura é determinada pela fragmentação.”180
Essa pedagogia deve fomentar a ambição, a coragem, a busca
pela excelência, bem como o cuidado de si – que deve implicar o
cuidado com a urbe e com o meio ambiente. Enfim, é preciso que
recuperemos algumas virtudes gregas que encontramos, por
exemplo, e que cito como homenagem, no senhor José Celso
Martinez Corrêa (o “Zé Celso”), o qual, com o entusiasmo e a
autoridade de seus 73 anos de vida realmente ativa, nos conclama
a lutar pela preservação “... da ecologia, inclusive da ecologia da
espécie humana, ameaçada de extinção por sonambulismo,
anestesia, individualismo, espírito de rebanho, e crença estúpida
em uma verdade única” 181. Porque há muitas auroras que ainda
não brilharam.

180 Leopoldo e Silva, F. Currículo e Formação: O Ensino da Filosofia. Síntese –
Nova Fase, Belo Horizonte, v. 20, n. 63, 1993, p. 804.
181 No texto “JUCA FICA!” (§1), em defesa da permanência do ministro da cultura
em seu cargo, após a eleição de Dilma Roussef. Disponível em:
http://teatroficina.uol.com.br/menus/45/posts/401, obtido em 16/11/2010.
216

Interpretações primeiras

Zé Celso explicando Dionísio, na Casa do Saber, 2009.
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O real, o justo, o humano,
e seus espantalhos
182

Sempre se é o “irracionalista” de alguém, isto é, aquele que,
pensando diferente do outro, é imediatamente desqualificado ad
hominem por esse último. Caminhamos para uma situação
semelhante em que também sempre se é o “desumano” ou o
“niilista” de alguém, de modo a se querer calar a priori a extensão
da crítica, com receio de que ela possa ir “longe demais”, conforme
afirma o professor Vladimir Safatle em artigo intitulado Humanismo
como patologia183. Nesse sentido, desafiando os censores, nosso
objetivo aqui é investigar a questão dos direitos humanos, a partir
da terminologia e da problemática apresentada por Michel Villey em
A formação do pensamento jurídico moderno184.
Tal problemática nos parece ser fruto (a maçã de Éris, talvez) de
argumentações que parecem fazer questão de não se
compreenderem, pois se utilizam frequentemente de “argumentos
de espantalho” (caricaturas: aqueles que combatem uma versão
modificada e enfraquecida do argumento do oponente) para
produzir antagonismos insolúveis e mal humorados. Essas
divergências, sejam de ordem epistemológica, das tradições do
mundo do direito, ou sobre a própria concepção de homem, geram

182Ensaio

escrito para a disciplina Ética e Filosofia Política (Pós-graduação,
mestrado), Prof. Milton Meira do Nascimento, em 21.06.2011.
183 Safatle, Vladimir. Humanismo como patologia. Revista Cult, ed. 152,
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/11/humanismo-como-patologia/,
obtido
em 17.06.2011.
184 Michel, Villey. A formação do pensamento jurídico moderno. Martins Fontes,
São Paulo, 2005.
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muitos equívocos conceituais e perigos práticos. Queremos aqui,
portanto, esclarecer tais argumentos na forma mais próxima
daquela que pudesse agradar aos que disputam para, em seguida,
ensaiar uma “terceira via” – a qual Villey afirma não conseguir
vislumbrar.

O real
Realismo e nominalismo
Segundo Villey, para compreendermos adequadamente a
dificuldade e as contradições que estão envolvidas no discurso dos
direitos humanos, é preciso revisitar a querela dos universais,
disputa que expressa de modo exemplar a mudança do modo de
pensar da Idade Média para o pensar moderno. Nessa disputa,
entre as teses epistemológicas do realismo e do nominalismo,
encontra-se a origem da problemática entre o direito objetivo e
subjetivo e, por conseqüência, da definição de um “humanismo” e
de suas eminentes reivindicações, os “direitos humanos”. Afinal, os
universais como “humanidade”, “qüididade”, “animalidade” existem
mesmo como entidades separadas do que se pensa delas, ou são
apenas nomes, conceitos na mente humana? Passemos à
reconstrução esquemática dessa problemática.

Realismo (via antiga)
Villey caracteriza o realismo como a seguir:
“O mundo exterior não é apenas uma poeira de átomos em desordem,
apenas uma poeira de indivíduos; comporta em si mesmo uma ordem,
classes em que vêm se incluir seres singulares (‘causas formais’) e
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naturezas (‘causas finais’); e todo um sistema de relações entre
indivíduos, acima dos indivíduos. Tudo isso existe em termos objetivos,
independentemente do intelecto que o descobre nas coisas.” 185

O realismo forte, platônico, sustenta que os universais realmente
existem, independentemente do que se pensa deles e, mais que
isso, que existem como realidade primeira: eidos, forma, idéia. Para
esse realismo existe a cadeira e a “cadeirabilidade” no mundo das
formas. Por outro lado, um realismo moderado sustenta que os
universais existem, mas apenas quando instanciados em seres
individuais, ou seja, eles não existem separados das coisas
individuais.
De modo que, contra o argumento de espantalho dirigido aos
realistas (a vacuidade dos universais), é importante notar que os
universais em Aristóteles são naturezas segundas, existem nos
indivíduos, e não em si (no plano da idéia platônica, por exemplo),
aliás, essa é uma diferença fundamental entre o pensamento dos
filósofos. Aristóteles traz a ousia dos entes do céu platônico para a
existência dos entes individuais nesse mundo. Sendo assim, se
denominamos tal postura um realismo, devemos adjetivá-lo de
moderado. Se tais essências não são sempre verdadeiras, se elas
na verdade mudam, ou se seu conhecimento é imperfeito (dada a
limitação da linguagem e do pensar), trata-se de uma outra
questão.

Nominalismo (via moderna)
O nominalismo sustenta que os universais não “existem”, ou
seja, são apenas co-notações, palavras, flatus voci, que descrevem
agrupamentos de objetos, segundo algum critério de semelhança

185

Idem, p. 227
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contingente. Segundo Villey, para o nominalismo “... o ser só
pertence verdadeiramente a esses indivíduos; e, portanto, os
termos gerais não significam nada em si mesmos, nada exceto um
conhecimento imperfeito e parcial dos indivíduos.”186

Limitações de ambas as perspectivas
Se quisermos uma conciliação, podemos dizer que uma
“natureza segunda” é expressa por uma co-notação. Um passo
adiante é considerar que tais universais não são fixos. Do mesmo
modo, não se trata de dizer que na co-notação não há qualquer
vínculo com a realidade daquilo que ela tenta descrever. Na
verdade, trata-se apenas de uma confissão de incompletude, obtida
pelo mesmo processo de inferência lógica (indução simples) que o
“sacerdote do justo” (o realista) se vale no desvelamento da “ordem
cósmica” do mundo.
O erro dos realistas é fixar uma realidade aos universais, quando
eles são apenas diagnósticos pontuais e parciais: interpretações. O
fato de alguns aspectos do real mudarem muito lentamente (a
“natureza humana”, talvez) não significa que sejam realidades
imutáveis. Já o erro dos nominalistas é negar a existência de
“universais” situados, pontuais, parciais, perspectivistas, expressos
pelos conceitos e, com isso, tender a não considerar as relações de
fato dadas na sociedade (Montaigne as chamaria de “o costume”).
De modo que se a tese de sabor realista pode ser considerada
razoável (a tese de que há classes e relações entre as coisas, a
despeito do intelecto humano), por outro, é preciso que tenhamos
o cuidado de que nossas interpretações dessas relações das coisas
no mundo (metáforas) jamais se tornem fixas, sob pena de serem
186

Michel, Villey. A formação do pensamento jurídico moderno, p. 230.
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ou ignoradas, ou produzirem totalitarismos. O homem deve agir
como um médico: os diagnósticos e prognósticos da vida devem
ser constantemente atualizados. Ou seja, se é fato que existe a
“humanidade” (tida, por exemplo, como o conjunto dos seres
humanos, segundo um critério biológico de espécie homo sapiens),
ou seja, que há um conjunto de seres com determinadas
características comuns; por outro lado a palavra “humanidade”
pode assumir diversos sentidos, de modo historial,
demasiadamente humano, segundo as inclinações individuais.
Descrevemos ambas as perspectivas epistemológicas em suas
formas mais “fortes”, mas na verdade há outros tipos de “realismos
fraco” e diversos anti-realismos (empiristas-contrutivistas,
pragmáticos, positivistas, relativistas, etc.) que matizam
enormemente o espectro da questão, e são tema de longa
discussão pela filosofia da ciência. Não é nosso objetivo discuti-lo
aqui. O que nos interessa no momento é estabelecer filiações entre
o realismo e o “direito natural” (antigo, objetivo), bem como entre o
nominalismo e o direito subjetivo (positivista ou direito “natural”
moderno).

O direito natural, antigo, objetivo – filho do
realismo
Vimos que o realismo afirmava a existência de classes e
relações universais, que independiam da vontade humana. A partir
da lógica dessa tese, o direito natural antigo entenderá o justo como
Dikaion physicon de Aristóteles (o justo como partilha das coisas,
numa relação natural que pode ser conhecida), próprio do mundo
grego e romano. Trata-se, portanto, segundo Villey, de um “...
método que tomava como ponto de partida para a descoberta das
soluções jurídicas a observação da Natureza e da ordem que dela
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emana.”187 Portanto, constituirá fundamentalmente uma descrição
de deveres, e não de direitos (ou “poderes”, como no direito
subjetivo):
“O próprio da doutrina de Aristóteles e de são Tomás, como já sublinhei
tantas vezes, é construir a ciência jurídica não sobre a ‘natureza do
homem’ – como será o caso dos modernos -, de onde se pode inferir esse
atributo do homem isolado, seu poder, seu direito subjetivo, mas sobre a
‘natureza cósmica’: o jurista descobre o direito pela observação da ordem
presente no corpo social natural, de onde só se podem extrair relações,
proporções, conclusões objetivas.” 188

A idéia de justiça, pois, corresponderá à parte que cabe a
alguém em uma relação. Direito (jus) será entendido como
dominium (como o direito de “propriedade” em termos modernos):
é aquilo que a pessoa tem em função de sua posição na sociedade,
determinada por seu “lugar natural”, estabelecido pela facticidade
de seu nascimento e capacidades, e pelas determinações do poder
jurídico em função delas. Segundo Villey “Os costumes se
encarregam de regular a extensão dessas potestas.”189 O direito,
portanto, estabelece relações naturais de domínio sobre coisas e
pessoas. No direito natural realista há uma sociabilidade natural, ou
seja, uma natureza coletiva no ser humano a ser descoberta e
fomentada.
Devemos estar atentos à postulação realista de uma “natureza
cósmica”, isto é, ao realismo de entidades não observáveis, bem
como, a seguir, à terminologia do “sacerdote da justiça”, pois
podemos constatar nesses elementos uma tradição que porta
elementos dogmáticos, místicos, como aqueles da virtus dormitiva
de Molière, em Le malade imaginaire. Villey era católico e, apesar

187Michel,

Villey. A formação do pensamento jurídico moderno, p. 233.
p. 253.
189 Idem, p. 260.
188Idem,
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de não defender explicitamente um pensamento teológico, não
deixa de dar muitos sinais de sua predileções: “...o jurista é
‘sacerdote da justiça’ (sacerdotes justitiae, diz Ulpiano sobre os
jurisprudentes). Ele busca realizar o justo, esse valor que
estritamente define, que é harmonia, equilíbrio, boa proporção
aritmética ou geométrica entre as coisas ou as pessoas.”190
A descoberta de tal ordem natural das coisas, entre elas as
“coisas” humanas (os homens), revela também em Villey a
perspectiva de uma organização naturalmente estamental da
sociedade, como por exemplo em: “... a justa relação objetiva, a
justa proporção descoberta entre os poderes reservados ao rei, aos
guardiões, às outras classes de cidadãos (na República de
Platão).”191 E também em: “... jus designa globalmente o status, a
condição particular que um indivíduo recebe: distingue-se então ‘o
direito’ do homem livre, do escravo ou do cidadão (jus civitatis).”192
Nesse direito natural objetivo, há nítida distinção entre o privado
(oikos) e o público. A legislação recai sobre o público, ou seja, sobre
as relações na polis, ficando livre o comportamento do cidadão
dentro de seu dominium. Já os costumes (os comportamentos) não
são objeto de jurisdicialização. Sendo assim, ao mesmo tempo, por
exemplo, que existia a filosofia estóica, que valorizava a liberdade
do indivíduo e a dignidade da razão individual, verifica-se que ela
não se situava na esfera do direito romano, ou seja, da partilha das
coisas, mas naquela do espírito, da alma e do âmbito particular.
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Idem, p. 254.
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192 Idem, p. 254.
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O direito subjetivo – filho do nominalismo
O direito subjetivo, ao negar os universais e, portanto, uma
sociabilidade natural do “humano” ou mesmo uma “ordem cósmica”
natural realista, construirá suas normas a partir da investigação do
indivíduo e da delimitação de seus poderes, mais que deveres.
Conforme Villey:
“O nominalismo, ao contrário, habitua a pensar todas as coisas a partir
do indivíduo: o indivíduo (não mais a relação entre indivíduos) torna-se o
centro de interesse da ciência do direito; o esforço da ciência jurídica
tenderá doravante a descrever as qualidades jurídicas do indivíduo, a
extensão de suas faculdades, de seus direitos individuais. Buscados não
mais na leitura da natureza, mas na vontade positiva dos indivíduos. 193

Classificamos, portanto, como “direito subjetivo” tanto o
positivismo como o “direito natural moderno”. O direito subjetivo
será Dikaion nomikon (convenção humana, deliberação,
positivação, razão), pois aqui não há uma sociabilidade natural a
ser descoberta na natureza pela razão, mas a ser instituída,
positivada, a partir da vontade do indivíduo. Ou seja, trata-se de
deslocar o sentido da palavra jus (direito como partilha) para o de
poder do indivíduo.
A dificuldade que surge dessa concepção é que tais poderes são
a priori ilimitados. Cada indivíduo tem direito a todos os seus
“poderes” em si, sem considerar a relação entre indivíduos, o
sistema produtivo e os recursos disponíveis. De modo que somente
após a disputa entre os sujeitos haverá regulação de uma relação,
por meio de algum contrato. Há disputa justamente porque,
segundo Villey, tais direitos são subjetivos (escopo ilimitado) e
contraditórios, por exemplo: liberdade e segurança. Tal valorização
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ilimitada da “dignidade humana” provém, segundo Villey, da mística
agostiniana da retidão da vontade (devido a sua natureza divina),
que concebe uma liberdade total do homem frente às regras “desse
mundo”, e da ética do mérito no livre-arbítrio, própria dos
franciscanos. Essas crenças fomentarão a origem do positivismo e
do direito natural moderno.

