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JOSÉ CRISÓSTOMO DE SOUZA

Introdução – Poética Pragmática:  
uma coletânea como jam session

Esta coletânea quer ter algo de uma jam session, concertação plural e 
criativa, sucessão articulada de solos. O Poética Pragmática, o grupo que 
a compõe e também o trabalho que nela se mostra, quer ter algo de ban-
da e constelação, aqui com convidados, do Brasil e de fora. A coletânea 
é ainda, assim, um manifesto, pois uma performance pode ser uma de-
claração e uma demonstração. Com este livro diferente, queremos mais 
uma vez mexer no nosso modo nacional de fazer filosofia, apresentan-
do na prática algumas pistas de como realizar outra coisa, enquanto 
filosofia contemporânea, cosmopolita e nossa. Oferecemos na prática 
nossas pistas de como fazê-lo pelo caminho do desenvolvimento de 
uma posição filosófica própria, que podemos aqui chamar, introdu-
toriamente, de um pragmatismo poiético, ou de uma reconstrução da 
filosofia da práxis.

Como numa conversação, as várias falas nesta coletânea exibem um 
conjunto de interseções e contrapontos entre si, desse nosso materialis-
mo prático-poiético com outras alternativas de compreensão geral das 
coisas, para assim expor eventuais virtudes do novo paradigma. Mas 
não se trata de uma sistematização dele, que está mais em outros textos 
já publicados – no Brasil e fora dele. Trata-se, em vez disso, de um teste 
para ele, como esforço de pensamento para além da chamada “filoso-
fia de comentários” ainda dominante na universidade brasileira; para 
além, igualmente, de certos impasses da filosofia contemporânea em 
geral, metropolitana. Essas são nossas pretensões.
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I – POÉTICA PRAGMÁTICA: SEU PERCURSO, 
SUA PLATAFORMA, SEU CONVITE

O que há num nome – interlocuções e convergências, o nacional 
e o internacional

Não por acaso “poética” e “pragmática” são duas expressões adjetivas; 
não quisemos começar por algum “ismo” fechado, tampouco queremos 
terminar por um deles. Quando por fim recorremos a um ou alguns, é 
como abreviatura para um modo instrumental de compreensão das coi-
sas; um modo conceitualmente articulado, que entretanto se quer apenas 
prático, não um novo vocabulário último ou excludente. Poética, como 
adjetivo substantivado, tem a ver com um conjunto de obras aparenta-
das, textos ou não, de algum modo expressivas, tomadas por qualidades 
que as definem, que podem marcar um autor, escola, corrente ou época 
inteira. No nosso caso, trata-se de uma poética que se quer ensaística e 
prática, não escolástica, não historiográfica. Caracterizada por um  modus 
operandi grupal, de criação livre e concertada, de um círculo em que cada 
um toca sua parte, embora com uma posição razoavelmente comparti-
lhada, da qual a presente coletânea quer ser uma expressão. Pois poética é 
também um adjetivo que remete, tanto quanto sua variante “poiética”, ao 
substantivo grego “Poiesis”, que quer dizer, indistintamente, tanto pro-
dução como criação, tanto “espiritual” (daí “poesia”, que é o que o adjetivo 
primeiro evoca) quanto “material” (objetual, artesanal, técnica) – uma in-
distinção que nos agrada sustentar. “Poiesis” vem do verbo “poieín”, que 
significa produzir/criar, fazer coisas (filosofia, inclusive); pôr no mun-
do o que não está lá – como o setzen (pôr) do idealismo alemão, Hegel, na 
Fenomenologia do Espírito. Há ênfase, no nosso caso, na dimensão sempre 
em última análise sensível (sinnliche), material, desse pôr/fazer/criar hu-
mano, junto com o que necessariamente o acompanha de imaginação, ex-
perimentação e forma de associação.

Daí que uma filosofia poético-pragmática é um fazer e um modo de 
fazer, tanto quanto é uma filosofia do fazer, da criação e do ato (“no 
começo era o ato”) – e, logo, do objeto ou artefato. É uma outra filoso-
fia da práxis, da práxis como poiesis, ou ainda um outro pragmatismo, 
aquele de uma agência produtiva, material, social, histórica. Trata-se de 
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um ponto de vista a um só tempo e de modo articulado sobre realida-
de, ação, conhecimento, normatividade, linguagem, criação, mudança 
e mais. Para quem andou lendo Habermas, é um outro “paradigma da 
produção” – mais bem reconstruído do que na sua transfiguração dis-
cursiva, intersubjetiva e sem mundo proposta por aquele filósofo. Como 
um outro paradigma da produção, porém, o nosso não quer ser mais 
uma “filosofia do sujeito” ou “da consciência” – classicamente moderna. 
Embora tampouco queira ser, do outro lado, uma filosofia linguocêntri-
ca, essencialmente do discurso, como têm sido, desde a chamada virada 
linguística, as alternativas filosóficas pós-cartesianas de nossos dias, 
inclusive as de pretensão crítica. Em vez de um ponto de vista linguo-
cêntrico, apenas intersubjetivo, no nosso caso se trata de um ponto de 
vista prático-material, corpóreo, objetual.

Para completar uma apresentação a partir do nome, o “pragmáti-
ca” procede do grego “pragma” (no plural, “pragmata”), que se refere a 
atos e negócios humanos comuns – não a algo de interesseiro e picare-
ta, que os mais ignorantes supõem ser o significado de pragmatismo. 
Pragmático refere-se ao que é mundano, destranscendentalizado, junto 
com social, compartilhado; diz respeito ao que é prudencial e ao que tem 
a ver com conduta, ao que não se quer intelectualista ou academicista. 
Por aí, poética, junto com pragmática, sugere uma combinação entre o 
que é romântico, artístico, ideal, e o que é prático, operativo, instrumen-
tal – isso, porém, enquanto duas coisas já um tanto entrelaçadas, nada 
opostas, ambas envolvidas com ação, experimentação e criação, como 
sintetizadas no que concebemos como Modernismo. Tal casamento 
está compreendido no diálogo crítico, reconstrutor, que a posição poé-
tico-pragmática mantém com o pragmatismo clássico, também ele um 
Modernismo, a propósito de alguns de seus pressupostos, como a cha-
mada sentença de Alexander Bain, a máxima de Charles Peirce, o ponto 
de vista do agente, de John Dewey, e a ênfase em experimentação e fali-
bilismo, de todos eles. Quanto ao seu diálogo com a chamada filosofia da 
práxis, também reconstrutor, logo mencionaremos mais alguma coisa.

Filosofia é conversação, e a coletânea quer ser bem isso; daí que gosta-
mos de apresentar, não de esconder, nossos cruzamentos e convergências 
com outras posições, de explorar aproximações e favorecer  interlocuções, 
embora nada ecleticamente, sempre a partir de uma posição própria 
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articulada. Nosso ponto de vista prático-poiético dialoga criticamente 
tanto com Habermas, pragmatista kantiano frankfurtiano, como com 
Rorty, neopragmatista americano. Dialoga tanto com o pragmatismo 
clássico, de Peirce, James e Dewey, quanto com aquele mais romântico 
e criativo, de Nietzsche. Tanto com o “pragmatismo” de Heidegger (da 
Zuhandenheit) quanto com o positivismo do nacionalizado Augusto Comte.

De outro lado, nosso ponto de vista dialoga com um hegelianismo in-
terativo, transformativamente mobilizado, um hegelianismo pós-meta-
físico, pós-darwiniano, no seio do qual Marx é apenas um caso ao lado de 
outros, como Bauer, Feuerbach ou Max Stirner. Do mesmo modo, dialo-
ga também com o hegelianismo brasileiro, marxiano-fenomenológico, 
anticolonial, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) e mais. 
Pode dialogar ainda com as teorias críticas razoavelmente pragmáticas 
de Fraser e Jaeggi e, de novo do lado nacional, com o ensaísmo brasileiro 
de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque e outros, que há muito tempo deve-
riam entrar no radar da filosofia que se faz no Brasil. O Poética – como 
nos apelidaram, com insinuações de “escola” – se interessa por esse diá-
logo nacional, com expressões brasileiras de espírito, filosóficas ou nem 
tanto, pelo propósito de nos colocarmos na esteira de seus desenvolvi-
mentos, os mais progressistas, descolonizados, transformativos.

Quanto a esse lado nacional, lembremos que Sílvio Romero e Cruz 
Costa encontraram para a disposição brasileira de pensamento – de 
outra sorte, para nós, frequentemente escolástica e bacharelesca – uma 
inclinação prática, não metafísica, oxalá de “filosofia em mangas de ca-
misa” (Tobias Barreto). Quem sabe uma inclinação deflacionista, como 
em Francisco Sanches, Matias Aires, Nísia Floresta, Machado de Assis 
ou Oswaldo Porchat (o da “visão comum do mundo”). Uma inclinação 
também naturalista, conciliada com os sentidos, “franciscana” como 
para Gilberto Freyre, junto com descolonizada, como em Vieira Pinto. 
Muito disso já sugestivamente misturado, em viés estetizante, no nos-
so Modernismo cultural, apropriador (Oswald de Andrade) e, mais so-
briamente, do lado político, no nosso construtivismo institucional (v.g. 
Anísio Teixeira, Celso Furtado, Roberto Mangabeira Unger). Queremos 
esses parentescos com expressões brasileiras de pensamento mesmo 
quando em algumas delas, filosóficas, haja um déficit de elaboração e 
interlocução a ser deixado para trás.
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O percurso: filosofia civil, hegelianismo, pragmatismo e Marx 
reconstruído – o mundo bem nosso

Quanto aos marcos da produção do próprio Poética Pragmática, de 
sua construção como ponto de vista, eles não fazem parte desta coletâ-
nea, mas são pressupostos por ela, além de várias vezes nela referidos. 
Podemos dizer que começamos, lá atrás, de modo polêmico, metafilo-
sófico, pela busca de uma certa ideia de filosofia inicialmente esboça-
da num trabalho nada convencional, “A filosofia como coisa civil”, de 
Crisóstomo de Souza – um trabalho que interessaria a alguns estudan-
tes mais inquietos e alguns colegas mais jovens.