O direito “natural” moderno
O direito natural moderno, para Villey, não é propriamente
natural. Fundado na Razão, ou seja, na confiança em seus
preceitos lógicos, dada sua origem divina (e cristã), ele é a
disposição da lei em função da razão que determina, institui ou
positiva: “... o que direito natural se tornou para Ockham: ele
significava as conseqüências racionais das regras positivas. Além
de não ter mais nenhum vínculo com a natureza, observemos que
perdeu qualquer caráter universal e obrigatório, pelo menos no
tocante ao legislador.”194 A lei vale apenas enquanto perdura a
vontade legislativa que lhe serviu de fundamento, como na teoria
dos “seres morais” de Pufendorf, e será sempre correta quando não
repugnar a razão (cristã), conforme Grotius.
Villey acusará tal posição de ter “...a louca ambição de deduzir
da natureza do homem individual um sistema de regras jurídicas
certas, imutáveis, universais, de regras jurídicas imaginadas com
base no modelo das regras expressas que a lei positiva produz,
mas que teriam por autores não a vontade, mas a Natureza ou a
Razão.”195. Poderíamos, contudo, perguntar a ele se também não
seria uma louca ambição a tese realista, do direito objetivo, aquela
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195

Idem, p .248.
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que se crê capaz de decifrar a “natureza cósmica” da sociabilidade
humana inscrita na natureza.

Defesa da via moderna (parte dela), contra Villey
Obviamente Villey é contrário à via moderna (é importante
ressaltar que apenas no “âmbito do direito”, pois ele reconhece
avanços dessa perspectiva no campo científico), ao nominalismo,
ao direito subjetivo e ao discurso dos “direitos humanos”. Ela afirma
que a mudança ocorrida na doutrina religiosa (cristianismo) na
passagem à Idade Moderna se deu devido ao “... culto levado aos
extremos de uma técnica de raciocínio [que] não pode se dar sem
afetar a essência da doutrina”196 Além disso, não deixa de
expressar sua opinião de que Ockham estava errado em sua
posição sobre os universais e de que, após a morte de Miguel de
Cesena, Ockham “... isolado e rejeitado tanto pela Igreja Católica
romana como até mesmo pelo mundo franciscano, esteve prestes
a pedir sua reconciliação com a Igreja e pedir perdão publicamente
(sem dúvida por volta de 1349)”197. Em função disso, entendemos
que ele quer nos fazer crer que a revolta de Ockham contra a Igreja
foi apenas um disparate de um aficcionado pela lógica, movido
também por conveniências políticas, e não por convicção
intelectual. Apresenta-se aqui novamente, com argumentos ad
hominem e de petição de princípio, uma condenação em massa do
nominalismo, pelas conseqüências indesejadas que produziu no
âmbito das coisas jurídicas, e uma nítida simpatia pela “doutrina”
religiosa da escolástica. Ora, reabilitemos o espantalho do
nominalismo.

196
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Idem, p. 223.
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Pois se é fato que o nominalismo historicamente foi responsável
por tal inclinação maior à descrição de direitos como poderes do
indivíduo (e menos à descrição de deveres pensados a partir da
relação entre indivíduos), isso não significa que o nominalismo em
si (a tese) seja ruim. Nada impede que o modo de pensar
nominalista (que pensa os universais como co-notações) seja
capaz de estabelecer “soluções jurídicas” a partir da observação da
relação entre indivíduos (porém, de modo não dogmático: a ordem
percebida nessa relação não será eterna).
Um tomista provavelmente contra-argumentaria sustentando
que a percepção humana realmente é imperfeita, mas suficiente
(principalmente ao “sacerdote da justiça”), e que a graça divina
aperfeiçoa a natureza e a percepção humana, quando necessário
(quando surge algo como uma revolução copernicana, uma física
quântica ou engenharia genética, por exemplo...). Mas essa é a
opinião de quem acredita num Deus. Aliás, mais um argumento ad
hominem. Ou melhor, ad humanidade! Não há como escapar,
senão negando a existência desse Deus onipotente, onipresente e
onisciente de Abraão. Tarefa que se tornou um pouco mais fácil
depois de Nietzsche.
Não foi à toa que as categorias aritotélico-tomistas foram
abandonadas pelos modernos. Na verdade elas simplesmente não
se atualizaram e foram incapazes de explicar a nova realidade (os
“lugares naturais” de Aristóteles se moveram!) O mundo fechado e
limitado da antiguidade e Idade Média não dava conta do universo
infinito da modernidade, das grandes navegações, da teoria
heliocêntrica de Copérnico, da descoberta de culturas totalmente
distintas do mundo cristão, da ampliação do comércio e do aumento
do individualismo.
Portanto, se por um lado uma “solução jurídica” baseada
somente na idéia de jus como poder não se sustenta, por outro, a
partilha das coisas proposta pelo direito natural deve ser feita por
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critérios que considerem a história e o contexto atual (por meio de
indução e dedução) da condição humana, de modo não dogmático,
e não por alguma sombra de critérios aristotélicos-tomistas.

A natureza humana e o humanismo
O vocabulário da “natureza humana” e do “humanismo” é aquele
que pretende estabelecer o “propriamente humano”, sua essência
e destino. O termo “humanismo” refere-se, quando em referência a
um momento histórico, àquele do Renascimento, momento em que
houve grande esforço daqueles homens em sua pesquisa pela
antiguidade clássica por elementos capazes de reforçar a dignidade
do espírito humano (da razão), em oposição à submissão do
espírito à escolástica. Contudo, ironicamente, é justamente em
Tomás de Aquino que encontramos uma definição de “humanidade”
não dogmática: “… humanitas comprehendit in se ea quae cadunt
in definitione hominis...”198
Ora, a humanidade definida assim de modo aberto, silogístico,
sem definir suas propriedades, ou seja, como sendo o conjunto das
características pelas quais se define o homem, permite infinitas
interpretações. A humanidade define-se como uma questão. De
modo que simplesmente não faria sentido fixar apenas uma
interpretação. Contudo, várias dogmatizações sobre natureza
humana foram postuladas, freqüentemente para o controle do
homem sobre o homem.
Marx, por exemplo, em A Questão Judaica, revela que o
“humano” da declaração dos direitos humanos da Revolução
Francesa não corresponde à essência do homem, nem a sua
suposta proteção. Não são universais os termos expressos ali, mas
198
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algo bem diferente. Sua função foi legitimar as desigualdades
sociais e a expropriação do trabalhador pelo burguês. Conforme
relata Villey: “Sua função foi legitimar, sob o capitalismo liberal,
excessivas desigualdades, que se perpetuam em numerosas
regiões do globo e, diversamente acentuado conforme os países e
as épocas, a sujeição ao Poder.”199 Do mesmo modo, em Locke a
propriedade é estabelecida como um direito natural e, agora contra
Marx, percebamos como o “ser genérico” de seus escritos de
juventude (a despeito do suspeito “corte epistemológico” de
Althusser) também fixa uma natureza humana, a serviço do
socialismo-comunismo. O termo “natureza humana”, portanto, se
observa sempre a serviço de sua cristalização em todo tipo de
“ismo” (racionalismo, cristianismo, socialismo, materialismo,
idealismo, fascismo, etc.), e todos eles serão “humanismos”.

Humanismo e direitos humanos – problemas
Segundo Villey, no século XVII começa-se a substituir o regime
dos deveres morais pelos dos direitos do homem, em função de se
legitimar a exploração do homem no capitalismo, criando os
mecanismos jurídicos para isso. Trata-se ali de declarar que os
antigos deveres morais são letra morta, substituindo-os pelos
direitos humanos que, esses sim, tornar-se-ão verdadeiramente
letra morta. Pois quando se jurisdicializa a moral ela perde sua
eficácia prática, ou seja, quando elaborada em norma escrita, tornase meramente pro forma. De modo que, nesse novo contexto, não
se respeitaria mais o outro por convicção e consciência, ou seja,
por dever moral, mas apenas porque a lei o diz (o que certamente
é insuficiente).
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Sem eficácia objetiva (pois não há quem os garanta), os direitos
humanos se tornam a bandeira de uma moral universalista, que
quer moderar o individualismo ilimitado, como uma religião (com
seus mitos: estado de natureza individualista, homens que nascem
iguais e livres; seus mistérios, suas capelas, seus padres, suas
celebrações e apologias), à qual se adere ou não, mas não há
qualquer força coercitiva da lei. Não gera obrigações.
Se por um lado do direitos humanos podem ser remédio útil
contra os monstros da tecnocracia, das ditaduras, do racismo, da
homofobia; por outro, seu passivo, isto é, seus efeitos colaterais,
não compensam a iniciativa tal como existe. O paciente morrerá,
como em toda religião, da “cura” (anestesia), por não combater a
verdadeira causa. Como eles são mal fundados, em vez de
proteger o indivíduo, colocar-se-ão ao lado de tiranias
governamentais e da injustiça. Isso porque são 1) irreais e utópicos
(prometem demais: cultura, saúde, educação boa e igual para
todos), 2) contraditórios (prometem liberdade e segurança), e 3)
etnocêntricos e homogeneizante, com todos os “... vícios do regime
igualitarista virtualmente contidos nos direitos humanos: tornar as
mulheres juridicamente idênticas aos homens, os bebês às
pessoas idosas, e os pobres aos ricos seria destruir a riqueza do
mundo e sua variedade; um triunfo da entropia. Talvez os votos do
socialismo vão nesse sentido.”200
Como o discurso dos direitos humanos se mostra aqui, portanto,
contrário à proteção da dignidade diversa do homem, como pensar
o “humano”? Heidegger nos dá um encaminhamento edificante
sobre essa questão.
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Humanismo e a questão da técnica
O “humanismo”, se ainda queremos usar o termo, repousa, para
Heidegger, na essência do que é o humano (a humanidade), ou
seja: ser capaz de pensar. Trata-se do homem como interpretador
de uma ordem do mundo e de sua parte nela. Tal característica,
pela informação que temos até o momento (obviamente
antropocêntrica), é única. Portanto, se queremos ser realmente
humanistas, devemos cuidar de que o homem não se situe fora de
sua essência, isto é: o pensamento não deve dogmatizar sobre a
essência do mundo e do homem, pois assim ele tolhe sua própria
possibilidade infinitamente interpretadora. Contudo, não seria
definir a humanidade como um “poder pensar” também a fixação de
uma natureza humana? Não. Justamente porque o “poder pensar
o ser” é um conceito vacinado contra o dogmatismo, uma vez que
o “ser” será sempre nebuloso (seu fundamento é sem fundamento
– ab-grund, abismo), em um processo de constante aproximação
historial, por meio de nossa limitada linguagem (como intermitente
ocultação e desocultação):
“Mas – isto o senhor já há muito deverá ter querido objetar-me – não
pensa justamente um tal pensar a humanitas do homo humanus? Não
pensa ele esta humanitas num sentido tão decisivo, como Metafísica
alguma a pensou e jamais a poderá pensar? Não é isto ‘humanismo’ no
sentido supremo? Certamente. É o humanismo que pensa a humanidade
do homem desde a proximidade do ser. Mas é, ao mesmo tempo, o
humanismo no qual está em jogo, não o homem, mas a essência historial
do homem, em sua origem desde a verdade do ser. Não depende, porém,
desta circunstancia, então, ao mesmo tempo, de maneira absoluta, a ecsistência do homem? De fato, assim é.” 201

201

Heidegger, Martin. Carta sobre o humanismo. Coleção os Pensadores, Abril
cultural, 1979, São Paulo, p. 164.
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Para Heidegger, a preocupação com desvio humano de sua
essência pensante (no e do ser) ocorre porque a técnica (o
conhecer dos processos de produção) se apresenta ao mesmo
tempo como o destino historial do homem ocidental e como
possibilidade de obstrução de seu pensar (e, portanto, de sua
humanidade). Sendo assim, se, conforme nos alerta o professor
Franklin Leopoldo “Na imagem moderna do mundo, a natureza
aparece como complexo de forças passível de ser calculado.
Cálculo e experiência são maneiras de fazer com que a natureza
‘se anuncie’ como uma totalidade assim concebida.”202, a técnica,
sendo uma tentativa de desocultação e cálculo da natureza (dos
entes), coloca o próprio homem como um ente disponível a ela
(ilegitimamente coisificado, sem nenhuma distinção ontológicoepistemológica).
É justamente, contudo, quando o homem se coloca como senhor
da técnica que se torna mais uma peça do esquema de
disponibilidade. A técnica é um destino do homem e ele deve
cumpri-lo, mas também deve compreendê-lo:
“Ao evitar uma perspectiva exclusivamente antropológica, o homem
tornar-se mais fiel a sua própria condição; ou seja, somente se não
considerar a técnica como algo inteiramente do domínio humano pode o
homem conservar alguma autonomia perante a própria técnica. Essa
fidelidade à condição humana explica a recusa do humanismo: o fato de
que os entes estão disponíveis para o homem não significa que ele os
tornou disponíveis.”203

O domínio da técnica reificadora significa, portanto, a
possibilidade de uma limitação ao poder-ser, ao poder-pensar do
homem, quando se estabelece como um a priori em seu cotidiano.
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Leopoldo e Silva, Franklin. Martin Heidegger e a técnica. Revista Scientiae
Studia, v. 5, n. 3, p. 369-74, 2007, p. 373.
203 Idem. p. 373.
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A técnica substitui nossa responsabilidade de constante
reavaliação do mundo, substitui-nos naquilo que mais caracteriza
nossa “humanidade” (essência), ou seja, sermos “pastores do ser’,
cuidadores e guardiões de seu mistério e de seu processo de
ocultação e desocultação (pela interpretação de suas
possibilidades). Isto é, somos seres que pensam, e repensam, sua
condição. De modo que, se fixamos “direitos humanos”, não mais
pensamos o que o ser humano pode ou poderia ser. Portanto não
podemos dizer definitivamente o que é o homem ou qual é sua
humanidade. Daí a necessidade, para Heidegger, da recusa de
uma ética universal estabelecida pela técnica:
“Deve dedicar-se todo cuidado à possibilidade de criar uma Ética de
caráter obrigatório, uma vez que o homem da técnica entregue aos meios
de comunicação de massa somente pode ser levado a uma estabilidade
segura através de um recolhimento e ordenação de seu planejar e agir
como um todo, correspondente à técnica.”204169