O Filosofia Civil, um convite a se fazer filosofia no Brasil, integrou de-
pois a coletânea A filosofia entre nós (2005), junto com outras contribui-
ções, digamos também não escolásticas, não comentaristas, de Oswaldo 
Porchat, Ernst Tugendhat e Renato Janine. Foi um trabalho lido com 
aprovação por Tugendhat e Richard Rorty, numa versão em inglês, de-
pois ampliada e publicada na Amazon como Philosophy as a Civil & Worldly 
Thing, from a Brazilian Critical-Historical Perspective. Formulado como uma 
narrativa e uma tarefa para a filosofia no Brasil hoje, o Filosofia Civil 
esboça uma breve perspectiva histórica do caminho brasileiro de pen-
samento, enquanto um percurso que vai da colonial Ratio Studiorum à re-
gra goldschmidtiana de hoje, dita uspiana, da “leitura interna” do autor 
canônico. Um percurso que vai de uma sujeição Magister dixit, lá atrás, a 
outra, Magistri dixerunt, dos nossos dias, enquanto filosofia de exegese e 
comentário, na nossa opinião um ancien régime da filosofia, nada estra-
nho ao nosso tradicional bacharelismo e colonialismo mentais.

Tal caminho histórico, porém, foi também marcado por esforços de 
apropriação do pensamento filosófico metropolitano da época, até de 
elaboração de alternativas a ele, na esteira dos quais, já dissemos, valeria 
a pena colocar-se. Isso faríamos agora por uma superação daquela opo-
sição “repetição versus apropriação”, ou seja, por uma síntese dialética 
do melhor das duas coisas: 1. ensaísmo filosófico apropriador, usuário, 
até criador, ainda que às vezes amadorista; mais 2. método e sofistica-
ção técnica, finalmente conquistados (mesmo que em versão escolásti-
ca) com a implantação, mais do que tardia, da universidade brasileira e 
de seus programas de pós-graduação.
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Nessa mesma linha de um esforço crítico, prosseguimos empenhados, 
em vários outros textos mais breves, em manter vivo o desafio de maio-
ridade, de alguma autonomia para a filosofia nacional. Um desafio final-
mente posto também pela própria Associação Nacional de Pós-Graduação 
em Filosofia, por ocasião da criação da Coluna Anpof, em 2016: o de final-
mente estabelecermos um diálogo do que fazemos com nosso tempo e con-
texto. Quanto a isso, seguimos defendendo que fazer filosofia brasileira é, 
em primeiro lugar, simplesmente fazer filosofia; é não fazer apenas histó-
ria da filosofia ou comentário interno de textos de filósofos canonizados. 
De outro lado, fazer filosofia brasileira tampouco é fazer uma filosofia de 
posição única, em torno de um assunto único (v.g. filosofia da libertação, 
decolonial etc.), muito menos uma filosofia roots, de bwana, tupiniquim ou 
coisa parecida. Tampouco é fazer uma pseudofilosofia militante, de dire-
tório estudantil, cheia de chavões “críticos” importados – pois não foi para 
isso que estudamos tanto, nem que o país tanto gastou.

Nossos textos sobre essas coisas seguem aí, em Colunas Anpof, vídeos, 
livros e artigos, para quem quiser reagir. A eles, aliás, acrescentam-se 
hoje contribuições comparáveis de tantos colegas, de várias partes do 
país, no que pode sugerir o começo de uma auspiciosa mudança. Algo 
que pode chegar a ter uma relevância mundial, já que, para um olhar 
mais autônomo e viajado, os modos metropolitanos de fazer filosofia, 
analítica ou continental, na Europa ou nos Estados Unidos, tampouco 
andam lá muito bem.

Nesse esforço, porém, como em qualquer outro, a prova do bolo está 
em comê-lo; não haveríamos de ficar só acenando para uma receita 
qualquer, sem buscar realizá-la. No caminho do desenvolvimento do 
nosso ponto de vista prático-poiético em filosofia, começamos lá atrás, 
nos anos 1980, pelo hegelianismo e por Marx, ainda sem saber bem onde 
pararíamos. Começamos por uma tese de doutorado, de Crisóstomo, so-
bre o debate jovem hegeliano, para por essa via driblar o comentarismo 
monoautoral, tendo como professores parte representativa da nata da 
filosofia universitária brasileira da época, entre Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP) e universida-
des do Rio Grande do Sul.

Na verdade, começamos bem antes disso e fora da academia, com 
algo em certa medida aparentado: as narrativas críticas de formação 
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histórica deste país (que na ocasião sustentavam o que publicávamos de 
crítico nos Cadernos do Ceas, o Centro de Estudos e Ação Social, durante 
o regime militar, e o que, em outro espaço, tratávamos de levar à prática 
política), que bem entendidas são narrativas de uma Modernidade parti-
cular, subalterna, da qual os discursos metropolitanos da Modernidade, 
mesmo críticos, não tomam conhecimento. Em comum entre uma coisa 
e outra, a narrativa alemã e a narrativa brasileira, trata-se de elabora-
ções históricas compreensivas, doadoras de sentido, que se oferecem 
como suporte de políticas radicais para o presente. Depois do referido 
doutorado, isso levou-nos a publicar dois livros – e, adiante, muitos 
artigos – sobre aqueles filósofos histórico-críticos alemães, um deles 
sobre o debate Marx versus Stirner a propósito do “humano” como me-
dida e mesmo ser supremo, o outro sobre a ascensão e queda da figura 
do sujeito no movimento jovem hegeliano. Por fim, já na docência do 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), tudo isso deu na orientação de monografias críticas afins, 
mais contemporâneas, que resultaram muito relevantes para o projeto, 
produzidas por futuros membros, muito talentosos, do futuro Poética 
– uma produção à qual voltaremos adiante –, e deu na cooperação com 
colegas que dialogavam com esse trabalho.

Assim, antes de Habermas propô-la, partimos, nos anos 1980, da 
ideia de que ainda somos contemporâneos dos jovens (anti)hegelianos, 
incluindo entre eles, contra Habermas, o próprio Nietzsche, do mesmo 
modo que Marx, como dois entre tantos perfis de crítica histórico-dialé-
tica da Modernidade, do ponto de vista de um futuro diferente. Uma crí-
tica feita sempre na forma de narrativas epocais, filosofias do futuro, 
que seguem até nossos dias competindo entre si pelo título de superação 
mais completa e verdadeira de todo o anterior. Ao mesmo tempo, aliás, 
a própria Teoria Crítica alemã do nosso tempo, eterna herdeira de Hegel 
e Marx, ainda hoje sem saber muito o que está dizendo, passou a apre-
sentar-se como filiada a essa esquerda hegeliana.

Do nosso lado, desse esforço de escarafunchar o debate do movimento 
jovem hegeliano, resultou uma crítica do essencialismo (feuerbachiano) 
e do substancialismo (espinosano) de Marx, coisas que as teorias críticas 
e posições filosóficas assemelhadas até hoje não diagnosticaram direi-
to. No mesmo trânsito, por afinidade, apropriamo-nos de elementos do 
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naturalismo-sensualismo de Feuerbach (também de Gilberto Freyre), 
da pegada usuária-corpórea, ironista, de Max Stirner e do deflacionis-
mo filosófico, radicalmente destranscendentalizante, dos dois. Mas 
tratamos de fazer tudo isso de um ponto de vista que não aquele do 
sujeito concebido como autoconsciência, do idealismo alemão e da ala 
idealista da esquerda hegeliana, tampouco aquele da dialética negativa, 
antitética, predominante naquele movimento como também na poste-
rior Teoria Crítica de Frankfurt.

Muito menos quisemos, mais adiante, desenvolver nosso paradigma 
de crítica no rumo da virada – francesa, mas não só – para a linguagem e 
o discurso, mesmo em sua feição pragmática, alemã ou americana, para 
uma intersubjetividade linguistificada, sem mundo, como no caso dos 
“teóricos críticos” mais recentes, começando por Habermas. É verdade 
que tratamos de acompanhar o percurso desde o jovem hegelianismo e 
de Marx até o nosso tempo, principalmente na companhia de Habermas, 
mas sempre criticamente tomado como um ecumênico e produtivo inter-
locutor. Tomado como alguém que se empenhava em discussões que nos 
interessavam, envolvendo narrativas da Modernidade, desenvolvimen-
tos filosóficos diversos, uma reconstrução do materialismo histórico, a 
passagem a um certo pragmatismo intersubjetivo-kantiano (que não é 
a nossa), o debate com o (neo)pragmatismo livremente historicista-he-
geliano de Richard Rorty – que depois apresentamos no nosso Filosofia, 
racionalidade, democracia: os debates Rorty-Habermas (2005) – etc. Nesse 
trânsito, que nos levou a passar também pela teoria francesa (em conver-
sação com Hubert Dreyfus), da qual se aproveita um ou outro ponto, mas 
nada de sua pegada geral, organizamos o Grupo de Estudos de Filosofia 
e Modernidade (Gefim), que em 2008 deu lugar ao Poética Pragmática. 
Mesmo de breve existência, o Gefim foi, como o nome sugere, parte do 
nosso caminho para fazer filosofia não monoautoral, sempiterna, exe-
gética, mas tentativamente temática, contemporânea e debatedora – em 
que alguma coisa de Brasil se pudesse enfiar e por fim prevalecer.

Quanto à forma prática, com relação a nossos esforços por uma “en-
turmação” viva e produtiva, para um trabalho de elaboração crítica e 
modernista, em grupo, o movimento jovem hegeliano nos interessou 
 também por sua produtiva dinâmica de discussão, começada pelo Clube 
dos Doutores e logo Os Livres, de Berlim, com Marx pelo meio. As origens 
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do pragmatismo dos americanos, posição pela qual viemos na sequência 
a nos interessar (como veio também a se interessar, de outra maneira, 
parte das filosofias crítica e analítica mais recente), configuram, do mes-
mo modo, um interessante processo criativo grupal, começado no Clube 
Metafísico (nos anos 1870), com Peirce e James, e na sequência como mo-
vimento, desenvolvido por Dewey, Mead e outros, já como corrente.

Do mesmo modo, interessaram-nos outros grupos ou cadeias de ela-
boração filosófica, como a dos espiritualistas franceses, filósofos da 
ação e da criação, de Maine de Biran a Bergson, Blondel e além. Como 
também, na Itália, interessaram-nos os politicamente atrapalhados mas 
filosoficamente criativos leonardinos (de Leonardo Da Vinci, um dos 
nossos heróis), nos começos do século XX. Do Brasil, inspiraram-nos 
também o Movimento Modernista de 1922, particularmente o grupo 
que depois prosperou em torno da revista Antropofagia e dos Manifestos 
Antropófago e Pau-Brasil, tendo em Oswald de Andrade sua principal 
expressão; e o Iseb com a sua filosofia menos ou mais hegeliano-mar-
xiana, combinada com fenomenologia e existencialismo, nos anos 1960; 
sem falar no Ceas e seus Cadernos, onde trabalhei por uns 12 anos, diga-
mos que sobre teoria social, e no semanário Movimento outros tantos, 
sobre coisas bem mais políticas do que filosóficas.

Enfim, em seguida ao hegelianismo, nosso envolvimento crítico, re-
construtor, com o pragmatismo, deu-se na perspectiva de algo como 
uma relação interna historicamente corroborada entre os dois, isto 
é, digamos, entre as possibilidades de um hegelianismo pragmático e 
de um pragmatismo hegeliano. Afinal de contas, Peirce partiu de uma 
significativa formação idealista alemã, embora inicialmente mais kan-
tiana, para depois convergir com Schelling como idealismo objetivo, 
enquanto Dewey e Mead partiram de uma formação marcadamente 
hegeliana. Os próprios desenvolvimentos filosóficos neopragmatistas, 
linguísticos, de hoje, de Habermas, Rorty ou Brandom, incluíram uma 
relação positiva com Hegel. Esse mesmo empenho reconstrutor foi es-
tendido por nós à exploração de uma relação “interna” entre o primei-
ro pragmatismo e o ponto de vista de Marx, que tratamos de recuperar 
pelo lado do “materialismo prático” deste (um dos rótulos que ele mes-
mo deu a seu pensamento), como pode ser verificado em nosso “Para 
uma crítica ao (não-)pragmatismo de Marx” (2012).
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Daí prosseguimos por um diálogo crítico com Habermas e Rorty, 
como dois filósofos contemporâneos dialógicos e mobilizadores, já 
agora a partir de um paradigma próprio, que se afastava do intersubje-
tivismo linguístico “sem mundo” de ambos (cf. nossos artigos de 2019 
e 2020 na alemã Transcience). É basicamente nesse terreno (“terreno 
de interlocução”) de interlocução – que envolve uma reconstrução de 
Marx e uma reconsideração do Modernismo, do ensaísmo historicista e 
do hegeliano-marxismo brasileiros – que mais ou menos nos situamos. 
Por um desenvolvimento do qual participaram ativamente, de modo 
muito democrático, razoavelmente horizontal, mais uns menos outros, 
o Poética inteiro, incluindo orientandos, ex-orientandos, colegas pro-
fessores jovens, e mais parceiros de fora , por um arranjo concertado 
coletivo e um work in progress.

Para concluir sobre produção, sobre alguns dos nossos textos mais 
centrais ou fundantes, depois do Filosofia Civil, lá atrás, chegamos no 
outro extremo, nos nossos dias, ao “O mundo bem nosso” (Cognitio, 2015), 
em inglês “A Pragmatic-Poietic Transformative Perspective” (Transcience, 
2020). Esse texto encontra um complemento no “Nem Habermas, nem 
Rorty, nem Marx” (Ideação, 2020), que saiu em espanhol no México 
(como “Pragmatismo Brasileño”) e em inglês na Alemanha (“Towards a 
Practical-Poietic, Materialist Point of  View”). São textos cujos títulos e 
subtítulos sugerem o desenvolvimento de uma posição não fundacio-
nista, não representacionista, materialista-sensível. Textos que deram 
lugar a discussões publicadas, réplicas e tréplicas, um procedimento 
nada costumeiro na comunidade filosófica brasileira: os debates com os 
colegas Waldomiro da Silva Filho, Paulo Margutti Pinto, Leonel Pereira, 
em Cognitio e Ideação, e ainda outros, em encontros e eventos gravados.

Retrospectivamente, entre aqueles dois pontos extremos (o Filosofia 
Civil e O mundo bem nosso), estão os textos sobre os pontos de vista fi-
losóficos de representantes diversos da esquerda hegeliana, também 
Nietzsche e Marx, alguns também recentes, como “A teologia de Marx 
explicada às crianças” (2017), alguns também publicados no exterior, 
como o “Marx and Feuerbachean Essence” (Cambridge U. P., 2006), de 
transição para o ponto de vista próprio que hoje sustentamos. A essas pu-
blicações, agregaram-se depois os livros de mais participantes do grupo, 
como Pragmatismo romântico e democracia (2016), de Tiago Medeiros; Direito 
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como Imaginação institucional (2020), de Pedro Lino de Carvalho Júnior; 
A política cultural de Rorty (2018), de Hilton da Cruz; em breve o Raízes da 
institucionalidade: uma tipologia filosófica, também de Tiago Medeiros, além 
de mais contribuições de outros. É o ponto de vista prático-poiético de 
várias maneiras se desdobrando; como agora, de uma outra maneira, 
nova, na conversação/concertação entre os textos desta coletânea.

Construção prática; produções, intercâmbios e eventos; concertação, 
instituição e plataforma

No plano dos eventos e realizações, fazem também parte desse percur-
so os estágios pós-doutorais de Crisóstomo, oportunidades de confron-
to e elaboração, na Universidade da Califórnia em Berkeley, com Hubert 
Dreyfus; na New School, com Dick Bernstein; e na Humboldt-Berlim, com 
Rahel Jaeggi; e as visitas-sanduíche de Laiz Fraga Dantas à Universidade 
Estadual da Pensilvânia e de Tiago Medeiros a Harvard. Do lado dos even-
tos propriamente ditos, só não realizamos no Brasil um debate entre Rorty 
e Habermas, com a nossa participação, que acompanharia o lançamento 
do livro sobre os dois, porque foi em meio à sua organização, junto com a 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), que fazia 30 anos em 2006, que 
Rorty nos comunicou a grave enfermidade que o levaria à morte – uma do-
lorosa perda em meio à chatice de boa parte da filosofia dos nossos dias. Em 
compensação, fizemos depois acontecer na Bahia, em 2013, o primeiro en-
contro de internacionalização do Poética em conjunto, com a participação 
de parceiros internacionais e nacionais como Gregory Pappas, Cristina Di 
Gregori, Ivo Ibri, Larry Hickman, Douglas Moggach, Paul Thomas e Jean-
Pierre Cometti (outra enorme perda que depois tivemos). Houve ainda mais 
eventos nossos, como o grande Seminário Filosofia e Democracia (entre 
julho e outubro de 2016), e colóquios de outros aos quais nos associamos, 
regionais, nacionais e internacionais, na Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), 
na Universidade de La Plata e na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), no Centro de Estudos de Pragmatismo. Na  Faculdade 
de Direito da USP, na edição de 2019, houve o Homenagem Largo do São 
Francisco, coordenado por Alessandro Octaviani, dedicado dessa vez ao 
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pensamento de Roberto Mangabeira Unger – no qual o pessoal nos batizou 
de “Escola Baiana de Filosofia” (embora eu mesmo seja mineiro).