Conclusões
Nossa posição fundamental, portanto, nessa discussão sobre
aquilo que constitui o humano, em uma perspectiva heideggeriana,
é a defesa da conservação do poder-pensar humano. Ou seja,
trata-se de um pensamento e prática que se defenda de qualquer
tentativa de tolhimento da autonomia do poder-pensar pelos
controles técnicos, sejam eles a engenharia genética (como na
distopia Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley) ou a
deformação da autonomia das subjetividades (pelos meios de
comunicação em massa; pela própria lógica das relações de
premiação-desprezo que o cotidiano engendra, como no conceito
204

Heidegger, Martin. Carta sobre o humanismo. Coleção os Pensadores, Abril
cultural, 1979, São Paulo, p. 169.
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de “norma” em Foucault; pela judicialização de todas as esferas da
vida (da moral); pelos direitos humanos e pelo “politicamente
correto”, espécie de polícia do pensamento; que querem nos
impedir de reinterpretar nossa condição e possibilidades.
É preciso que retomemos a posse de nós mesmos, ou seja, a
autonomia de nossa destinação histórica. Trata-se de conservar o
homem como ser político (Bios), aquele que propõe mudanças ou
conservações na ordem do mundo, conjugando sua facticidade e
existencialidade, em um projeto de apropriação do mundo. O
contrário disso é torná-lo um mero ente dominado pela técnica da
estatística populacional (Zoé), isto é, como objeto de políticas
públicas. Pois quando o homem deixa de pensar sua condição,
deixa de ser homem, torna-se gado.
A referência feita há pouco à possibilidade do tolhimento do
pensar pela “engenharia genética” não é ficção científica. Em 30 de
março de 2006 houve um colóquio na UNESCO cujo tema tema foi:
«L’espèce humaine peut-elle se domestiquer elle-même?» Isto é,
pela primeira vez na história, a humanidade deve tomar decisões
políticas, de natureza legislativa, sobre nossa espécie e futuro. Ela
não poderia fazê-lo sem elaborar os princípios de uma ética, que
deve ser do cuidado de todos (isso significa também que deve ser
sempre revisada). Sendo assim, como as ciências não são elas
mesmas capazes de conceber uma solução para isso, conviria
reafirmar o princípio da dignidade humana (como poder-pensar),
pela exigência da não instrumentalização do homem? Ou ainda, em
relação a sua condição genética, o ser humano está protegido de
si mesmo? Como ele se protege?
Aqui, fundamentalmente, entra em cena a necessidade do
pensamento consciente sobre a técnica, do qual falam Heidegger e
Franklin Leopoldo. Ou seja, até que ponto devemos avançar na
técnica? Se a técnica nos permite mudar a natureza humana no
sentido de gerar seres que não pensam como nós pensamos hoje,
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devemos fazê-lo? É um tema delicadíssimo, sobre o qual devemos
avançar, ou recuar, com muito cuidado e vagar. Mas sem dúvida de
modo não dogmático. A França, por exemplo, já decidiu: há leis
contrárias ao eugenismo e à clonagem humana.
Nossa interpretação, portanto, é de que o ser humano deve se
esforçar para que possa continuar a ser um “poder-pensar”,
mantendo-se sempre aberto a um “pensar do futuro”, não
previamente planejado, mas contextual e livre. Mas não fundemos
uma nova religião – porque esse topos de “guardião da verdade do
ser” também cheira a coisa de sacerdote. É preciso que nos
reconheçamos como seres construtores e desconstrutores de
metáforas sobre o real (e o homem também é “o real”). Na verdade,
e falando muito seriamente, para nos mantermos no caminho desse
humanismo do pensar, temos que dar razão a Aristóteles sobre a
idéia de que o riso é característica fundamental do homem (cf.
Partes dos animais, III, X), pois “natural” é a necessidade de rirmos
de nossos espantalhos (desconstruirmos interpretações caducas),
a fim de podermos inventar novas formas de vida (novas auroras),
se não quisermos nos tornar nós mesmos os espantalhos.
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A tertúlia científica.
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Dois empirismos
Stance e Tolerância empírica
Avaliação meta-stance, relatividade na escolha de stances
O segredo de Tostines (ou: sobre a pertinência do debate) (E)
Contra o debate: NOA e Quietismo
A favor do debate: boa consciência da tertúlia
Bibliografia

Introdução
O objetivo desse trabalho é, a partir da noção de stance
exposta no primeiro capítulo do livro A metaphysics for scientific
realism de Anjan Chakravartty, evidenciar que o debate sobre as
perspectivas rivais do realismo e do anti-realismo científicos,
contrariamente a posições desencantadas como a NOA (natural
ontological attitude) de A. Fine (que julga a discussão estéril,
porque indecidível) ou a de um ceticismo quietista (algo como a
imagem da escada abandonada de Wittgenstein), produz
oximoramente, ao modo dos diálogos platônicos, “fecundas
aporias” (pois nos revelam caminhos eventualmente não
considerados por um determinado paradigma, ampliando seus
horizontes e possibilidades) e, ao mesmo tempo, indica a
existência de significativa tolerância nas escolhas “maduras” de
paradigmas de pesquisa científica (representados aqui nas figuras
de Chakravartty, Kuhn, e Fraassen – pois esses três filósofos da
ciência consideram também legítimas as escolhas que rivalizam
com suas preferências).
Chakravartty, em sua defesa da legitimidade de um realismo
que não exclua investigações metafísicas, articula no primeiro
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capítulo de seu livro2 alguns problemas típicos do debate realismo
versus anti-realismo com sua interpretação da noção de
“posições” (stances) de Bas van Fraassen. Seguindo assim o
itinerário geral de sua exposição (mas também complementando
as caracterizações dos diferentes tipos de realismo e antirealismo), e com o apoio dessa noção de stances, procuraremos
evidenciar a positividade do debate na escolha de paradigmas de
pesquisa cientifica, em oposição a sua negação como
impertinente, sem sentido, infecunda ou inútil.
Posições realistas ou anti-realistas são um pacote de teses
acerca dos fins e meios da pesquisa científica. Envolvem
comprometimentos ontológicos, semânticos, e epistemológicos,
bem como caracterizações distintas de noções como “verdade”,
“observável”, e “objetivo da ciência”. De um modo geral podemos
classificar algumas teses como tipicamente realistas ou antirealistas, mas analisando cada teórico/cientista concretamente,
observamos que suas posições são nuançadas (revelam uma
tipologia) e frequentemente envolvem a incorporação de uma ou
mais teses rivais, não consideradas centrais a sua posição.
Traçaremos, portanto, essa caracterização geral dos paradigmas
(realismos e anti-realismos) para, em seguida, tematizarmos a
noção de stance e a questão da fecundidade do debate.

Posições realistas (A)
O realismo caracteriza-se como uma atitude positiva (otimista)
quando aos meios e as conquistas da pesquisa científica. Essa
2

Chakravartty, Anjan. A metaphysics for scientific realism (knowing the
unobservable), cap 1: Realismo e anti-realismo; metafísica e empirismo.
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posição sustenta, tipicamente, que nossas teorias conseguem
descrever de modo aproximadamente verdadeiro o mundo, que
existe de modo independente de nossa mente. Afirma mais sobre
o mundo, e por isso permite mais objeções e críticas. Ele exige
uma explicação para o êxito da ciência. Em função de suas
conquistas epistêmicas, há confiança na verdade das teorias, ou
seja, não são tomadas apenas modelos pragmáticos. Há também
nessa perspectiva uma referência exitosa da relação entre termos
teóricos e as coisas no mundo (correspondência e representação
do mundo por meio de signos, ou sinonímia, são consideradas
exitosas). A seguir estão descritos seu pacote de teses gerais e
conceitos-chave.

Tese ontológica – A.1
Autonomia metafísica do mundo: Existe um mundo exterior,
independente do homem, de suas crenças e pensamentos. Ou
seja, não há uma relação causal pensamento/mundo - o mundo
existe de modo independente da mente. Outra coisa é o que
podemos falar dele. Isso sim depende de nosso esquema
conceitual. É contrário, pois, ao idealismo, ou a alguma forma de
fenomenologia que afirme não haver mundo exterior independente
da mente.

Teses epistemológicas – A.2
Otimismo epistemológico: Nossa capacidade cognitiva de
algum modo é capaz de descrever com correspondência
adequada a estrutura do mundo. Ou seja, algum tipo de
conhecimento (revisável, aproximado, falível, parcial, progressivo)
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é possível (com possibilidade de regressos). O realista é um
falibilista, mas as asserções teóricas do realismo tipicamente (nas
teorias maduras) constituem conhecimento do mundo em si. Ou
seja, as teorias são capazes de uma descrição verdadeira ou
aproximadamente verdadeira dos aspectos observáveis e
inobserváveis de um mundo independente de nossa mente.

Teses semânticas (linguagem, verdade, e referência) – A.3
Noção não-epistêmica de verdade: há no realismo o
compromisso com uma noção de verdade como correspondência
a uma situação real no mundo, ou seja, correspondência entre
linguagem e mundo. Sendo assim, o que torna uma proposição
verdadeira ou falsa não está ligado à justificação epistêmica da
proposição (ou seja, ao conhecimento possível ou utilidade da
crença), mas é o próprio mundo que torna a proposição V ou F,
mesmo que não seja possível justificá-la segundo um critério
epistêmico. Diz-se o “verdadeiro” se ele corresponde a um estado
das coisas no real; se ele não corresponde, diz-se o falso
(conforme a noção aristotélica). O sucesso posterior da teoria (ou
potencial utilidade) é apenas um indício de que ela era verdadeira,
e ainda que uma teoria atenda a vários critérios epistemológicos,
ainda assim ela pode ser falsa. Esse compromisso semântico
depende da assunção das teses ontológicas e epistêmicas já
descritas.
Descrições literais: trata-se do comprometimento com uma
interpretação literal das asserções sobre o mundo. As asserções
tem um valor de verdade sobre as entidades, processos,
propriedades, relações: são verdadeiras ou falsas. Em oposição
aos instrumentalistas epistemológicos: para quem as asserções
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sobre o inobservável são apenas meios para prever o observável
(working hypotheses) ou para esquematizar fenômenos (as
asserções não têm um valor de verdade sobre a existência das
entidades, mas apenas sobre hipóteses úteis). Ou seja, as teorias
no realismo não são linguagem de segundo nível (não são
metáfora, sinal, mediação, ou instrumento “fenomenológico”); elas
descrevem diretamente, imediatamente, uma realidade do mundo.
Estabilidade referencial: significa que qualquer uma das
crenças acerca de um objeto pode mudar, e ainda assim nos
referimos a ele (há estabilidade referencial), por exemplo, o átomo.
Trata-se de uma consequência da tese ontológica, da autonomia
metafísica do mundo, e do otimismo epistemológico. A mudança
nas propriedades não muda a referência. Ou seja, a referência às
entidades é estável em teorias maduras.

Objetivo da ciência – A.4
No realismo, a verdade é o objetivo da ciência, ou seja,
descrever o mundo tal como ele é. É possível uma teoria completa
e verdadeira do mundo. Se realismo é “convergente”, procura
descrever o mundo de modo cada vez mais acurado. No realismo,
quando da seleção de teorias, a capacidade explicativa é mais
importante que capacidade de resolver problemas. Uma teoria
unificadora é sempre preferível. E a teoria que explica “melhor” é
escolhida por ser mais simples, elegante, unificadora, e
empiricamente adequada.
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Observável x Inobservável – A.5
Essa distinção é menos relevante para realistas que para antirealistas, que tipicamente consideram apenas o observável com
uma atitude positiva. De modo geral, “observável” refere-se no
realismo àquilo que é perceptível aos sentidos nus (sem ajuda de
instrumentos), e “inobservável” àquilo que é percebido pelos
sentidos com ajuda de instrumentos ou entidades putativas. Mas
essa distinção é polêmica e varia de acordo com o tipo de realismo
ou anti-realismo assumidos. E, seja em relação ao observável ou
ao inobservável sempre haverá, segundo Kuhn, Chakravartty, e
mesmo Fraasen, contaminação teórica da observação (descrita
na seção anti-realista mais adiante).

Tipos de realismo – A.6
Conforme o tipo de comprometimento epistemológico
privilegiado por um realismo, há um ceticismo seletivo em relação
aos aspectos não considerados essenciais. O compromisso
mínimo do realismo científico, contudo, quando busca um
conhecimento aproximadamente verdadeiro, é com a existência
de entidades e processos envolvendo entidades observáveis e
inobserváveis. A seguir descrevemos alguns desses tipos.