A isso devemos acrescentar que, institucionalmente, o Poética se cons-
truiu como parte do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA, no 
qual se deu boa parte de nosso trabalho de orientação, discussão e produ-
ção. Isso resultou num punhado de teses, razoavelmente heterodoxas, de 
doutorandos e mestrandos muito talentosos, como Hilton da Cruz, Tiago 
Medeiros, Laiz Dantas, Matheus Guerreiro, Rodrigo Ornelas, Pedro Lino 
de Carvalho Júnior, De Gracione e Margareth Coelho, que deram em arti-
gos e livros publicados ou por publicar, como os já mencionados anterior-
mente. São teses críticas que recorrem, temática e reconstrutivamente, a 
gente como Stirner, Feuerbach, Habermas, Rawls, Rorty, Chantal Mouffe, 
Fraser, Mangabeira Unger, Oswald de Andrade, Guerreiro Ramos e mais. 
Não tomados como autores inquestionáveis, orixás de cabeça, cercados 
de comentadores apologéticos, em leituras apenas internas, mas por suas 
contribuições temáticas, em confronto com seus críticos e com posições 
alternativas. Apreendidos, junto com isso, em seus próprios desenvolvi-
mentos de pensamento, como busca do esclarecimento de questões, temas 
e argumentos, tendo como horizonte a constituição de posições próprias, 
dos que lhes estudam. Disso resultou uma primeira coletânea, em 2012, 
dos integrantes da turma, discutida entre eles, a virada prático-histórica da 
filosofia: hegelianismo, pragmatismo, democracia, que incluiu ainda contribui-
ções de Christine Leboucher, Edineide Santos e Line Lobo.

A turma é assim tentativamente lançada não apenas ao comentário, 
mas ao debate, ao desenvolvimento e à recepção crítica do pensamento 
dos autores, o que inclui seu contexto de discussão e elaboração. Do lado 
do grupo, envolve consulta e discussão com os outros membros, referên-
cias aos trabalhos uns dos outros e depois um contato continuado entre 
todos, em discussões abertas, seminários permanentes, presenciais ou 
remotos, com a participação de professores e associados, como André 
Itaparica, Genildo Ferreira da Silva, Frederik dos Santos, Cristina Di 
Gregori e Erick Lima. O mais interessante do grupo talvez seja esse seu 
modus operandi, seus modos de interação, discussão e cooperação, como 
um fazer associado razoavelmente horizontal e livre, em que todo mun-
do em alguma medida também orienta todo mundo e troca ideias com 
todo mundo. Vejamos se esta coletânea de agora realiza um novo passo 
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dessa experimentação, além de representar, finalmente admito, por in-
sistência da turma, algo de um Festschrift para o autor destas linhas. Mas, 
nesse caso, haveria de ser mesmo um Festschrift produtivo e interativo, 
uma jam session com participação do homenageado, em parte em torno 
do seu pequeno pensamento.

Depois de tudo isso, onde foi mesmo que chegamos filosoficamen-
te? Se você perguntar informalmente a um membro qualquer do grupo 
qual a nossa plataforma – é o que fizemos, e reportamos aqui –, poderá 
ouvir, desculpada alguma redundância, que nosso ponto de vista prático-
-poiético, sensível, integra uma vertente filosófica mais ampla que descarta uma 
concepção transcendentalizada de conhecimento. Isso implica, entre outras coisas, 
que se contrapõe aos fundamentos tradicionais da epistemologia moderna, diferin-
do desta (desculpem tantos “ismos” e negações) pela defesa de um não dualis-
mo, um não mentalismo, um não representacionismo, um não correspondentismo. 
Isso significa que sua dimensão prática radical pode estar numa radicalização da 
concepção, de Alexander Bain, de que uma crença é um hábito de ação. Também 
significa que o que singulariza sua posição em relação ao pragmatismo clássico e 
mesmo ao neopragmatismo é o fato de que leva mais a sério do que estes as con-
sequências da máxima pragmatista de Peirce, por inserir a ação e o conhecimento 
humanos no âmbito do sensível, material e social e por pôr o conhecimento numa 
espécie de interação e contexto práticos que não se reduzem ao campo linguístico 
ou intersubjetivo, mas devem ser estendidos ao tecido de relações sociais e mate-
riais, como ampliadas em verdadeiras formas de vida. Como parte relevante desse 
contexto, os objetos são tomados como “determinados” pelas nossas ações, mas 
também como condicionando as relações sociais que vigem nessas práticas, tanto 
quanto, por aí, importando para a constituição de nossas subjetividades e de nossa 
apropriação da realidade.

Poderia também ouvir que o Poética Pragmática procura radicalizar Marx, 
retirando dele seus elementos metafísicos, essencialistas e substancialistas e sub-
linhando o aspecto dinâmico e contextual da cognição tanto quanto da criação 
humanas, nem sempre contemplado por Marx. Essa ideia holista de um emara-
nhamento prático-sensível, produtivo, com o mundo, introduz no nosso ponto de 
vista tanto o elemento poiético quanto o elemento poético, estético, enquanto com-
preende a ação humana como sensível e plástica, em sentido nietzschiano, e mais: 
como criadora de formas e moldadora da realidade. Essa ênfase na criação e na 
interação abre espaço, no âmbito da política, para a sugestão de um construtivismo 
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institucional, imaginoso, e para uma aposta no aprimoramento da democracia 
como via de florescimento do indivíduo e da sociedade. Nisso tudo, o Poética exibe 
uma vocação experimentalista, alimentada por uma visão meliorista da sociedade, 
da cultura etc., e esboça uma ideia própria de democracia como forma de vida, que 
compreende a própria cidadania como coisa também material e produtiva.

Sempre assim, espontaneamente, ainda em termos de plataforma ou 
programa, você poderia ouvir que se trata, no caso da Poética Pragmática, 
de uma posição prática propositiva, modernista e historicista, de uma pegada que 
compreende: 1. uma ideia metafilosófica: a filosofia como coisa civil, citerior, dialé-
tica; mais 2. um conjunto de temas clássicos de filosofia geral, como realidade, ativi-
dade, normatividade, conhecimento e linguagem, mas também de filosofia política 
e social; mais 3. uma articulação conceitual particular, teórica, de filosofia geral, 
da qual decorreriam “logicamente” aqueles dois pontos, embora, genealogicamente, 
lhes seja posterior. Do outro lado, há no grupo uma certa ideia de indivíduo-pessoa, 
corpóreo, pulsivo, irredutível a linguagem e a identidades essencializadas, a descri-
ções fixas e a enquadramentos genéricos substancializados. Não se trata, porém, 
do indivíduo de um subjetivismo solipsista, mas, ao contrário, do reconhecimento 
de um grau de envolvimento social, histórico, cultural, nacional, do sujeito, tanto 
quanto se trata de uma certa transcendência sua com relação a isso tudo. Daí o en-
redamento do mundo comum apareceria também como contingente e como uma 
interação entre pessoas, práticas materiais e experiências abertas de mundo.

Duas coisas se encontrariam nessa compreensão poético-pragmá-
tica: primeiro, uma ideia de filosofia como desinflada, como um ponto de vista 
comum, mundano, particular – social mas também nacional; de uma filosofia em 
contiguidade/continuidade com a conversação do mundo da vida e com as discus-
sões da esfera pública, com os interesses de seres humanos comuns, tomados como 
referência e como contexto onde trata de pôr-se. Pode ser considerada uma posi-
ção crítica, mas de uma crítica nem intelectualista nem negativista, em vez disso 
interessada por pontos de vista de maiorias, além de orientada para mudanças e 
soluções práticas e efetivas – cumulativas. Orientada por uma perspectiva sem 
fundacionismos tradicionais, mas também sem relativismos, implicando, em vez 
disso, um novo realismo prático-criativo: o da prática sensível e do enfrentamento 
prático do mundo real. Uma compreensão das coisas entre outras compreensões 
possíveis, mas nem por isso não conceitual e argumentativamente articulada, mul-
tiplamente justificada, praticamente respaldada e dialeticamente constituída. Tem 
como pressuposto o reconhecimento de uma multiplicidade de vozes possíveis, já no 
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interior do próprio Poética, mas também, em escala bem maior, no mundo em tor-
no. Uma perspectiva envolvida com narrativas que projetem desinfladas redenções, 
tanto quanto infinitas também, como uma posição esperançosa, melhorista, até 
mesmo como um humanismo não essencialista, popular, interessado em iniciativa 
pessoal e social tanto quanto em coisas e meios materiais.

Uma posição que faz por recurso à prática, enquanto reveladora de mundo e 
atribuidora de significado, o que a filosofia linguocêntrica faz por recurso à lingua-
gem; sem cair, desse modo, no que se pode entender como o ascetismo, idealismo, 
abstração dos corpos e dos sentidos, que marca tacitamente boa parte da filosofia 
metropolitana dos nossos dias. Isso é que é nosso materialismo e é nosso realismo 
(práticos) a partir de um ponto de vista que entrelaça e por aí reconcebe realidade, 
atividade, experiência, criação, conhecimento, normatividade, intencionalidade, 
fruição etc. – por um “emaranhamento” que pode ser visto como uma reconstrução 
do famoso fio condutor ontológico-antropológico de Marx (cf. sua a Contribuição 
à crítica da economia política), despojado de seu lado dualista (infraestrutu-
ra/superestrutura) e determinista (histórico), naturalista primário. Nisso, pode ser 
considerado como uma reconstrução também do fio condutor do pragmatismo; no 
caso deste, despojado de seus traços cientificistas, de seu naturalismo reducionis-
ta e de um consequente adaptacionismo prático menos interessante, de inspiração 
biológica-darwiniana. Por fim, isso envolve uma reconstrução dos fios condutores 
normativos de ambos; no caso de Marx, de seu humanismo essencialista genérico, 
comunista, deduzido feuerbachianamente do cristianismo e do suposto caráter ab-
solutamente social dos seres humanos, fundado no caráter absolutamente social do 
trabalho como seu (deles) ser-para-o-outro.