Realismo explicacionista: recomenda o comprometimento com
os aspectos das teorias indispensáveis ou extremamente
relevantes (considerando entidades inobserváveis, processos,
leis) para que expliquem seu sucesso empírico, de modo
retroativo, atual ou prospectivamente. Ou seja, quando
determinadas descrições são fundamentais para explicar o
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sucesso das teorias ou novas previsões, isso cria um
comprometimento (crença) com sua existência, ou verdade. De
modo que nas melhores teorias, aquelas explicações que se
mostraram exitosas se mantêm nas teorias atuais.
Objeção: Difícil é identificar a priori os aspectos das teorias
requeridos para seu sucesso, ou seja, definir um método de
identificação. Pois como isso só pode ser feito a posteriori fica fácil
identificar como “fundamental” justamente aquilo que serve para
sustentar as teorias atuais, por meio de uma racionalização ad
hoc.
Realismo de entidades: se é possível ter uma forte evidência
causal de uma entidade, e ela intervém em outro fenômeno, então
há um bom motivo para se acreditar nela. Isto é, há um
comprometimento com a existência das entidades, baseado na
capacidade de se manipular em alto grau essas entidades (como
elétrons, sequência genética, etc.) Assim, quando maior a
habilidade de se explorar as relações causais dessa manipulação,
maior a crença em tais entidades.
Objeção: Como podem os termos teóricos (podendo mudar)
continuarem apontando para a mesma entidade? Por exemplo,
encontramo-nos em dificuldade se afirmamos que a entidade
“átomo” é a mesma em Demócrito, no átomo atual com suas
diversas subpartículas, ou ainda em sua descrição como parte de
uma corda ou onda. O realista apoia-se na tese da estabilidade
referencial, mas nem sempre consegue “manipular” entidades
cuja descrição muda significativamente ao longo do tempo.
Realismo estrutural: deve-se ser realista não em relação às
descrições da natureza das coisas, mas em relação à descrição
de suas estruturas. Esse realista é cético sobre a descrição da
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natureza das entidades inobserváveis. Em vez disso, para ele, o
que podemos fazer é descrever certas estruturas do mundo.
Objeções: tal posição enfatiza as relações entre entidades, o
que gera uma dificuldade sobre o conceito de “relações”, isto é,
sobre sua definição como uma realidade do mundo ou uma
“emergência” da dependência de entidades.
Realismo externalista e internalista: do ponto de vista do sujeito
cognoscente, podemos categorizar o realismo como interno ou
externo.
Externalista: Trata-se de um realismo de entidades, metafísico,
com um externalismo (ou seja, um privilégio de crença nas
entidades externas ao sujeito cognoscente). Principais teses:
Tese ontológica: o mundo consiste numa totalidade fixa de
objetos que não dependem da mente;
Existe exatamente uma descrição verdadeira e completa de
“como o mundo é”;
A verdade envolve algum tipo de relação de correspondência
entre as palavras e as coisas;
Noção não-epistêmica de verdade (envolve
psicológicas, e é compatível com ceticismo);

questões

Ainda que nossos esquemas conceituais sejam relativos, o
próprio mundo não é relativo, sua existência independe de nossos
esquemas. Ainda que nada possamos falar sobre ele;
A existência dos objetos não depende de forma causal de
nossos esquemas conceituais.
Internalista: Trata-se de um realismo de teses, conforme
Meaning and moral, de Putnam, que questiona a tese 2 do
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realismo externalista, instituindo uma relatividade conceitual. Isto
é:
Há várias descrições verdadeiras do mundo e incompatíveis
entre si.
Noção epistêmica de verdade.
Ou seja, para o realismo internalista, não faz sentido a noção
de “coisa em si” (não sabemos do que falamos). Não é possível
falar de um objeto sem um esquema conceitual dado (noção
epistêmica da verdade). Isto é, de acordo com a taxonomia, há
várias descrições verdadeiras e incompatíveis. Assim, mudandose o esquema conceitual (taxonomia), o filtro, muda-se o valor de
verdade de uma proposição. Por exemplo, se digo que há três
objetos na minha frente (uma mesa, com 2 livros sobre ela) ou há
um único objeto (o conjunto da mesa com dois livros), podemos
aceitar que há 3 objetos ou há 1 objeto, dependendo do esquema
conceitual a interpretar “objeto”.

Temas recorrentes no debate realismo versus antirealismo (B)
Argumento do não-milagre – B.1
O realismo defende que é a única teoria sobre o êxito da ciência
que não faz dela um milagre, ou seja:
nossas melhores teorias tem um alto grau de sucesso empírico;
isso é uma evidência de que elas estão certas, aproximam-se
da verdade, ou descrevem corretamente o mundo independente
da mente;
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se elas não fossem corretas, então seu sucesso seria um
milagre;
é preferível acreditar que elas estão certas a acreditar em
milagres.

Objeções:
Porque o sucesso da ciência necessita de uma explicação?
Van Fraassen compara as teorias a organismos, de modo que
as mais bem adaptadas às necessidades empíricas sobrevivem,
não necessitando de outra explicação.
A maioria das teorias de explicação requerem que suas
explicações sejam verdadeiras. Já teorias pragmáticas, não
(Fraassen). A epistemologia que nega uma das dimensões do
realismo (mundo independente, semântica literal, acesso
epistêmico aos inobserváveis), irá considerar também que o
argumento do milagre não se sustenta.
Há também os que sustentam que o argumento é uma falácia,
pois o sucesso de uma teoria não sugere por si que ela seja
aproximadamente verdadeira. Para isso deveríamos saber qual é
a média mais adequada de sucesso (referencial), de modo a tornar
possível a comparação entre teorias, a fim de se determinar seu
grau de sucesso em relação à média. Mas essa média não pode
ser acessada.
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Subdeterminação da teoria pelos dados (aporia,
indecidibilidade) – B.2
Subdeterminado é aquilo que não pode ser determinado,
distinguido, decidido ou preferido: indecidibilidade. Esse
argumento sustenta que sempre haveria uma equipotência das
teses quando comparadas, uma vez que os dados não nos
inclinam a uma ou outra escolha (podem favorecer a ambas). Isto
é, sejam teses realistas, ou teses anti-realistas, os dados nunca
podem determinar uma escolha.
Isso porque uma hipótese nunca é testada sozinha, mas
correga um conjunto de outras teses auxiliares, métodos,
instrumentos, e critérios de observação associados. De modo que
se uma hipótese é testada e se mostra inadequada em relação
aos fatos, isso não significa que ela seja verdadeira ou falsa, pois
diferentes arranjos de hipóteses auxiliares vinculados à hipótese
testada podem ser aderentes ou conflitantes com os dados. Isto é,
a experiência não confirma ou refuta crenças individuais, mas
apenas um arranjo de crenças. Trata-se do “holismo
confirmacional” de quine, ou hipótese Quine-Duhen.
Sendo assim, diferentes teorias (arranjo de crenças) podem ser
consistentes com os mesmos dados. Mesmo no caso de teorias
que afirmam teses diferentes sobre o inobservável. De modo que
o critério de escolha de teses acaba sendo indeterminado pelos
dados. Assim, toda teoria realista (que faz afirmação sobre o não
observável) tem uma rival empírica igualmente consistente com os
dados, bem como diferentes teorias realistas também são
consistentes com os dados entre si.
Trata-se, portanto, de um argumento cético sobre a verdade de
uma teoria particular que o realista quisesse sustentar (ainda que
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lhe pareça verdadeira a hipótese, nada garante que isso ocorra).
Ou seja, o argumento da subdeterminaçção revela que uma teoria
que afirma inobserváveis, ou uma determinada concepção de
observáveis, é sustentada não apenas por evidências empíricas
de sua verdade, mas por outros fatores não diretamente
relacionados a sua verdade, como os sociais, o compromisso com
um programa, com um método, ou com uma premissa política.

IBE – Inferência pela melhor explicação (Inference to the
Best Explanation) – B.3
Além de aderência empírica aos dados (posição enfraquecida
pela subdeterminação da teoria pelos dados), a capacidade de
explicação é um critério muito importante para as inferências dos
realistas. Sendo assim, para eles, se há duas hipóteses rivais e
uma explica melhor que outra o mesmo dado, devemos julgar
verdadeira a que explica melhor (o próprio argumento do nãomilagre é uma IBE ou indução por abdução ou… “chute”). Ou seja,
apesar de poder haver uma teoria rival também empiricamente
adequada, o poder explicador é um fator que deve determinar a
escolha. Assim, a teoria que oferecer uma explicação “melhor”
deve ser a escolhida.
Problemas:
Qual é o critério para “melhor”? Simplicidade, coerência,
consistência, elegância, e unidade, são critérios vagos e a
definição desses critérios, na prática, tende a ser ad hoc. Além
disso, permanece a dúvida sobre a natureza desses critérios (se
são epistemológicos, empíricos, pragmáticos, ou ontológicos) e
legitimidade: o que faz da simplicidade um indicador de verdade?
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A “melhor” teoria só pode ser melhor em relação ao conjunto
de teses disponíveis. Ainda assim, ela pode ser “a melhor entre
teorias ruins”. Ou seja, a melhor teoria, de fato, pode estar fora
desse conjunto. Assim, a admissão do critério de escolha da
“melhor” teoria mesmo entre as piores explicita o valor do
explicacionismo (de entidades ou estrutural) como paradigma
essencial da perspectiva realista .

“Melhores teorias” e “aproximadamente verdadeiras”
É uma dificuldade comum ao realismo a definição do sentido
de expressões como “melhores teorias” e “aproximadamente
verdadeiras”. Isso porque as “melhores teorias” podem: k1) apesar
de um dia terem sido as melhores, podem também terem sido
posteriormente falseadas; k2) aparentar serem as melhores, mas
isso não ser verdade; k3) ser falsas, uma vez que são apenas
aproximadamente verdadeiras.
A resposta típica do realista é a de que as melhores teorias são
apenas aquelas consideradas maduras, isto é, genuinamente
exitosas. Ou seja, os critérios são: teorias seriamente testadas
(indução por enumeração), durante significativo período de tempo,
com disciplinas correlatas também maduras (pensemos aqui no
holismo confirmacional de Quine-Duhen), e capazes de produzir
novas previsões.
Já o conceito de “aproximadamente verdadeira” significa que
tipicamente as teorias convergem, movem-se, em direção à
verdade, ou seja, conforme um realismo convergente. Tenta-se
demonstrar essa aproximação em direção à verdade de modo
quantitativo e qualitativo. A tentativa formal e quantitativa se
sustenta pela comparação das consequências verdadeiras e
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falsas (verossimilhança) num determinado domínio e período. Isto
é, para A ter mais verossimilhança que B, A deve ser ter mais
casos de sucesso na resolução de problemas e no fornecimento
de explicações que B. Já a tentativa informal e qualitativa afirma
que se uma teoria será aproximadamente verdadeira se puder ser
descrita como um “caso limite” de uma outra, então essa outra
estará mais próxima da verdade. De modo contrário, o antirealista, de acordo com os argumentos k1 e k2 acima sobre as
“melhores teorias”, afirmará que tais tentativas não se sustentam.

Indução pessimista
A maioria das teorias sobre um objeto de conhecimento
qualquer do presente mudou radicalmente ao longo do tempo ou
se mostrou, a rigor, falsa. Há evidências de grandes diferenças
historiais entre o conceito-base de entidades e a descrição de
seus processos (lembremos do caso do átomo). Isso cria, para um
anti-realista, uma instabilidade referencial, posição notabilizada
por Kuhn. De modo que, por indução, as teorias atuais também se
mostrarão falsas em relação às futuras.
A resposta típica a esse argumento da indução pessimista
(para tentar diminuir sua força) procura reduzir a abrangência da
indução pessimista (a depender do tipo de realismo considerado:
explicacionista, de entidades, ou estrutural) ou mesmo diminuir a
importância da descontinuidade referencial.
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Posições anti-realistas (C)
O termo anti-realismo engloba todas as posições sobre
objetivos e métodos da investigação científica que negam os
fundamentos do realismo, a saber: 1) compromisso metafísico
com a existência de uma realidade independente de nossa mente;
2) compromisso semântico na interpretação das teorias como
literalmente verdadeiras (descrevem diretamente entidades que
existem); 3) compromisso epistemológico em relação às teorias
como constituidoras de conhecimento de entidades observáveis e
inobserváveis. De um modo geral, as teorias anti-realistas
comprometem-se de modo privilegiado com descrições do mundo
empiricamente adequadas, úteis à resolução de problemas, sem
aceitar as demandas de explicação realistas, quando consideras
inúteis à resolução de problemas. E quando úteis, tais explicações
são aceitas como ferramentas, não como crenças. No
desenvolvimento do realismo, diferentes variantes do empirismo,
com seu foco na experiência do mundo observável, se opuseram
a ele, sobretudo na negação da possibilidade de se obter
conhecimento sobre entidades inobserváveis.

Tese ontológica – C.1
De modo geral, posições anti-realistas não negam a autonomia
metafísica do mundo (exceto posições idealistas, ou de um
ceticismo radical), mas levantam questões epistemológicas
incisivas sobre nossa capacidade apreender o mundo, apontando
nela limitações graves.
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Teses epistemológicas – C.2
Para o anti-realista a afirmação da natureza das coisas está
além de nossa capacidade de conhecer. Ou seja, não há
conhecimento sem que se considere as condições do sujeito
cognoscente, e não há motivos para otimismo epistemológico, isto
é, confiança de que nossa capacidade de conceber (nossa
estrutura cognitiva) o mundo coincida com a estrutura do mundo
em correção e completude. Sendo assim, a ciência nessa
perspectiva contenta-se em resolver problemas (não tem a
verdade como objetivo), porque o conhecimento da verdade
enquanto coisa-em-si (noumenon) não é possível.
Sendo assim, o fato de nossas teorias nos permitirem
manipular, prever e participar com grande sucesso do mundo dos
fenômenos, mostra apenas que elas são instrumentos
extremamente úteis e eficazes a nós, provavelmente porque
conseguem captar algumas relações corretas entre entidades no
mundo. Entretanto, o mundo ainda é muito maior e mais complexo
que nossas teorias mais sofisticadas. Assim, para o anti-realista,
trata-se de um grande otimismo epistemológico imaginar que
nossas capacidades cognitivas podem dar conta de todas as
facetas do mundo (algo como os olhos de deus, ou como alguém
que pudesse se retirar de um poço puxando a si mesmo pelos
cabelos). As teorias científicas não descrevem o mundo
necessariamente com mais acurácia (isso pode acontecer
também), mas com esquemas diferentes que têm sido, por
indução histórica, cada vez mais potentes em manipular o mundo,
empiricamente adequados, e cada vez mais adaptados a suas
necessidades ou tarefas propostas.
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Teses semânticas – C.3
No anti-realismo a “verdade” é epistêmica, isto é, circunscreve
a crença a uma análise sobre o conhecimento possível,
tipicamente limitado às entidades observáveis (sendo cética sobre
as inobserváveis), e sobre o objetivo da ciência. Ou seja, se o
objetivo da ciência é resolver problemas (prever e prover), é mais
importante que as teorias sejam bem-sucedidas que verdadeiras,
até porque não se acredita na possibilidade de “verdade” como
adequação estável signo-mundo. Trata-se, portanto, de uma
“verdade operacional”, uma hipótese de trabalho, que guarda
raízes em um fundacionismo (ainda que pela negação) de
inspiração kantiana.
É comum também o conceito de uma verdade semântica
(deflacionária), em que “verdade” não é uma propriedade
substancial (relacionada a teses ontológicas ou epistêmicas), mas
uma condição linguística. Podendo ser do tipo desquotational
(como quem afirma “isso de que falo realmente existe”3), ou
minimalista, em que V ou F são propriedades para o discurso
lógico coerente (satisfação ou insatisfação de condições
sentenciais) dentro de um léxico. Para Quine, tal léxico (ou
repertório) significa que herdamos socialmente um conjunto de
crenças (web of beleaf) que, paulatinamente e por acomodação,
vamos modificando ou reforçando, de modo a mantermos um
sistema de crenças coerente. A verdade aqui é, portanto, aquilo
que está de acordo com essas crenças.

3

“The truth predicate is a reminder that despite our technical ascent to talk about
sentences, our eye is in the world” Cf. QUINE, W. V. Philosophy of Logic.
Englewood Cliffs, N.j., EUA, Prentice-Hall, 1970, p. 12.
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Objetivo da ciência – C.4
No anti-realismo o objetivo da ciência é resolver problemas, por
meio de teorias empiricamente adequadas. De modo que, no
momento de seleção de uma teoria entre várias disponíveis, o
critério mais importante de escolha será sua capacidade de
resolver problemas, em comparação ao de sua capacidade
explicativa. Assim, o anti-realismo não aceita os pedidos de
explicação sobre o êxito das teorias (demanda realista) quando
isso não for útil à resolução de problemas, contentando-se em
utilizar o modelo teórico que for mais adequado ao problema. Ou
seja, os critérios de escolha de uma teoria são instrumentais,
metodológicos, do ponto de vista de serem mais fáceis, simples
de compreender e, fundamentalmente, serem capazes de resolver
mais problemas.

Observável x Inobservável – C.5
No anti-realismo é típico o compromisso com a crença no
fenômeno “observável”, bem como o ceticismo sobre o
inobservável. Esse último, eventualmente, pode ser assumido
como hipótese útil, mas sem crença. Ou seja, tudo o que se afirma
sobre o inobservável são hipóteses. Deve-se, portanto, ser
agnóstico sobre o inobservável, tal como em uma bula de remédio
em que se lê: “não se conhece bem os mecanismos que tornam
esse medicamente eficiente.” Sendo assim, o anti-realismo faz
uso das hipóteses sobre o inobservável como instrumento
heurístico, de modo pragmático, sem crença na realidade das
entidades putativas. Isto é, ele não postula desnecessariamente a
existência de entidades inobserváveis.
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Contaminação teórica da observação: Sempre há, contudo,
“esquemas conceituais” associados ao que é observável. De
modo que toda observação para um anti-realista será mediada por
um esquema conceitual, ou seja, haverá “contaminação teórica”
da observação. Essa visão é o centro da perspectiva de Thomas
Kuhn, de empiristas lógicos, e de visões sociológicas, sobre o
método científico. Para Fraasen, apesar dessa contaminação
teórica do observável, as entidades ainda podem ser classificadas
como observáveis ou não observáveis e, mesmo que essa seja
uma categorização relativa, ou seja, uma “política epistêmica” (isto
é, o que nós humanos estabeleceremos como “observável”, por
exemplo: sem a ajuda de instrumentos ou com a ajuda de
determinados instrumentos), ela ainda assim é legitima, pois o
oposto seria exigir que “... nossas políticas epistêmicas deveriam
produzir os mesmos resultados independentemente de nossas
crenças sobre o domínio de evidência acessível a nós”4. Sendo
assim, para o empirista a aparente obviedade do “observável”
deve ser reconsiderada como o rigor epistêmico de um
observável-para-o-homem, considerando suas limitações, sua
convenções, e não como uma característica ontológica ou
evidente do objeto

Tipos de anti-realismo – C.6
Idealismo: segundo Chakravartty, o idealismo tem suas
origens em Berkeley e afirma que a realidade é constituída por
pensamentos, mantidos por um Deus ou de acordo com uma

4

van Fraassen, Bas C. The Scientific Image, Oxford: Oxford University Press,
1980.
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fenomenologia. As teorias, portanto, não podem ser literalmente
construídas.
Instrumentalismo tradicional: as teorias são instrumentos para
predizermos fenômenos e sistematizarmos observações (prever
para prover). Nessa perspectiva os inobserváveis não têm sequer
valor de verdade ou falsidade, mas são apenas instrumentos para
previsões (working hypothesis). Alguns instrumentalistas
reconhecem que teorias sobre o inobservável até podem ser
corretas, mas não temos como as avaliar.
Positivismo (ou empirismo) lógico: as teorias sobre entidades
observáveis são tomadas como literalmente referentes, mas
aquelas sobre as inobserváveis devem necessariamente ser
ligadas às observáveis para lograrem referência descritiva (ou
seja, não é possível descrição literal do inobservável sem
mediação do observável). O Elétron, por exemplo, precisa ser
traduzido para alguma metáfora de coisas observáveis. É preciso
aqui uma ponte referencial entre a descrição do inobservável e a
coisa descrita. Sendo assim, dada essa tradução, torna-se
possível termos algum conhecimento do mundo.
O mais influente grupo de instrumentalistas foram os empiristas
lógicos (ou positivistas lógicos) do círculo de Vienna. Na tentativa
de racionalizarem os termos utilizados para inobserváveis, eles
adotaram uma semântica não literal que ganha sentido somente
quando definida por meio de associações com termos observáveis
(por exemplo: Df. = elétron = “bolinhas girando em torno de um
núcleo de outras bolinhas...”), de modo que a linguagem pudesse
se referir a termos inequivocamente – o que se mostrou um projeto
falido, conforme os paradoxos de Russel.
Por fim, há positivistas, como Carnap, que sustentam teses
instrumentalistas sobre as teorias do mundo (taxonomias), mas
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julgam a questão ontológica externa a essas taxonomias (são
realistas nesse aspecto).
Empirismo construtivo (Bas van Fraassen): seu empirismo
construtivo adota uma semântica realista, com descrições literais.
Ou seja, os termos da teoria se referem a entidades reais, e não a
uma simples definição circunstancial, pragmática. Portanto, o que
ela diz sobre as entidades observáveis, se empiricamente
adequado, existe no mundo. Nisso ele é realista. Fraassen é antirealista no que se refere à crença na verdade de entidades
inobserváveis: ele é agnóstico sobre elas. Ou seja, a teoria é
interpretada literalmente, mas nossa atitude epistêmica deve ser
aceitar (acreditar) como verdadeiro somente o observável. Sobre
o inobservável, então, deve-se ser agnóstico e utilitarista. Além
disso, Bas van Fraassen questiona a necessidade de explicação
para o sucesso da ciência.
De modo análogo a organismos bem adaptados às
circunstâncias, as teorias não precisam de outra justificativa para
seu sucesso. Fraassen, com uma analogia biológica, diz
tautologicamente que as teorias (organismos) tem sucesso porque
são exitosas. Mas por que são exitosas? Porque são capazes de
detectar e descrever relações parcialmente e suficientemente
(para nossos fins) adequadas entre entidades. Não se está,
portanto, dizendo que nossas descrições são verdadeiras, ou seja,
completas e irretocáveis, mas que conseguem eventualmente
captar relações suficientemente corretas entre entidades (de
nosso ponto de vista – de acordo com a “política epistêmica”). São
descrições suficientemente adequadas para nossos fins
demasiadamente humanos.
Pragmatismo (compatível também com realismo): os
pragmatistas concordam em muito com o realismo, mas sua teoria
da verdade é semântica (ou seja, dizer que uma teoria é
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verdadeira é dizer apenas que ela é útil e adequada a um
contexto). Sendo assim não sustentam uma noção de verdade
ontológica/metafísica ou de correspondência, apesar de poderem
assumir por motivos práticos hipóteses realistas. De modo que, a
divergência do pragmatismo com o realismo se deve
principalmente a ser uma perspectiva não fundacional.
Sociologia do conhecimento científico: essa perspectiva
sustenta que não é a consideração lógica de uma contra-tese o
evento que poderia fazer uma pessoa mudar de opinião (seja
hegelianismo, cristianismo, realismo, empirismo, ou qualquer
outro ismo), mas a pressão social. Ou seja, se a comunidade
científica vai numa direção, ou o sujeito se adéqua à posição
majoritária ou se isola. Assemelha-se a um realismo
antropocêntrico em que a humanidade é a “comunidade
científica”. Trata-se, portanto, de abordar a ciência de um ponto
de vista sociológico, ou seja, de investigar, para além de critérios
metodológicos e de princípios, aquilo que está ocultamente
envolvido nas escolhas metodológicas (política, religião, aspectos
econômicos, instituições, etc.) Tende, portanto, a ser uma
abordagem explicitamente ou implicitamente anti-realista.
Construtivismo / Neo-kantismo
Para Thomas Kuhn a própria observação empírica já está
impregnada de teoria. Portanto, não podemos utilizar a
observação empírica como critério inequívoco para a avaliação
das teorias. No construtivismo de Kuhn, as grandes mudanças
científicas são revoluções, rupturas, e sempre se perde algo com
elas. Ou seja, quando o léxico envolvido na sustentação de uma
teoria muda, ocorre uma incomensurabilidade (intraduzibilidade)
entre o paradigma antigo e o novo. A evolução das teorias,
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portanto, não é cumulativa, nem teleológica (não tem um fim
último), e não se aproxima progressivamente da verdade.
Kuhn, ao lado de Feyerabend e Hanson, são as figuras
centrais da chamada “virada histórica” na década de 1960, no que
diz respeito sobretudo ao estudo da natureza da prática científica.
Tratava-se de tomar a história da ciência e suas práticas
seriamente, in loco, com os elementos disponíveis, ou seja, de se
fazer uma “análise estrutural” e genética dessa prática.
Assim, observando os períodos de “ciência normal” (quando
um paradigma é dominante e homogêneo), verifica-se que quando
há revoluções (mudanças de visão de mundo), os paradigmas se
tornam intraduzíveis um ao outro, como ocorreu nas mudanças
das mecânicas aristotélica, newtoniana, e quântica. Ou seja,
diferentes teorias são incomensuráveis, pois não podem ser
comparadas como epistemicamente superiores uma à outra, uma
vez que tem diferentes paradigmas (comprometimento com
determinadas representações simbólicas do fenômeno, crenças
metafísicas, valores, e técnicas para solução de problemas). De
modo que há frequentemente, para Kuhn, nessas rupturas uma
divergência sobre o significado dos termos inter-teorias, levandonos a uma sobreposição ou overlap conceitual e conflitos que
implicam em intraduzibilidade. “Massa”, por exemplo, tem sentido
diverso na mecânica newtoniana e na relativista. De modo que
mudanças na percepção, conceitualização, e linguagem de uma
teoria, que Kuhn associa a mudanças em seu paradigma, também
contribuem com a noção de “mudança de mundo”, que amplia o
contraste entre a abordagem historicista do anti-realismo
construtivista e aquela do realismo. Ou seja, quando ocorre uma
revolução científica, ela coloca o cientista em um outro mundo.
Já em The Road Since the Structure, Kuhn assume uma
orientação neo-kantiana, que não contrasta significativamente
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com suas posições iniciais, mas esclarece algumas teses, com o
objetivo aparente de dar mais segurança às avaliações racionais
das demandas por verdade. Ele continua a afirmar a
incomensurabilidade como uma noção central de sua perspectiva,
mas procura esclarecê-la sob o signo da noção de
desenvolvimento. Ou seja, a verdade, ou os sentidos, só se
produzem em um léxico situado em um determinado momento do
desenvolvimento histórico humano. Sendo assim, há vários
léxicos (ou repertórios) que podem coexistir em diferentes
comunidades humanas em um determinado momento histórico,
sendo um léxico a estrutura interpretativa de um grupo, composta
por suas condições de cognição (biológicas, linguísticas, e
históricas). Esse léxico é historicamente constituído (um momento
do desenvolvimento humano) e só pode ser verdadeiramente
compreendido, em cada comunidade, por seus contemporâneos.
A “verdade”, portanto, é relativa a esses léxicos, e é adequada às
necessidades de cada grupo. Abandona-se, portanto, uma
perspectiva fundacionista do conhecimento. A verdade aqui é
simplesmente a aceitação ou rejeição de uma sentença, de acordo
com o léxico compartilhado por um grupo. Não há, então,
objetividade na escolha dos paradigmas. Esses léxicos, como nas
categorias kantianas, representam as condições de toda a
experiência possível, com a diferença de que não são estáticos,
mas submetidos ao devir histórico do homem biológico. Nenhum
deles nos fornece um acesso privilegiado ao mundo (à verdade),
sendo apenas mais ou menos adequados aos propósitos de um
grupo.
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A noção de stance (D)
(ou posição / páthos / paradigma / démarche / partido /
interpretação)
A noção de stance se constrói a partir do debate entre as
posições realistas e anti-realistas, e servirá ao propósito de
Chakravartty de legitimar e conciliar o discurso de ambas, apesar
de rivais. Para ele, devemos entender as demandas do realismo
científico e do anti-realismo do ponto de vista da distinção entre
entidades observáveis (sem instrumentos) e inobserváveis (com
seu dois subtipos: detectáveis e não detectáveis), bem como da
distinção entre dois tipos de empirismos: 1) o primeiro, em que a
fonte de todo nosso conhecimento é a experiência sensível, mas
isso não significa que não se possa inferir a existência de certos
inobserváveis a partir da experiência dos sentidos, e outro 2) que
afirma que todo conhecimento do mundo é sobre o experienciável,
ou seja, não se pode conhecer nada para além da experiência
sensível.
Isto posto, para Chakravartty, devemos entender que os
críticos mais ferozes do realismo estão comprometidos com o
segundo tipo de empirismo, e desrespeitar esse tipo de empirismo
(que se restringe ao experienciável) para eles é adentrar em uma
infrutífera e equivocada atividade filosófica: metafísica. O
reprovável para esses empiristas é a metafísica sobre
inobserváveis. Já o primeiro tipo de empirismo é compatível com
o realismo metafísico (não nega sua legitimidade), pois admite o
sondar “o ser enquanto ser” e a natureza do que existe, ainda que
esse não seja seu objetivo principal. Por sua vez, os realistas se
mantêm na posição de que se pode ter conhecimento de
inobserváveis científicos, de modo permanecem alinhados a uma
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tradição metafísica que empiristas como Frassen rejeitam. De
modo que não há tanta diferença de gênero entre esse primeiro
empirismo que aceita falar do inobservável e aquele do realismo
metafísico, mas sim de grau.
Essa semelhança prepara a noção de stance, a partir da
interpretação de Chakravartty da estrutura de níveis tripartirdes
para a análise epistemológica de teorias, de Bas van Fraasen:
1) no primeiro nível de análise, a partir de indução empírica por
enumeração, estão as asserções putativas (crenças factuais)
sobre a natureza do mundo, como por exemplo: “pósitrons têm
carga”, “mamíferos dão à luz filhotes”, etc.
2) no segundo nível, deve-se investigar a existência de uma
“posição epistemológica” em uma teoria, como um pacote de
comprometimentos e estratégias para a geração de crenças
factuais. Isto é, quais são as políticas metodológicas adotadas por
uma pessoa ou grupo para se gerar crenças factuais. Por
exemplo, considerar que o importante nas teorias é seu “poder
explicativo”, em vez da “capacidade de resolver problemas”.
Essas políticas não são verdadeiras nem falsas (tais como os
léxicos de Kuhn, não são candidatas a Vou F). Na verdade, elas
são a expressão de valores pessoais (premissas), travestidos de
pacote metodológico. E justamente por isso não podem ser
verdadeiras ou falsas, porque são crenças não justificadas. Sendo
assim, sempre haverá diferentes tipos de crenças metodológicas,
como por exemplo:

a) Stance metafísica
- Aceita demandas de explicação em termos de entidades
inobserváveis (M1)
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- Tenta responder essas demandas por meio da especulação
sobre o inobservável (M2)

b) Stance empírica
- Rejeita a demanda de explicação quando ela envolve
entidades para além do observável, pois julga que ela não
acrescenta nada ao que já se sabe (E1)
- Com ênfase, rejeita as tentativas de resposta a essas
demandas por meio da especulação sobre o inobservável (E2)

3) O terceiro nível de análise epistemológica é o da metaposição. Ou seja, dadas as diferentes stances metodológicas,
deve-se analisar os resultados práticos típicos dessas escolhas, a
partir de suas descobertas, previsões ou efeitos no mundo,
discutidas a seguir.