Por fim, ainda em rápidas pinceladas, a propósito da plataforma filo-
sófica do Poética, você ouviria falar da ideia de que o real é atividade mate-
rial-sensível (mais ou menos como em Marx) e de que nós próprios também somos 
isso – e não, em primeiro lugar, linguagem. No plano do conhecimento, não 
resta assim espaço para dogmatismo, mas tampouco para ceticismo, agnosticismo 
ou relativismo, pois uma crença é em primeiro lugar a sinalização de uma conduta e 
de um lidar com o mundo e com as pessoas, do que decorrem, então, consequências 
deflacionistas pra o conhecimento, como experimentalismo e falibilismo. Disso 
tudo conclui-se que a Poética Pragmática é um ponto de vista intrinsecamente 
histórico, contextualista, interacionista, não dualista nem determinista, porque in-
clui uma noção de intencionalidade sensível, corpórea, em oposição tanto a menta-
lismos e idealismos quanto a determinismos e naturalismos causais-reducionistas.
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II – PONTOS E CONTRAPONTOS: AS FALAS DA COLETÂNEA 
EM SUA CONCERTAÇÃO

O paradigma poético-pragmático e alguns de seus cruzamentos: 
Teoria Crítica, enativismo, pragmatismo e Nietzsche

Como intervenção de abertura que sugere um mote para a jam session 
que é a coletânea, o capítulo “Materialismo prático-poiético, marxismo 
humanista, Teoria Crítica”, de Crisóstomo, põe o ponto de vista prático-
-poético em contraponto com a Teoria Crítica alemã mais recente, que 
ainda ecoa, sobretudo normativamente, o marxismo humanista originá-
rio da Escola de Frankfurt. Não se trata de uma apresentação sistemática 
de nossa posição, mas de contraponto a uma toada concorrente, a Teoria 
Crítica, que é também um modo dialético de testá-la e de desenvolvê-la. 
A fala toma centralmente a versão de Teoria Crítica de Rahel Jaeggi, do 
real social como forma de vida, entendida como agregado de práticas e 
instituições. A posição de Jaeggi, para nós insatisfatória mas no rumo 
certo, envolve, como a nós também interessa, uma recuperação de um 
hegelianismo social, menos negativo que o da primeira geração da esco-
la, em combinação com elementos centrais do pragmatismo deweyano e 
com um limitado tom materialista, inspirado em Marx, mas não à altura 
de seu melhor. No nosso entender, falta à posição de Jaeggi uma melhor 
articulação dessas coisas, que requer enfrentar a tarefa de uma recons-
trução de Marx em que este não seja apenas tacitamente pressuposto, 
normativamente, como humanismo do ser genérico do homem, isto é, 
por uma versão simplesmente “atenuada” com respeito aos seus proble-
mas mais notórios, como determinismos, dualismos, teleologia.

Junto com seu envolvimento com teoria social (crítica), logo com 
a matéria das ciências sociais, a Poética Pragmática faz questão de se 
constituir como um paradigma science-friendly, isto é, capaz de dialogar 
amigavelmente, sem cientificismos ou naturalismos reducionistas, com 
sugestões das ciências naturais do nosso tempo. Com “Mente e mun-
do: relações cognitivas – corpóreas, enativas, estendidas”, Ralph Ings 
Bannell introduz o enativismo como uma dessas sugestões produtivas, 
num terreno em que pesquisadores latino-americanos, como Varela 
e Maturana, têm tido uma participação destacada. Na intervenção de 
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Ralph, nossa relação cognitiva com o mundo mostra-se como embodied, 
embeded e (en)acted, isto é, como corpórea, contextualizada e ativa – junto 
com mediada e estendida por artefatos. Trata-se de uma posição epis-
temológica fora do velho dualismo moderno, cartesiano, que, digamos, 
passa de epistemológica a ontológica, envolvendo coisas como práticas, 
objetivações, artefatos, cultura material e, claro, uma relação não ape-
nas cognitiva com o mundo. Desse modo, temos aí uma inesperada cor-
roboração e uma boa perspectiva de diálogo, que assinalam ainda, en 
passant, uma proximidade do Poética, nesse terreno, com algumas das 
concepções de John Dewey.

Ainda sobre nosso envolvimento interativo com o mundo, na verda-
de sobre o mundo como compreendendo essa própria interação e suas 
mediações, Tiago Medeiros, em “Experiência e atividade sensível: entre 
John Dewey e Crisóstomo de Souza”, ensaia um dueto comparativo entre 
as duas posições a partir de noções centrais para cada uma, experiência 
e atividade sensível, para sugerir sua própria, “medeiriana”, harmoniza-
ção delas. São noções através das quais ambos os autores tomam distân-
cia da noção de experiência do empirismo/materialismo clássico. Para 
o naturalismo transacional de inspiração mais biológica, de Dewey, a 
realidade acaba sendo basicamente natureza, e o conhecimento é privi-
legiadamente ciência natural, do que vão se queixar pragmatistas recen-
tes, como Rorty e Brandom, desde uma posição linguística. Crisóstomo 
prefere, em vez do enquadramento organismo-meio de Dewey, um ou-
tro que logo de saída socializa e historiciza, mais que biologiza, o envol-
vimento humano com o mundo – agora mais expressamente objetual e 
histórico, mais do que ambiente no sentido convencional de meio.

Nesse nosso enquadramento, a prática sensível e produtiva, poié-
tica, é o que determina, precede e conforma a experiência, enquanto 
social e materialmente mediada, bem como o mundo de que se tem 
experiência. Mas não haveria por que, diante disso e depois disso, des-
considerar a noção de experiência, agora mediada por objetos e dan-
do-se no interior de um todo, social e histórico, simbólico e material. 
Nisso Crisóstomo e Dewey, com diferentes ênfases, aparecem juntos 
destoando também do linguocentrismo e do mero intersubjetivis-
mo, recentes, como voltaremos a ver mais adiante na fala de Gregory 
Pappas. Do mesmo modo, Nietzsche, bem entendido, também aparece 
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destoando desses “ismos” recentes, não obstante suas alusões à lingua-
gem como exército de metáforas em movimento, alusões entendidas 
de modo errado por filósofos críticos contemporâneos, representan-
tes da nova virada linguística para o discurso.

Na sequência da intervenção de Tiago, então, pela mão de André Ita-
parica, o Poética se faz justamente nietzschiano, por seu lado poético, 
como ponto de vista da criação. A virada prático-mundana, pós-darwi-
nista e pós-metafísica da filosofia, do século XIX ao século XX, da qual 
Nietzsche faz parte, é bem mais do que aquela simplesmente americana 
– que tomou exclusivamente para si o nome de pragmatismo –, podendo 
ser mais poiética e mais historicista do que esta. Nietzsche, como um des-
tacado jovem hegeliano tardio, romântico, antiplatônico, anticartesiano, 
é um filósofo da criação, da transformação e da afirmação – malgrado 
ainda se envolver tacitamente com coisas lógicas e hegelianas, como ne-
gação e negação da negação (como apontamos no texto “Nietzsche como 
jovem hegeliano e maître-à-pensar: consideração tempestiva” sobre ele). 
Agora, em “Poiesis: nietzschianizando o pragmatismo, pragmatizando 
Nietzsche”, André Itaparica mostra um lado mais efetivamente prag-
matista de Nietzsche, presente no texto “Verdade e mentira no sentido 
extramoral”, no qual, ainda despojado de sua futura inflexão dialético-
-negativa hegeliano-baueriana, o autor parte do envolvimento huma-
no, prático-material, não determinista, mas significador, com o mundo. 
A partir desse envolvimento, Nietzsche esboça um perspectivismo ma-
terial-poiético, prático-corpóreo, revelador de mundo, no qual aquele 
envolvimento recorta o mundo conceitualmente. A tal recorte, então, 
se somam os termos da linguagem, como metáfora e como convenção, 
para efeitos de comunicação, coordenação e igualação sociais – muito 
embora essa interpretação nietzschiana ainda esteja marcada por uma 
não tão bem-vinda mistura com um atomismo intuicionista-sensível, de 
um lado, e com convencionalismo contratualista, de outro. Ao final da 
apresentação de André, mais do que apenas um pragmatista romântico, 
Nietzsche aparece como uma virada prático-sensível própria no bojo da 
filosofia pós-metafísica continental do século XIX e mesmo como uma 
outra Teoria Crítica, hegeliana anti-hegeliana, comparável à de Marx.