A tolerância empírica permite a metafísica
O empirismo, segundo Fraassen, sugere que um dos aspectos
da posição empírica é certa tolerância a crenças diferentes ou
rivais. De modo que, se o empirismo é caracterizado em nível de
posição epistemológica e não como uma tese factual do tipo “a
única fonte do conhecimento do mundo é a experiência”, ele não
pode negar a legitimidade de outra stance, pois isso seria
contraditório com seu princípio de não ultrapassar como crença o
limite do observável. Isto é, em termos de tese factual, ao negar a
legitimidade de especulações metafísicas, ele entraria em
contradição performática.
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De modo que o empirismo, para se manter consistente em sua
posição de não aceitar M1 e M2, deve aceitar também a priori a
legitimidade de especulações metafísicas factuais no interior de
uma posição empirista (E2), o que é uma estranha forma de
empirismo. O mais importante, contudo, é que a partir dessa
constatação de que o empirismo se mantém consistente em
função de uma stance epistemológica, e não de uma crença
factual, percebe-se que ambos o realismo e o antirrealismo podem
ser consistentes em nível de posição, uma vez que cumpram
alguns critérios meta-stance (meta-posição).
Para Fraassen há dois critérios envolvidos na escolha de uma
stance: 1) um geral (serve para qualquer portador de posição), a
racionalidade; 2) uma variável (serve para um portador em
específico), o conjunto de valores que o agente da escolha possui.
1) Racionalidade para Fraassen
Trata-se de uma noção de racionalidade bastante permissiva,
isto é, se por um lado sustenta a necessidade de que um conjunto
de crenças ou uma posição seja consistente e probabilisticamente
coerente, por outro lado “incoerência” é entendida como
combinação de crenças que atuam em detrimento de quem as
sustenta, e não apenas como inconsistência lógica. Ou seja, a
posição epistemológica atua em um nível metodológico (incluindo
aqui premissas políticas da pesquisa), e por isso a noção de
consistência não será meramente proposicional, de modo que
mesmo a combinação de crenças que envolvam contradições ou
incoerências probabilistas em um sistema podem ser aceitas,
ainda que possam ser vistas externamente, numa visão metaposição, como autossabotagem e batizadas como “voluntarismo”.
Ou seja, “coerência” nesse racionalismo tolerante é apenas
“aparente coerência interna de crenças” para aquele que as
sustenta.
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2) Conjunto de valores
O segundo critério, de sabor empirista, para a escolha de uma
stance é sua aderência a determinados valores ou crenças
livremente elegidos. Mas a aderência a uma stance não implica a
negação da legitimidade de outra. Assim, o único critério comum
para a escolha retoma aquele da tolerante racionalidade descrita
anteriormente, acrescentando-se que também é racional escolher
entre valores rivais, uma vez que não há visão de lugar nenhum e
que, por isso, é necessário que se assuma uma posição. De modo
que a escolha entre stances pressupõe um relativismo
epistemológico na escolha de paradigmas. Isto é, não há uma
visão que transpassa as diferentes perspectivas epistemológicas
rivais e que poderia servir como um fundamento comum para o
debate.
Ou seja, se tanto a posição metafísica quando a empirista são
racionais, e se diferentes comunidades têm diferentes e legítimos
valores, então aquilo que é certo e errado são relativos apenas à
perspectiva adotada, e não têm sentido fora delas. Assim, as
críticas feitas a uma stance só fazem sentido do ponto de vista do
paradigma rival. Há uma equipotência das stances que blinda suas
posições factuais. Tanto metafísicos como empiristas, por
exemplo, têm um salto de fé no que se refere ao “observável” e
são consistentes com os valores que o sustentam (seja um
otimismo epistemológico, ou mera asserção de adequação
empírica que admite uma “política epistêmica”). Portanto, uma
condenação empirista ao realismo a partir da acusação de pecado
“metafísico” não se sustenta, pois stance metafísica não é
ilegítima (irracional). Sendo assim, a crítica de uma stance só faz
sentido no interior do próprio paradigma (com seus valores e
crenças factuais assumidos, bem como em relação a suas
conquistas epistêmicas), uma vez que não é possível evidenciar
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sua irracionalidade meta-stance. Chakravartty supõe que
Fraassen concorda com sua posição de “tolerância” meta-stance
(e, portanto, com a legitimidade do realismo metafísico), apesar
de seu comprometimento com o empirismo: “Nada mais que ficar
nos limites da razão é necessário para o status de racionalidade.
Nem boas razoes, nem um rationale, nem um suporte de qualquer
tipo... nada é necessário para além ou aquém de coerência. Então
qualquer posição verdadeiramente coerente é racional.”5
Essa noção da legitimidade das stances encontra semelhança
significativa com a noção de léxico, e incomensurabilidade, de
Thomas Kuhn. Ou seja, um léxico (uma visão de mundo que
engloba uma fisiologia da cognição humana, uma situação
histórica em um determinado grupo, e uma linguagem) é escolhido
tão somente em função dos valores e da ênfase em determinados
objetivos que o sustentam (resolver problemas, adequação
empírica, capacidade explicativa, ou dominância política) – não
havendo nenhum acesso privilegiado ao mundo por qualquer um
desses léxicos. Portanto, a verdade e o sentido só se produzem
no interior de um léxico, e há incomensurabilidade
(intraduzibilidade) e igualdade de legitimidade entre esses léxicos.
Eles simplesmente são mais ou menos adequados a uma
determinada forma de vida e, por isso, não são candidatos a
“verdadeiro” ou “falso”.

5

Chakravartty, Anjan. A metaphysics for scientific realism (knowing the
unobservable), cap 1: Realismo e anti-realismo; metafísica e empirismo.
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O segredo de Tostines (ou: sobre a pertinência do
debate) (E)
Parodiando uma famosa propaganda televisiva brasileira de um
biscoito, da década de 1980, poderíamos nos questionar: os
paradigmas científicos são muitos porque há debate, ou há debate
porque são muitos os paradigmas científicos? O “segredo” aqui é
evidentemente uma falsa dicotomia. Na primeira opção temos a
hipótese de que o debate engendra posições (com uma conotação
negativa do engendrar como fantasia, artificialidade ou falsoproblema); na segunda, considera-se o debate uma consequência
inevitável da factual multiplicidade de posições. É claro, contudo,
que as duas opções não são mutuamente excludentes. Ou seja,
pode haver uma multiplicidade factual de posições (entre
diferentes indivíduos e grupos, sendo cada indivíduo uma espécie
ornitorrinco teórico-prático) e, ao mesmo tempo, o debate
amplificar essa multiplicidade (e não necessariamente com
conotação negativa). Dado esse contexto, avaliemos, pois, a
posição contrária à tertúlia (debate) científica e as críticas feitas a
ela.

Contra o debate: NOA e Quietismo
Tese principal: deve-se abandonar o debate teórico sobre as
diversas perspectivas do fazer científico, pois é infrutífero,
indecidível, uma vez que se ocupa de falsos problemas. Nessa
perspectiva, portanto, o debate é percebido como perda de tempo
e energia, sendo a única posição legítima aquela da apologia ao
fim do debate e à assunção de uma postura prática, natural ou
neutra, em relação ao debate. Trata-se aqui, portanto, de se
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concentrar a atenção no mundo prático, ao modo dos “homens de
ação” de Dostoiévski.
Nesse sentido, a NOA (natural ontological attitude) é uma
posição, defendida por Arthur Fine, de suposta neutralidade em
relação ao debate das escolhas realistas ou anti-realistas, que
advoga que a ciência não deveria ser interpretada filosoficamente,
porque o debate é estéril, mas que ela deveria falar por si própria,
a partir de uma “atitude ontológica natural” comum a priori todos
os pesquisadores6. Haveria assim um “core” de crenças (a crença
ao mesmo tempo no “senso comum” e nos resultados confirmados
da investigação científica7) ao qual o debate nada acrescentaria
de útil aos resultados da pesquisa. Para Fine, realistas e antirealistas concordam que nossas crenças e teorias sobre o
inobservável e sobre os objetos do dia a dia são “verdadeiras” ou
“aceitas como verdadeiras”. A diferença e o erro, para os
advogados da NOA, está nas teses adicionais a esse núcleo
(bastante inespecífico, diga-se de passagem, tais como o debate
sobre
as
diferentes
concepções
de
verdade
(pragmática/instrumental, correspondência, epistêmica) ou sobre
as concepções idealista, construtivista, ou empirista, do fazer
científico.
Para Fine, o erro dos realistas é conectar nossas crenças
acerca das propriedades das entidades com a atual existência
6

"It seems to me that when we contrast the realist and the antirealist in terms of
what they each want to add to the core position, a third alternative emerges—and
an attractive one at that. It is the core position itself, and all by itself ."- Fine, A.
The Shaky Game. Chicago: University of Chicago Press, 1986, p. 129.
7 "…at heart, the grip of realism only extends to the homely connection of
everyday truths with scientific truths, and that good sense dictates our acceptance
of the one on the same basis as our acceptance of the other, then the homely line
makes the core position, all by itself, a compelling one...." - Fine, A. The Shaky
Game. Chicago: University of Chicago Press, 1986, p. 129-130.
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delas. Contra os anti-realistas, os “truthmongers”, argumenta que
eles também ainda mantém em seu horizonte uma perspectiva
fundacionista,
seja
pela
negação
da
verdade
metafísica/ontológica/correspondente, ou pela escolha da verdade
epistêmica/empírica. Segundo ele, os anti-realistas "rely on
metaphysical or epistemological hearing aids"8 e, portanto,
cometeriam o mesmo erro dos realistas. A verdade para ele é
conceito semântico e não um conceito ontológico ou epistêmico.
Já o quietismo é uma posição, associada frequentemente ao
pensamento de Wittgenstein, que vê o objetivo da filosofia como
terapêutico ou remediador. Além disso, a filosofia, longe de
contribuir com teses positivas, tem tido tipicamente a função de
confundir linguisticamente e conceitualmente as premissas de
outras ciências; e tal “confusão” é interpretada negativamente. De
modo que, nessa perspectiva, se reformulássemos os problemas
colocados pela filosofia como problemas de linguagem, eles se
mostrariam irrelevantes e insolúveis (falsos problemas). Assim a
confusão dos homens teria fim, e retornaríamos a um estado de
quietude intelectual, espécie de Éden em que a perplexidade do
homem causada pela reflexão filosófica foi definitivamente
afastada.
De um modo geral, o que ocorre nessas posições de
neutralidade-quietismo é a separação entre os papéis do teórico
da ciência e de seu praticante. Para o praticante da “ciência
normal”, a crença na existência das entidades é legítima e não
precisa do suporte filosofante (problematizador) do teórico da
ciência.