Voltamos, pois, à Teoria (Social) Crítica contemporânea e à questão 
de sua dimensão normativa, mesmo sem deixar de lado questões de 
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filosofia geral e metafilosofia – como a de se queremos ou não Teoria, 
com que presunção epistêmica, e se queremos ou não Crítica, com que 
fundamento normativo e com que efetividade prática; se queremos es-
sas duas coisas com letra maiúscula e pretensão transcendentalizante 
forte (contra nós e contra Rorty, por exemplo) e quanto queremos disso. 
Com sua fala “Quanto de Teoria e de Crítica queremos? Normatividade, 
prática e política”, Laiz Fraga Dantas trava um diálogo, agora não mais 
com Rahel Jaeggi, mas principalmente com Nancy Fraser. Trata-se, 
aliás, no caso delas, de duas interlocutoras próximas que, no terreno 
da Teoria Crítica, procuram caminhos mais práticos e políticos, diría-
mos menos jovem hegelianamente negativos, que ecoem algo da ideia 
pragmatista de enfrentar e resolver problemas, algo próximo daquilo 
que nós, no Poética, vemos como um ponto de vista civil e  efetivamente 
transformador, por um alcance mais efetivamente prático e material. 
Isso, ainda para nós, não se alcança apenas por somar um pragmatis-
mo, um hegelianismo e um marxismo não reexaminados, mas pela 
reconstrução de um materialismo efetivamente prático-poético, mais 
hegeliano-interativo, sem os dualismos, determinismos e mentalismos 
de Marx. O que mesmo assim deve envolver mais economia e materia-
lidade, em distinção aos recentes desenvolvimentos normativos inter-
subjetivistas, sem mundo, sem materialismo, das filosofias ou teoria 
críticas dos nossos dias.

Para além de simples “reconhecimento” (Honneth), Fraser fala em 
“distribuição” (de riqueza), mas para o Poética isso pode ainda não ser 
muita coisa – qualitativamente, digamos – ao não lidar com a dimen-
são produtiva da ação humana, contemplado apesar de tudo, e norma-
tivamente, por Marx e pelo Hegel da dialética do senhor e do escravo. 
Fraser fala também, de um modo que Laiz e o Poética apreciam, em 
feminismo de 99% contra certo feminismo elitista, vanguardista, no 
fundo talvez até neoliberal. Chega, por fim, a Foucault como possível 
aliado para uma maior destranscendentalização normativa, i.e., para 
uma normatividade menor e mais plural, e para uma ideia mais leve e 
contingente de história, não teleológica, não “hegeliana”. Mas nos pa-
rece que Foucault, bem entendido, tem grandes compromissos epocais 
e amplos diagnósticos históricos, a priori, para sua Crítica, além de re-
dondamente negativos: abrangentemente negadores da Modernidade 
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como Mal encarnado, confrontada esta, então, na sua Teoria, por uma 
(cripto)normatividade abstrata, uma “negação indeterminada” – igual-
mente abrangente. É a Modernidade confrontada, no fim de contas, por 
uma ideia normativa de autonomia, trans-histórica, universal, kantia-
na (é verdade que estetizada), como admite, embora com aprovação, por 
exemplo, a teórica crítica norte-americana Amy Allen. Enquanto isso, 
Fraser, como crítica a Foucault, prefere focar apenas na perda, por ele, 
de uma normatividade mais expressa e assumida.

Autocriação sensível e solidária; Modernismo e antropofagia; Brasil, 
Mangabeira e construtivismo institucional

Depois do natural e do social, entram os tons do privado, do que diz 
respeito à esfera da individualidade, do si mesmo e da relação pessoal 
com o outro; entra o que diz respeito à diferença, à finitude, à corpo-
reidade irredutível, mas também ao vínculo com o outro enquanto pes-
soal – pela contribuição de Hilton Leal da Cruz, no seu “Stirner, Rorty 
e um ponto de vista prático-sensível na autocriação”. No Poética, nós 
associamos autocultivo a criação, autonomia e autoria, a florescimen-
to, enriquecimento e empoderamento – pessoais e materiais, inclusive. 
E associamos criação e florescimento a nosso agir enquanto produtivo-
-criativo no mundo, mas também, correlatamente, a um agir sobre si 
mesmo, na perspectiva de uma realização pessoal, de um bem seu e de 
um belo viver. Daí chegamos ao reconhecimento de uma certa distinção, 
mas também de uma certa relação, entre as duas coisas: de um lado, a 
realização pessoal e, do outro, o que seria o mundo melhor para isso, 
para essa experimentação e cultivo pessoais, singulares, mas também 
para a solidariedade e associação com as pessoas, que também fazem 
parte do primeiro lado. Em termos dos recursos e envolvimentos para 
isso, encontramos aqueles ironistas, perspectivistas, da filosofia, mas 
também aqueles estéticos, da arte, além daqueles simplesmente da es-
pontaneidade e da corporeidade. E encontramos ainda aqueles políti-
cos, para uma autocriação generalizada e democratizada. O Stirner do 
título de Hilton da Cruz representa tudo isso no campo da esquerda he-
geliana, não tanto como um anarquista, mas como um antiplatônico – 
usuário, nominalista, voluntarista.



José Crisóstomo de Souza 31

Não por acaso, Stirner é o rival que mais embaraçou Marx, contra o 
qual este escreveu sua mais extensa fala (e seu maior fora) depois da-
quelas sobre economia política. Max Stirner é um filósofo da livre cria-
ção, pulsiva, da fruição, no fundo mais corpórea do que verbal, muito 
menos racionalista, que contraria a invenção de qualquer novo uni-
versal normativo, hipostasiado, essencializado, dogmático, que nos 
reja. Do outro lado, o Rorty de Hilton da Cruz, aqui, é o neopragmatista 
 nietzschianizado, narrativo, filósofo da contingência e da autocriação 
linguística, sobretudo em Contingência, ironia e solidariedade, em que ele 
casa Nietzsche com Freud e filosofia com poesia. Mas Rorty também é 
justamente aquele que, mais bem comportado do que Stirner, acrescen-
ta – ao lado de contingência e ironia individualistas – solidariedade e 
reconhecimento sociais, do outro e pelo outro. Ambos, Rorty e Stirner, 
são filósofos antifilósofos, antiessencialistas, antissubstancialistas, 
adeptos da livre criação, deflacionistas relaxados, poético-pragmáticos. 
Diante deles, Hilton da Cruz arremata sua intervenção com sua posi-
ção pessoal, não por um eu essencialmente solidário com todo mundo 
(como o de Marx), mas um que pode ter, nos afetos e impulsos próprios, 
um lugar para a solidariedade e o envolvimento com os outros (Rorty), 
mas em que sua corporeidade e subjetividade não se percam nem se su-
blimem apenas em linguagem (Stirner). De qualquer forma, a autocria-
ção não se opera sem confraria, amizade e intimidade, nem dispensa a 
apreciação alheia, mesmo seletiva, como bem mostra Hilton.

Visivelmente, Hilton Leal da Cruz é um filósofo da cultura, do privado, 
da pessoalidade, mais do que apenas da política e da crítica social. Vamos 
em frente, então, com a cultura, só que agora em termos mais sociais e 
políticos, expressamente nacionais, os de um discurso filosófico brasi-
leiro, de uma Modernidade brasileira. O Modernismo brasileiro vai aqui 
apresentado em seus tons historicistas, críticos e filosóficos, e Oswald 
de Andrade vai tomado como seu mais destacado expoente, como um 
jovem hegeliano pós-romântico, poético-modernista, anticolonialista, 
culturalmente miscigenista, canibal. Um crítico alegre e narrativo que 
viu Nietzsche, Marx e Freud de perto – e Stirner mais de longe, embo-
ra na verdade este seja de vários modos o parente mais próximo, como 
mostra Rodrigo Ornelas. O resgate dessa aproximação Stirner-Oswald é 
tocado agora por ele, junto com uma filosofia de Brasil, sua, no “Dialética, 
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antropofagia, Modernismo: por uma filosofia da criação e do desenvolvi-
mento”, com recurso a noções como afirmação e negação, mas sobretudo 
apropriação, junto com dessacralização e devoração do homem. Isso na-
turalmente tem a ver com um ponto de vista poético, da poiesis como cria-
ção apropriadora e apropriação criadora, em oposição à negação ascética 
e seminiilista do que se tem normalmente chamado de Crítica e de Teoria. 
Apropriação de si e do seu é o lema terapêutico de Stirner (“venha para si 
mesmo”), como também o lema insurgente do Modernismo descoloniza-
dor, como um dos relevantes movimentos de arte e espírito do país, como 
uma exuberante e afirmativa via de encontro deste consigo mesmo.

Stirner se encarrega da devoração do “homem” do humanismo essen-
cialista, hipostasiador, e Oswald de Andrade da devoração apropria-
dora, recriadora do moderno e do europeu. É sempre uma apropriação 
usuária, gozosa, estética, irreverente, desmistificadora, sustentada por 
uma narrativa ironista, que é a antropofagia como crítica que se quer ao 
mesmo tempo apropriação e autoafirmação; que se quer criação e exu-
berância, melhor do que negação, negatividade livre, desconstrução, 
resistência ou qualquer outra coisa ressentida, que tome o não e o ser-
-contra como norma. É melhor também do que a apropriação em Marx, 
quer dizer, sem os defeitos de uma narrativa historicamente fechada, 
fortemente eurocêntrica, também sem os defeitos de uma apropriação/
afirmação por negação da negação, mesmo que uma que não deixa de 
sustentar uma intenção de produção e exuberância. O foco de Rodrigo 
Ornelas, porém, não é tanto Marx como é Stirner e Oswald, estes como 
dois discursos jovens hegelianos que se querem discursos dessacrali-
zantes da Modernidade, de mudança e emergência do novo. São dois 
discursos modernistas da Modernidade, do Modernismo como radi-
calização do movimento dinâmico e criativo daquela, considerada em 
sua revolucionária artefatualidade (como por Marx no seu Manifesto). 
É o que temos em Oswald, na Crise da filosofia messiânica: o homem na-
tural tecnicizado, pós-primitivo, pós-patriarcal e uma recuperação do 
país, antropofágica, integral, anticolonialista. E temos na Marcha das 
utopias, no seu antirracismo, na sua antimecanização, no seu ponto de 
vista da periferia insurreta e insatisfeita, de um Brasil também mestiço.