8

Fine, A. The Shaky Game. Chicago: University of Chicago Press, 1986, p. 129.
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A favor do debate: boa consciência da tertúlia
Tese 1: não é possível que se abandone verdadeiramente o
debate, uma vez que, ainda que o debate seja indecidível a priori
(mas não a posteriori), não é possível uma posição (a própria
“neutralidade-quietismo” é uma posição) não impregnada por
determinadas escolhas teóricas (ou seja, uma view from nowhere)
– as posições aqui expressas, por exemplo, estão impregnadas
de noções nietzscheanas.
De fato, uma coisa é nosso discurso do mundo; outra coisa é o
mundo. Mas a imagem que formamos do mundo (ainda que
essencialmente falsa, porque perspectivística) e o debate em
torno dessa imagem (ainda que gerador de problemas insolúveis)
podem ser úteis. O debate revela diferentes modos (hipóteses) de
se encarar a realidade e dá sentidos (ainda que inventados) a ela.
Pois o homem, uma vez consciente de sua finitude, tem
necessidade de doação de sentido ao mistério fundamental do
Ser. Ou seja, o homem, animal desejante, ainda preferirá o Nada
(budismo, absurdismo, niilismo viril) a nada querer (quietismo).
Sendo assim, dentre os diversos tipos de realismos e
antirrealismos, em suas formas mais fortes ou fracas, nuançadas,
não há uma terceira via fora desse debate. Ou seja, trata-se de
situação semelhante àquela da pessoa que se declara “apolítica”.
Porque, quando se questiona suas crenças, verifica-se que ela
sempre pende para um dos lados, e que sua posição é um
ornitorrinco de teses. De modo que não pode haver debate sem
lugar de fala, mesmo esse que seja uma apologia ao fim do
debate. E até mesmo o silêncio, ao modo zen budismo, pode ser
eloquente. Portanto, ninguém pode ter a concessão de um exílio
existencial, político, ou do debate, pois a vida é essencialmente
agonística. De modo que, se a existência (uma situação política,
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cultural, e fisiológica) precede e exige uma interpretação de toda
suposta essência, não é possível neutralidade, nem fuga da
disputa (exceto, talvez, por meio do suicídio – mas que também
não deixa de ser uma tomada de posição, terminal). Uma
“solução” para o debate, uma escolha, ainda que precária, é
inescusável.
Tese 2: a posição “natural” ou “neutra”, em sua aspiração a
unicidade e universalidade (em ser um “fazer fixo”), é um caso de
neutralidade inconsistente. Para constatá-lo, basta que
analisemos a NOA (compatível com pragmatismo, com ceticismo
empírico, com autonomia metafísica do mundo, e outras teses
rivais) ou a “forma da vida” decadente do quietismo (conforme tese
3, mais a frente).
A NOA é perfeitamente compatível com uma forma de realismo
pragmático, ou seja, aquele que não vê necessidade de uma prova
não circular para sua justificação. Por exemplo, quando se diz que
“o realismo é verdadeiro porque funciona e funciona porque é
verdadeiro” (a resposta à posição do não-milagre de Putnam). De
modo semelhante (circular), o pragmatismo (um tipo de
antirrealismo) tem uma noção de verdade diferente (verdade como
utilidade) e nele a demanda pela justificativa do sucesso da ciência
não faz sentido, ou seja, ela nem se coloca. Portanto, a NOA não
é uma stance neutra, mas uma forma de realismo, ou uma forma
de antirrealismo que incorpora teses tipicamente realistas (apenas
uma questão de batismo).
Sendo assim, podemos, com Fine, admitir que do embate entre
teses tipicamente realistas ou antirrealistas (em suas formas
fortes) surge uma terceira alternativa. Mas, contra Fine, essa
alternativa se dá após o debate e reavaliação de crenças, e não
como um “core” naturalizado, compartilhado a priori. Na verdade,
o que Fine faz é a construção de seu próprio pacote de teses
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realistas e antirrealistas, batizadas de “naturais”. Ou seja, tenta
bloquear a elaboração de outras teorias nuançadas sobre a
pesquisa científica, por meio da naturalização de um pacote de
teses arrogados “comuns”. Porque em sua NOA, e no quietismo,
há escolhas ontológicas, semânticas e epistêmicas não explícitas,
como por exemplo: 1) a existência de um mundo independente da
mente; 2) assunção de uma “verdade” semântica (mas
indiretamente sugere uma verdade não-epistêmica, do tipo
correspondência); 3) uso das teorias de modo instrumental, não
literal. De modo que tal posição pode assemelhar-se mesmo à de
Fraassen, e àquela de um tipo de ceticismo empírico, em que se
deve aceitar a crença nas propriedades “do que aparece”, mas ao
mesmo tempo deve-se suspender-se o juízo sobre a existência da
entidade da qual supostamente essas propriedades observadas
provêm.
Essa atitude de colocar todos no mesmo barco gerou críticas e
piadas de vários realistas e anti-realistas contra Fine. Por
exemplo: NOAh’s ark is not Fine9. Assim, dos realistas há a crítica
de que Fine não pode falar sério quando afirma que o sucesso
explanatório das teorias não tem relação com a verdade10, e dos
anti-realistas, a crítica se refere à sua distorção sobre a suposta
adesão de anti-realistas ao que seria o núcleo11, ou “core” de
crenças, e sobre o modo como Fine defende seu “core”, isto é, por
meio da crítica, de viés anti-realista (portanto parcial), às
definições de “verdade”. Para Robert Klee "NOA seems like

9

Richard H. Schlagel, "Critical Notice: Fine's 'Shaky Game' (and Why NOA is no
Ark for Science)", Philosophy of Science, Vol. 58, No. 2, June, 1991, pp. 307-323.
(contém também o artigo de Musgrave, nota 3).
10 Ibid.
11 Alan Musgrave, "NOA'S Ark -- Fine for Realism," The Philosophical Quarterly,
Vol. 39 No. 157, pp.383-98.
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obvious inconsistent fence-sitting." 12, pois afirma a neutralidade a
partir de uma posição não neutra. Sendo assim, concluimos que
não pode haver um “corte epistemológico” que defina a priori sobre
“o que se pode falar” e “o que se deve calar”. A decisão sobre isso
se dá a partir do debate e resulta de valores individuais.
Tese 3: o debate não é perda de tempo e energia. Ao contrário,
o debate, além de irrecusável, amplia as possibilidades da ação
humana, e só poderia ser considerado perda de tempo se
houvesse algo mais digno de atenção. A tentativa de fuga do
debate é posição dos cansados.
3.1 – O debate, a “tertúlia”13, é educativo: amplia horizontes, o
senso crítico e a tolerância.
“Caso o viver criativo faça parte de nossas concepções a
respeito do viver, se compreendemos que o ser humano é também
artífice do seu devir, se pretendemos que a educação seja a
preparação para viver o futuro – ‘um futuro que ainda não
sabemos qual será’ – se a nossa ação na sociedade se deseja

12

Robert Klee, Introduction to the Philosophy of Science: Cutting Nature at Its
Seams p. 238, Oxford University Press, 1997.
13 Uma tertúlia (do espanhol, tertulia) é uma reunião informal e periódica de gente
interessada em um tema ou em um nicho concreto da arte, ciência ou filosofia,
para debater e informar-se ou compartilhar ideias e opiniões. Uma tertúlia de bom
nível costuma ser um instrumento educativo de primeira ordem e aquilo que se
aprende primeiro nelas é a tolerância (há um componente de disputa na tertúlia,
mas disputa fair-play, tolerante ) e o sentido crítico. Por outro lado, uma tertúlia
permite aos interessados por um tema estreitar relações com outros de seu
grêmio e enriquecer sua cultura, e aos neófitos aprender com os mais
experientes e conhecer informalmente as pessoas de sua esfera. Em Portugal e
Espanha, nos séculos XIX e na primeira metade do século XX, as tertúlias em
cafés eram locais centrais da vida intelectual do país, assim como os cafés
parisienses.
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consequente, então, adotar hipóteses sobre a realidade é
essencial.”14
Isto é, analisando as posições rivais podemos perceber nelas
algumas teses úteis às nossas próprias, de modo a reformulá-las.
Por isso o debate é fecundo: ele amplia horizontes, adere ao
contexto atual (atualizando crenças) e contribui para a solução de
novos problemas, de novas sínteses, e reforma de taxonomias,
possibilitando uma nova classificação do mundo, contra a
mumificação de uma imagem.
3.2 – Desmascara dogmatismos, promove a tolerância.
O debate também é positivo porque desmascara alegações de
naturalidade ou neutralidade de crenças. Ele força um “mostrar as
cartas”, isto é, a explicitação de quais são as premissas envolvidas
na apologia de uma prática: valores, tipos de inferência
considerados legítimos (e seus motivos), tipos de evidências
consideradas válidas, quais demandas de explicação são
legítimas, etc. Sendo assim, a posição favorável ao debate
reconhece a legitimidade, a inevitabilidade, e a desejabilidade do
dissenso. É tolerante ao ponto de compreender e legitimar a
posição ou páthos neutralizante-quietista (sem acolhê-la,
evidentemente).

14

Fiedler-Ferrara, Nelson. Complexidade, sistêmica e holismo: hipóteses
possíveis acerca da realidade, folheto de apoio a seminário realizado na USP,
em junho de 2013.
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3.3 – O debate, a agonística, é páthos da vida ascendente.
“Eu vim para confundir, não para explicar.” – Abelardo Barbosa
(o Chacrinha).
Se o bom senso nos desse acesso àquilo que poderíamos
aceitar como verdadeiro, a filosofia provavelmente teria terminado
em Descartes, afinal para ele “nada é mais bem partilhado que o
bom senso”, de modo que a conquista do conhecimento absoluto,
progressivamente, com clareza e distinção, seria apenas uma
questão de tempo. Porém, a indução histórica nos mostra que não
foi bem esse o caso real e que, na verdade, o dissenso é a coisa
mais bem partilhada entre os homens. Além disso, o cotidiano
também nos mostra que discordamos mesmo sobre as coisas
mais triviais e, aparentemente, continuaremos a discordar até o
fim dos tempos.
Isto posto, a questão aqui é que esse dissenso deve ser
interpretado como uma condição humana positiva, ou seja, como
a expressão de uma forma de vida ascendente (conforme
Nietzsche). Isto é, seja com razões sólidas ou nem tanto, a vida
ascendente luta por uma determinada posição.
Do outro lado está a posição da neutralização-quietismo. Tratase de um tipo de ataraxia, ou ceticismo fraco: uma posição de
cansados ou decadentes. Tal como na “Síndrome do soldado
russo”: que se deita na neve a fim de gastar menos energia para
que possa morrer mais lentamente, na esperança talvez de um
salvador. A verdade é que só quer tranquilidade ou paz perpétua
quem já não tem forças para a luta.
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3.4 – O que está em jogo no debate é moral / político / meta para a
existência.
Wittgenstein defende15 a idéia de que não há problemas
filosóficos genuínos, pois os problemas filosóficos surgem de uma
falta de compreensão do funcionamento da linguagem e da lógica
dos conceitos. Nessa perspectiva, a filosofia é vista como uma
atividade terapêutica que deve dissolver as “perplexidades
filosóficas".
Ora, se os problemas filosóficos são “apenas” retórica do gosto,
propaganda de um léxico ou determinado jogo de linguagem,
justamente por isso eles são importantes, assim como são
importantes as posições políticas (o jogo político é importante).
Portanto, dizer que se deve calar sobre aspectos da ética, da
estética, e da mística divina, é apenas um meio de se censurar a
possibilidade da revelação do eventual charlatanismo e da
naturalização indevida, sub-reptícia, de uma posição – como
quem diz “gosto, futebol, e política não se discute”. Tout le
contraire!
E se o que verdadeiramente está em jogo no shaky game do
debate sobre os objetivos e métodos da ciência é a moral, ainda
que a rigor o debate seja sempre a apologia de uma stance,
nossas crenças “injustificadas” externamente (do ponto de vista
das crenças factuais de uma outra stance) implicam
posicionamentos morais e políticos. Isto é, não aceitamos viver
sem respostas (hipóteses) sobre o que é o mundo (sobre suas
regras), pois a resposta a essas questões implicam um dever-ser
do homem no mundo. Nesse sentido, a verdadeira importância da

15

Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. 3rd Rev Edn, Blackwell,
2002.
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hipótese do eterno-retorno de Nietzsche, por exemplo, assim
como a existência putativa de Deus em Kant, não é ontológicaepistemológica, mas moral, como “ideal regulador” do
comportamento humano. Do mesmo modo, a tentativa de
abstinência do debate também é uma posição que tem
implicações morais como, por exemplo, aquela do “último homem”
nietzschiano, que o leva a viver uma vida comum, sem grandes
ambições, em uma espécie de autoimposto apequenamento
budista. Não é a toa que o zen-budismo nos recomenda
frequentemente o silêncio, assim como o “apolítico”, em sua
passividade, aceita ser dominado pelos “políticos”.
Por tudo isso, devemos aceitar que não se trata de uma
“escolha real” o que está em jogo no debate, mas sim uma disputa
de valores, que são igualmente legítimos e que, por isso, sem
serem verdadeiros nem falsos em si mesmos, clamarão cada um
serem verdadeiros (ou preferíveis) e acusarão os rivais de falsos
(ou desprezíveis). Isso porque, antes da defesa formal ou lógica
da maior ou menor objetividade de uma teoria está o páthos de
uma forma de vida a influenciar essa escolha teórica. Sem dúvida,
portanto, temos um debate de quase surdos. Mas esse “quase”
faz toda diferença. No fundo, de modo aparentemente prosaico,
trata-se de uma questão de gosto. Mas não nos enganemos,
porque nada é mais sério que o gosto: “A vida mesma é valorar!
Valorar é gostar. Não se disputa pelo gosto? Oh, nécios de vós,
todo viver é saborear e disputar pelo gosto e pelo sabor!”16

16

Nietzsche (FP - verão de 1883, 12 [9]).
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Interpretação em Nietzsche .
17

Registro aqui parte de minha dissertação de mestrado sobre
Nietzsche (índice, resumo, introdução e bibliografia), com a
mesma finalidade prolegôminica a meu pensamento descrita na
introdução deste livro. O texto, por motivo de problemas de saúde
física e psicológica, não foi concluído durante o mestrado (apenas
o primeiro capítulo foi escrito). Talvez venha a concluí-lo em
momento oportuno, e talvez a doença tenha sido apenas sintoma
de minha inadequação ao processo de pesquisa nas condições
em que se deu:
“De um exame de doutorado – ‘Qual a tarefa de todo ensino
superior?’ - Fazer do homem uma máquina. - ‘Qual o meio
para isso?’ - Ele tem que aprender a enfadar-se. - ‘Como se
consegue isso?’ - Mediante o conceito de dever. ‘Quem é
seu modelo para isso?’ - O filólogo: ele ensina a suar
[camelar]. - ‘Quem é o homem perfeito?’ - O funcionário
público. ‘Que filosofia oferece a mais elevada fórmula para
o funcionário público?’ A de Kant: o funcionário público
como coisa-em-si, alçado a juiz do funcionário público como
fenômeno. -”18
Nietzsche – Crepúsculo dos ídolos

17

Versão de texto da dissertação de mestrado em filosofia na Universidade de
São Paulo, 2014.

Nietzsche, Crepúsculo dos ídolos, IX, Incursões de um extemporâneo,
§ 29, Companhia das Letras, p. 80, São Paulo, 2006.
18
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Conclusão
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Resumo
PÉREZ, F. F. Interpretação em Nietzsche. 150 f. Dissertação
(Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2014.

Trata-se de apresentar e discutir, à guisa de um botânico, a
gênese, a abrangência, e as articulações da noção de
“interpretação” no pensamento de Nietzsche. Tal noção nos
parece indissociável de outras como “verdade”, “perspectiva”,
“experiência”, “devir”, “linguagem”, “história” e “vontade de
potência” – essa última e “interpretação” têm significados bastante
solidários, exercendo papel principal no conjunto da obra
nietzschiana. Em Nietzsche “interpretação” se diz de vários
modos: cosmológico, moral, fisiológico, epistemológico. Nossa
tarefa, pois, é investigar esses modos, visando a contribuir para o
esclarecimento dos fundamentos daquilo que podemos chamar de
uma filosofia da interpretação em Nietzsche.
A noção de “interpretação” em Nietzsche exerce de tal modo
papel central na compreensão do conjunto de sua filosofia que não
nos parece desmedido fornecer-lhe a alcunha, faut de mieux, de
ser uma “filosofia da interpretação” – trata-se, pois, do objetivo
desse trabalho pôr à prova essa hipótese. Evitamos o termo
“perspectivismo”, pois todo “ismo”, enquanto conjunto de teses
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relativamente estáveis que formam “escola” ou “igreja”, é avesso
ao pensamento em devir de Nietzsche.

Palavras-chave:
Interpretação; verdade; dogmatismo; vontade de potência;
perspectivismo.