Depois de Rodrigo Ornelas, de novo mais Brasil e mais Modernismo, 
embora de outro tipo; ao mesmo tempo algo como uma outra teoria crí-
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tica, não alemã, mas do Sul global, francamente brasileira, a de Roberto 
Mangabeira – celebrado por Richard Rorty como o compositor do “hino” 
de um futuro nacional para o Brasil, como um Walt Whitman só nosso –, 
com seu “Mangabeira Unger e o engrandecimento dos homens e mu-
lheres comuns”, Pedro Lino de Carvalho Júnior, com muita familiarida-
de com o pensamento de Mangabeira e, ainda mais, com uma preciosa 
capacidade de síntese, traz-nos o pensamento político do ex-ministro 
brasileiro de Assuntos Estratégicos, de Lula e Dilma. Esse pensamento, 
todos já sabem, representa uma celebrada teoria social crítica, interna-
cionalmente reconhecida, espantosamente mais programática e mais 
concretamente política do que qualquer outra. Traz também uma con-
cepção filosófica em convergência com a do Poética, de uma filosofia da 
criação e da mudança, ancorada num ponto de vista geral de processo e 
fluxo, de tempo e contingência, de possibilidade e imaginação, um fu-
turismo. E, junto com ela, traz uma teoria política de inclusão democrá-
tica também econômica, em todos os sentidos aberta ao protagonismo 
dos seres humanos, de mulheres e homens como artífices de seu mundo 
e de seus destinos, o que corresponde a um compromisso com desen-
volvimentos institucionais múltiplos e novos nessa linha. É uma Teoria 
Crítica, sobretudo, de alcance normativo bem distinto do da esquerda 
estagnada, muito concretamente empenhada em mudanças materiais, 
institucionais, apropriadoras, para além do liberalismo e do marxismo, 
tendo em vista uma verdadeira invenção nacional.

Afinal, a arrojada teoria político-filosófica de Mangabeira também 
pretende, como nós, renovar e corrigir Marx, em particular seu deter-
minismo e seu fechamento histórico. Embora, segundo nos parece, de 
modo semelhante à Teoria Crítica de Frankfurt, sem se ocupar muito 
em dar conta, de modo mais conceitual e analítico, dos problemas do 
pensamento do autor de O capital. De todo modo, Mangabeira tam-
bém se move filosoficamente na direção de um pragmatismo radical 
e de um hegelianismo francamente de esquerda, dos seres humanos 
concebidos ao modo de uma autoconsciência transcendedora (vide seu 
O homem desperto). Diferentemente da Teoria Crítica alemã, porém, ele 
não inclui Freud (muito menos Foucault) entre seus interesses, não 
obstante elabore uma ampla teoria da personalidade, da relação inter-
pessoal, da paixão e dos afetos. Mangabeira não parece se interessar 
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muito pelo debate filosófico contemporâneo mais relevante, no que 
possa ter a ver com seu ponto de vista, mas pelo menos não é nem seria 
tentado pelo linguocentrismo geral daquele. Ele prefere discutir o pu-
nhado de paradigmas máximos gerais, históricos, até transfilosóficos, 
incluindo até o Oriente, junto com as grandes visões religiosas, com 
uma consideração particular pelo cristianismo, e, na sua sucessão, o 
Romantismo e o Modernismo.

Do nosso ponto de vista, Mangabeira tem mais e melhor de bom prag-
matismo e bom (anti)hegelianismo do que a recente Teoria Crítica euro-
peia, seja francesa ou alemã, dos nossos dias, aos quais acrescenta uma 
consideração do idealismo francês da ação e da criação (v.g. Bergson). 
Mangabeira tem notadamente uma particular antropologia filosófica que 
destaca nossos atributos de imaginação, transcendência (humana, cria-
dora), infinitude, engrandecimento e divindade. Junto com a ideia geral 
de “descongelar” pensamento e circunstância institucional, ou seja, em 
linguagem jovem hegeliana, de “dissolver” toda hipostasiação, no sentido 
de uma permanente mudança e de uma imaginosa experimentação. Essa 
ideia o põe do lado do que chamamos com simpatia de construtivismo 
institucional e nos leva às duas intervenções seguintes nesta coletânea.

Sobre o Brasil político, também cultural, e sobre o pensamento político 
brasileiro, com alcance francamente filosófico, agora mais sobriamente 
expresso do que no Modernismo de 1922 e mesmo em Mangabeira, en-
tramos, com Carlos Sávio Gomes Teixeira, na apresentação de “Os para-
digmas de interpretação do Brasil e os nossos projetos de país”, aos quais 
correspondem posições de filosofia política e narrativas alternativas de 
nossa periférica (não)Modernidade. São três alternativas de historicis-
mo – duas mais negativas e fatalistas e uma mais positiva e construtiva. 
Com efeito, desde a primeira metade do século XIX, o Brasil tem desen-
volvido expressões de pensamento político efetivas e influentes, que tra-
tam de responder à história e à realidade do país e que se prestam a ser 
exploradas crítica e filosoficamente, coisa que a comunidade brasileira 
de filosofia está ainda por fazer. São elas: 1. o liberalismo culturalista, re-
presentado por Raimundo Faoro (Os donos do poder) e Sérgio Buarque de 
Holanda (Raízes do Brasil); 2. o estruturalismo sociológico, representado 
por Florestan Fernandes (A revolução burguesa no Brasil) mas também por 
Caio Prado; e 3. o construtivismo institucional, de Celso Furtado, Anísio 
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Teixeira, Mangabeira e outros. Eu diria que há ainda Gilberto Freyre em-
baralhando um tanto a tripartição com uma narrativa particularmente 
positiva da formação cultural mestiça brasileira e com a promessa de um 
auspicioso destino nacional próprio, globalmente relevante, que inclui-
ria, como promessa, uma particular democracia racial.

De todo modo, cada um daqueles três tipos apresenta uma leitura da 
formação histórica do país, também um diagnóstico do desafio posto 
por ela e, daí, um programa particular de intervenção política. Como 
mostra Carlos Sávio Teixeira, com o fim do regime militar de 1964, 
 desenvolveu-se uma surpreendente convergência entre os dois primeiros 
paradigmas, enquanto igualmente críticos do populismo, do popular e do 
nacional e na prática atrelados a um horizonte político e econômico de 
pouca transformação. Uma convergência aparentemente agora sucedida 
pela recuperação e renovação do terceiro paradigma, o construtivismo 
institucional, cujo horizonte de transformação para o país pode, em prin-
cípio, ir tão longe quanto se queira, através de cumulativos avanços ins-
titucionais, políticos, econômicos, educacionais. É esse paradigma que, 
como vocês já sabem, guarda maiores afinidades com o projeto filosófico 
do Poética pelo lado político; é aquele que se volta de modo mais efetivo 
para o desafio de pensar descolonizadamente e de reorganizar institu-
cionalmente o país, até estruturalmente, mas sem entender o estrutural 
de modo determinista, fixado, essencializado. Não é mais como nós pró-
prios começamos lá atrás, em 1974, num artigo dos tempos de Ceas, com 
o pomposo título de “Teorias do subdesenvolvimento, e compreensão crí-
tica da sociedade brasileira” – e em vários outros assemelhados.

É justamente a propósito dessa alternativa que a intervenção seguin-
te, de Daniel B. Vargas e Laila Maia Galvão, “O construtivismo institu-
cional de Anísio Teixeira no pensamento brasileiro”, complementa a de 
Carlos Sávio Teixeira, ao expor uma versão particular do construtivis-
mo institucional brasileiro, aquela do baiano Anísio Teixeira. Este é um 
pensador muito em contato com nossa realidade nacional e, por outro 
lado, idealizador de uma série de instituições nacionais que viriam a 
responder à sua construção – isso segundo um projeto de “forjar a na-
ção” pela superação de sua divisão social radical, pela via de uma par-
ticipação democrática e democratizante inclusiva e de uma educação 
prática, ativa, experimental, empoderadora.
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Anísio foi ao mesmo tempo um homem de ação e de inteligência, 
com uma posição filosófica de fundo pragmatista, de vivas afinidades 
deweyanas, que sustentava, além de relações estreitas entre agir e pen-
sar, uma concepção dinâmica da realidade e uma ideia de intervenção 
institucional como solução de problemas e criação do futuro. Segundo 
sua concepção geral, a realidade é experiência e fluxo, que se estabiliza 
em práticas e instituições que dão forma à sociedade, mas que podem 
ser também alteradas para poieticamente alavancar o futuro. Anísio re-
presenta, assim, um pensamento oposto ao formalismo jurídico exem-
plificado numa certa imagem de Rui Barbosa, oposto a um pensamento 
normativo que deixe de fora o chão da realidade social brasileira. Mas 
Anísio representa também um pensamento oposto a determinismos 
estruturais, culturais ou sociais. Trata-se de um pensamento que está 
fora, portanto, tanto da jaula bacharelesca como das jaulas causalistas 
e, ainda, da adoção acrítica de pensamentos trazidos de fora da nossa 
realidade. Assim, Anísio se mostra um pensador da linhagem de Sílvio 
Romero, Joaquim Nabuco, Oliveira Viana e Euclides da Cunha.