Introdução
“Somente o autêntico filósofo é um animal temerário que
diz a si mesmo: ‘Carcasse, tu trembles? Tu tremblerais
bien davantage, si tu sauvais ou je te mène.’” 19

Há um caráter performático no tema deste estudo que de início
pode nos causar vertigem. Trata-se aqui de buscar uma
interpretação sobre a noção de interpretação em um pensamento
que deseja ser tomado como interpretação. É preciso, contudo,
que desviemos momentaneamente o olhar do abismo, se não
quisermos precocemente tornar a nós mesmos também abismos,
e iniciemos a arte botânica que é o comentário de textos
filosóficos. Temos esperança de que ao final desse estudo
sejamos capazes de mirar novamente, desta vez com ainda mais
coragem (ainda que temerária, como convém ao filósofo), o
problema ao qual nos lançamos.
Esta dissertação de mestrado é uma contribuição ao estudo da
noção de interpretação na obra de Nietzsche. Em nossa démarche
é sublinhado o primado dessa noção em relação a outras também
centrais, tais como “perspectivismo” ou mesmo “vontade de
19

FP verao-outono de 1884.
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potência”. Para tanto, procuramos mostrar que tal noção é um
articulador fundamental que atravessa toda sua produção
conceitual e à qual todas as outras noções remetem, bem como
que, fundamentalmente, ela encerra em si grande coerência
performática no pensamento de Nietzsche, pois é prevenida
contra quaisquer dogmatismos: a “filosofia da interpretação” (na
falta de melhor designação) de Nietzsche assume-se ela mesma
uma interpretação.
No primeiro capítulo procuramos estabelecer a articulação
entre as noções fundamentais que constroem uma “filosofia da
interpretação” no pensamento de Nietzsche. Ou seja, a partir da
crítica da noção de verdade, surge todo um novo regime de
conhecimento oposto ao da explicação, espelhamento, ou
representação do mundo. Todo conhecimento, assim, revelar-seá “interpretação”, isto é, transformação, deformação ou
assimilação. Não se trata aqui, portanto, de explicar o
“perspectivismo” de Nietzsche (isto é, explicar sua genealogia a
partir de solo kantiano – ou entendê-lo como uma fenomenologia
psicológica - já há muitos bons trabalhos com esse viés), mas de
sublinhar o caráter experimental, processual, antidogmático e
avesso a sistemas fechados (portanto, a qualquer “ismo” ou
“logia”) de seu pensamento, por meio do estudo da noção de
interpretação.
No segundo capítulo tratamos dos diversos significados, ou
metáforas, que a noção de interpretação assume, ou seja,
veremos que a “interpretação”, parodiando o Ser de Aristóteles, se
diz de vários modos: filológico, psicológico, fisiológico,
gastroenterológico, cosmológico, axiológico, etc. Empreendemos
também a construção de uma genealogia dessa noção, apontando
seu aparecimento, configuração e desenvolvimento (as
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ferramentas de informática20 nos permitiram uma pesquisa
extensiva de todas as ocorrências de alguns termos-chave na obra
de Nietzsche: *interpret*, *ausleg*, *deute*, *deutung*, *perspek*).
Assim, o resultado dessa pesquisa é o estabelecimento de um
instrumento útil à contextualização da noção nas diversas fases
do movimento de seu pensamento.
No terceiro capítulo defendemos o primado da noção de
interpretação contra as freqüentes tentativas de enquadramento
do pensamento de Nietzsche em algum “ismo”, ou seja, contra sua
catalogação em alguma categoria que as prateleiras ou gavetas
da história da filosofia nos oferecem. Isso porque, se as
aproximações ou tentativas de descrição de seu pensamento
(como a nossa) precisam valer-se de nosso cânone conceitual, do
terminus technicus filosófico, para estabelecer um “como que”
(imagem) do discurso de sua filosofia, por outro lado, entendemos
que é um equívoco a eleição de um único “ismo” ou conceito
fetichizante, como “vontade de potência” ou “perspectivismo”, para
o ensaio de uma compreensão total de seu pensamento, pois isso
fixa um pensamento que não se quis fixidez (tal tentativa de
fixação nos parece ser fruto de nosso hábito historicizante e da
própria essência da linguagem).
A noção de “interpretação” não padece do mesmo problema.
Primeiramente porque Nietzsche não se utiliza de uma descrição
unívoca conceitual ou metafórica da noção, mas de diversos
termos (Interpretation, Auslegung, Deutung) e metáforas (cf. Cap.
II dessa dissertação), sendo cada um deles adequados a um
contexto, para representar uma idéia geral, difusa, de um processo
de “tradução” ou “digestão com personalização” de quaisquer
20

Nietzsche Source - Digitale Kritische
http://www.nietzschesource.org/texts/eKGWB
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elementos da realidade (ou de um processo que é o próprio todo
da realidade) com os quais tenhamos experiência. Além disso, é
signo revelador que no Vocabulário Nietzsche de P. Votling,
reconhecido especialista, não haja os termos “perspectiva” ou
“perspectivismo” (mas sim Interpretation/Auslegung), tampouco
“fenômeno”, Erscheinug (mas sim aparência, Schein) – que alguns
pesquisadores não receiam em utilizar na classificação do
pensamento de Nietzsche. Em segundo lugar, trata-se de uma
noção vacinada contra as tentativas de fixação do devir pela
linguagem – pois é signo justamente de multiplicidade semântica
que se define pela sempre possível redefinição. Nossa
interpretação (de que essa noção é a principal na filosofia de
Niezsche) tem, pois, uma vantagem performática em relação a
outras que elegem o “perspectivismo” ou a noção de “vontade de
potência” como elemento fundamental. Pois em regime de
interpretação, não se trata de hierarquizar um sistema
nietzschiano, mas de mapear a história de uma experiência de
pensamento deixada em aberto (não apenas pela circunstância
histórica de sua doença, mas pela própria coerência interna de seu
pensamento: a lógica da experiência) e, portanto, jamais em uma
situação definitiva.
Sendo assim, a defesa do primado de “interpretação” em
relação ao “perspectivismo” ou mesmo à “vontade de potência”
não se trata de mero gosto (como se o gosto não fosse essencial
nas avaliações21) pelo contraditório ou pela vitória em uma disputa
vazia, semântica (mas devemos nos lembrar que o erro é sinal de
incultura). Na verdade, nossa eleição da prevalência dessa noção
deseja implicar uma relação de fidelidade ao pensamento de
21

“A vida mesma é valorar! Valorar é gostar. Não se disputa pelo gosto? Oh,
nécios de vós, todo viver é saborear e disputar pelo gosto e pelo sabor!” (FP verão de 1883, 12 [9])
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Nietzsche (ou seja, fazer “boa filologia”): um pensamento
experimental, em devir, que não pode se fixar em ismos. Essa
nossa interrogação pelo desenvolvimento de uma “filosofia da
interpretação” em Nietzsche recoloca o questionamento filosófico
em movimento, em vez de fixá-lo.
Ora, questionaria o leitor, mas esse primado da interpretação
também não faz o mesmo? Não fixaria uma leitura? Entendemos
que não, pois nossa leitura assume-se também como apenas mais
uma interpretação (outras não só são possíveis, como inevitáveis
e necessárias). Assim, recordando o professor Oswaldo Porchat,
devemos perceber que a dificuldade na aceitação de um
pensamento hipotético é que nossa linguagem não funciona em
termos hipotéticos (por mais que tente emulá-lo), mas sempre de
forma assertiva22.
Por isso, entender que nosso pensamento e nossa linguagem
são fixadores do real, que é essencialmente movimento, é
justamente o caminho para a compreensão de um pensamento
que quer, a partir dessa constatação, reabrir a possibilidade de
novas interpretações do mundo, ou “novas auroras”, libertando a
filosofia da linguagem (cf. O. Porchat). Na verdade, o grande
problema não é a fixação de imagens do real (é inevitável a
construção de metáforas sobre o mundo), mas o fato de que elas
se tornem com o tempo caducas e que não sejam substituídas,
justamente porque perderam a consciência de que são “apenas”
interpretação.
Mas se insistimos em qualificar esse pensamento de Nietzsche,
para fins de referência abntênica, que o façamos de modo a não
engessá-lo em um ismo. Assim, refiramo-nos a ele, por exemplo,
como “uma filosofia da interpretação” (com artigo indefinido, em
22

Cf. Filosofia e a visão comum do mundo.
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oposição às “filosofias da verdade”). Tal expressão tem ainda a
desejada ambigüidade de não resolver o duplo sentido das
declinações de objeto ou posse em “da interpretação”. Ou seja, se
na “Crítica da Razão Pura” podemos tanto interpretar “da Razão
Pura” como objeto indireto (dativo) da crítica, ou como posseorigem (genitivo) da crítica, de modo a tornarmos a própria Razão
(hipostasiada) o sujeito da crítica; de modo semelhante, na
“filosofia da interpretação” aqui advogada podemos tanto
interpretar “da interpretação” como objeto direto da reflexão
filosófica, ou como posse-origem da reflexão, isto é, a própria
Interpretação reificada (em seus diversos modos, e incluindo-se
aqui uma hipótese epistemológico-cosmológica) é o sujeito da
ação interpretativa.

Questão de método
Poder-se-ia argumentar “mas esse estudo é mais um
nocionismo”, em oposição a algum estudo supostamente mais
“condoreiro” ou engajado (demanda típica da década de 1970) que
toma os discursos filosóficos como “caixa de ferramentas” para
pensar outros assuntos contemporâneos. Talvez seja, mas por
quê não? Em tempos de laxismo generalizado nas produções
culturais, o estudo atento de uma noção, boa filologia, é talvez o
que mais precisamos (Cf. Quando a doença é melhor que a cura,
de Vladimir Safatle, que nos alerta sobre a massificação da
filosofia).
Denominamos nosso método uma análise estrutural (aquela do
“tempo lógico”, isto é, da ordem das razões nos movimento do
pensamento), porém não ortodoxa, ou seja, aquela que considera
também o tempo histórico, não no sentido de se reduzir o

291

Felipe Pérez

pensamento do filósofo a suas condições históricas, mas na
consideração da legitimidade da análise de textos não publicados
e do cuidado interpretativo com as fases do pensamento de
Nietzsche. Limitar-se ao tempo lógico de Victor Goldschmidt23 em
Nietzsche é fazer má filologia, ou seja, deixa-se de compreender
muito. Pois o fato de muitos textos não terem sido publicados em
vida não pode ser tomado como sintoma de que fossem menos
relevantes ou não aprovados pelo autor e que, por isso, devessem
ser renegados, por prudência. No caso de Nietzsche, um pensador
da experimentação, trata-se de uma prudência imprudente, pois,
conforme afirma o próprio Goldschimidt “Doutrina e método, com
efeito, não são elementos separados. O método se encontra em
ato nos próprios movimentos do pensamento filosófico, e a
principal tarefa do intérprete é restituir a unidade indissolúvel deste
pensamento que inventa teses, praticando um método.”24 Ora, o
método em Nietzsche é o da experimentação – que se dá em
todos os seus textos e cuja unidade é a oposição à noção de
“verdade”. “Notas preparatórias, onde o pensamento se
experimenta e se lança”25 não são, em Nietzsche, “léxis sem
crença”26. Ao contrário, um pensamento que se via como
experiência tem que conceber todo escrito como um documento
legítimo, testemunho do processo, isto é, dos “movimentos do
pensamento”.
Por fim, esse trabalho se assume como interpretação. Ou seja,
como uma tomada de posição sem má consciência pela perda de
algum “rigor científico” – aliás, ao fazê-lo, cremos atuar em um
23

GOLDSCHMIDT, Victor. Tempo histórico e tempo lógico na interpretação dos
sistemas filosóficos: A religião de Platão. São Paulo : Difusão Européia do Livro,
1963. p. 139-147.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
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nível ainda maior de rigor: mostramos as cartas. Desse modo,
esperamos contribuir para o movimento do pensamento, e das
práticas, sobre e a partir da obra de Nietzsche.
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EPÍLOGO
No espírito do penúltimo parágrafo da introdução de
Interpretação em Nietzsche (último texto desta coletânea), os
ensaios aqui selecionados são léxis com crença, ou seja, fazem
parte do movimento de meu pensamento, ainda que como
sementes, que será exposto de modo mais amplo e afirmativo em
meu próximo livro. Essas foram e são minhas interpretações
primeiras sobre o mundo, contemplam posições existenciais,
epistemológicas, morais e estéticas. Serão, contudo, refinadas e
atualizadas em textos futuros.
Tenho consciência de que minha erudição é pequena em
comparação a de meus professores (aos quais sou muito grato),
assim como de que essa grande erudição tem se mostrado
frequentemente mais um obstáculo do que um benefício à
produção de interpretações pessoais de mundo, no espírito da
Segunda consideração intempestiva de Nietzsche e dos textos de
Oswaldo Porchat. Aquilo, portanto, que certamente é uma
deficiência para o beneditino exercício da historiografia filosófica,
talvez seja justamente um requisito necessário à formulação de
interpretações novas do mundo, que dialoguem com a vida vivida
para transformá-la (e não apenas com a dissecação de tempos
lógicos e históricos) e que, por isso mesmo, sejam tomadas como
dignas de consideração.
De modo resumido, portanto, com três acordes, antecipo
esquematicamente o que será explorado em meu próximo livro
Sonho de cavaleiro: 1) do ponto de vista existencialepistemológico, a superação do niilismo por um niilismo viril
(permeado, sim, por uma hipótese “metafísica” ou cosmológica da
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agonística de formas sempre novas, sem eterno retorno do
mesmo); 2) do ponto de vista moral, a defesa da agonística e do
prazer (ambos regulados), sobretudo do prazer do espírito, como
critério orientador (um estilo) para nossa experiência de estarmos
no mundo, com boa consciência da finitude; e 3) do ponto de vista
estético, o entendimento do fenômeno estético como expressão
por signos (linguística, logos) dessa mesma moral agonísticohedônica, ou seja, como essencialmente retórico e deleite
humano.
Já o detalhamento de meu projeto moral-político, com um
diagnóstico de nosso espírito do tempo e prognóstico, será tratado
com mais atenção em outro livro, intitulado O prazer do espírito.
Por fim, informo que o presente livro e outros que virão poderão
ser obtidos, além de em livrarias ou bibliotecas, no endereço
eletrônico felipeperez.net (enquanto eu viver).
Meu correio eletrônico é contato@felipeperez.net
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