Educação e tolerância; experiência ou linguagem; o avanço 
da tecnociência e a medida do humano

Ainda do lado, digamos, da filosofia prática, aplicada, passando a con-
siderações sobre educação, a Poética Pragmática quer aí ser, em primeiro 
lugar, experimental e melhorista, mas também eticamente formadora e 
culturalmente aberta; logo, para as duas coisas, quer ser democrática e 
pluralista tanto quanto solidária e antropofágica. Trata-se de uma posi-
ção que não quer ter a ver com desconstrucionismos, mas tampouco com 
dogmatismos e essencialismos e, o que sintetiza o pior desses dois des-
caminhos, com identitarismos sectários – religiosos, políticos ou cultu-
rais. Em “Pluralismo cultural, naturalismo humanista e “antropofagia” 
na educação”, Frederik Moreira dos Santos entende que o pragmatista 
progressista norte-americano, junto com Oswald de Andrade, pode aju-
dar-nos a construir um éthos plural, de uma diversidade de vozes, para 
além de velhos e novos dilemas epistêmicos rígidos. Quer dizer, pode 
ajudar-nos a construir uma abordagem favorável à constituição de um 
contexto amigável e dialógico em sala de aula, sem conflitos insolúveis e 
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exclusões desnecessárias. Isso seria sustentado por um naturalismo hu-
manista, de inspiração pragmatista, a partir também de Anísio Teixeira, 
somado a um espírito modernista-antropofágico, oswaldiano. E em tor-
no disso, várias outras expressões históricas brasileiras de pensamento 
cultural e anticolonial brasileiro poderiam ser invocadas.

De um mesmo lado, oposto a esse naturalismo humanista de inspira-
ção pragmatista e antropofágica, Frederik dos Santos põe os fundamen-
talismos religiosos e políticos, mas também certo universalismo euro-
cêntrico, iluminista dogmático. Ele põe aí a intolerância e a depreciação 
do que é não dominante, do que é apenas tradicional e étnico, ou popular 
e comum, como o próprio senso comum e a opinião ordinária. Trata-se 
da intolerância e da depreciação que são introduzidas com base em cer-
ta ideia dogmática de ciência e de racionalidade, comparáveis, assim, à 
intolerância de parte da religião fundamentalista e dos etnocentrismos 
sectários. São posições que partem de uma suposta irreconciliabilidade 
do que é diverso, de uma imaginada imiscibilidade total das diferenças, 
sem sentido social e prático, tampouco histórico. Trata-se, em última 
análise, de um espírito totalitário ou fascista, o que é pior, em versão 
colonizada; de um espírito que não combina com as possibilidades de 
realização do Brasil que queremos, no qual a matriz cultural europeia 
não seja a única reconhecida e valorizada, enquanto outras, não euro-
peias, são ignoradas e depreciadas. A melhor resposta a tal espírito não 
seria, porém, para Frederik dos Santos, uma romântica essencialização 
dessas últimas, quer dizer, das tradições não europeias discriminadas, 
como se fossem ou devessem ser avessas à transformação, à recriação e 
ao enriquecimento mútuo antropofágicos.

Depois disso e em relação a isso, com seu “John Dewey, tecnociên-
cia e transformação da natureza humana”, Cristina Di Gregori entra 
na discussão acerca da medida do humano e do humano como medida: 
limitação e fixidez ou autotranscendência e invenção. Não só a nature-
za humana mas também a condição humana são questões clássicas da 
filosofia, de implicação eminentemente normativa. Na Modernidade 
pelo menos, tais questões são contempladas pelo lado de um humano 
francamente universal, como valor, até novo Ser Supremo, como para 
a maioria dos jovens hegelianos. Esse humano na verdade seria a noção 
central das ideologias modernas, bem como o fundamento da própria 
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ideia moderna de Crítica – como na Teoria Crítica e, para bom enten-
dedor, no próprio Marx. Esse é, aliás, como já mencionamos, o fundo 
da discussão Stirner versus Marx (cf. nosso A questão da individualidade, 
1993), sendo Stirner, como vemos aí, um anti-humanista mais conse-
quente do que Foucault et caterva.

Por outro lado, o novo contexto para essa questão trazido por Cristina 
Di Gregori é agora o dos desafios introduzidos por novos desenvolvi-
mentos da tecnociência, que poderiam alterar de forma radicalmente 
nova a natureza e a condição humanas, por uma transformação mate-
rial em nossos atributos constitutivos. Trata-se de uma possibilidade 
para muitos assustadora, embora favoravelmente contemplada pelo 
trans-humanismo, um movimento intelectual futurista, que dá boas-
-vindas à perspectiva de possíveis alterações deliberadas, como enhance-
ment, dos humanos e de seus atributos. Sobre esse desafio, Cristina Di 
Gregori sugere que nos pode ajudar a contribuição de alguns colegas 
hispano-americanos dos nossos dias, além de outros contemporâneos, 
mais particularmente aquela de John Dewey – este em confronto com 
Aristóteles. (Eu recomendaria, também, a contribuição de A. Vieira 
Pinto em O Conceito de Tecnologia).

Aristóteles representa aqui a ideia de uma natureza humana fixa, uni-
versal e essencializada, e, quanto a isso, para Dewey, a filosofia moder-
na não nos oferece uma compreensão melhor. O que nosso pragmatista 
mais critica é a ideia de uma natureza humana permanente, subjacente 
ou originária, ainda que ele entenda que tal natureza se possa apresen-
tar como relativamente constante para um determinado período histó-
rico e tipo de sociedade. Em todo caso, qualquer que seja a noção que se 
tenha de natureza humana, ela precisaria ser avaliada em suas conse-
quências práticas, e, nessa linha, o que para Dewey deve prevalecer é a 
concepção de uma relação transacional entre o ser humano e o mundo, 
ativa e reciprocamente modificadora.

Uma ideia contemporânea de natureza humana não deveria separar 
esta das transformações materiais, técnicas, em que os seres humanos es-
tão hoje envolvidos, como as revoluções industrial e das comunicações e 
os demais desenvolvimentos científicos e tecnológicos acelerados do nos-
so tempo. Para Dewey, tal ideia renovada da condição humana precisa-
ria ainda ser desenvolvida por uma ampla investigação científica, com a 
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contribuição de várias ciências, como a psicologia, a antropologia e a bio-
logia. O humano seria hoje o mais importante bioartefato criado pelo ho-
mem, que, de outro lado, não sobreviveria sem suas próteses tecnológicas, 
que não devem ser tomadas, então, como uma sobrenatureza artificial.

Segundo nosso modernista, então, para nos orientar com relação aos 
novos desafios da tecnociência e do trans-humanismo, não nos ajudará 
o que diz o tipo de filosofia de sociedades tradicionais e hierárquicas, 
com suas velhas divisões; ou mesmo a moderna, com suas distinções e 
separações rígidas das capacidades/faculdades humanas. Precisamos 
para isso de reflexão, da experiência e do acúmulo científico multidis-
ciplinar, além do controle de uma sociedade democrática. Mas por que 
não precisamos, perguntamos nós, em primeiro lugar, dos valores, cos-
tumes e propósitos, socialmente sustentados, que têm a ver com fatos e 
práticas, mas não necessariamente com ciência, em vez disso com lite-
ratura e arte, além de política democrática?

Voltando ao diálogo do Poética com o pragmatismo clássico, dos co-
meços da coletânea, “Charles Sanders Peirce: pragmatismo, poiesis, 
Poética Pragmática”, de Paniel Reyes Cárdenas, revela um sentido es-
tético e poiético na base do pensamento de Peirce e em vários de seus 
desdobramentos, incluindo seu realismo escoteano (de Duns Scotus). 
O sentido poético do que Peirce chama de abdução (para além da sim-
ples indução), na esfera da produção do conhecimento científico, seria 
particularmente evidente, envolvendo um salto na criação de novas 
ideias e teorias e um sentimento básico, estético, de espanto e admira-
ção. Tudo começaria na verdade com a preciosa máxima pragmatista de 
Peirce, que carrega consigo um reconhecimento da natureza poética do 
nosso trato com as coisas, que por sua vez já estaria na noção (anterior, 
correlata) de crença como disposição e expectativa de ação. A máxima 
peirciana envolve, segundo Paniel Reyes Cárdenas, uma libertação do 
pensamento, de caráter poético e estético, tanto para a criação artística 
como para a criação na própria ciência. Ambas a máxima e a noção cor-
relata, anterior, desafiam o chamado ponto de vista do espectador, do 
sujeito apenas passivo, e contrariam as rígidas dicotomias cartesianas, 
a começar por sujeito/pensamento versus objeto/res extensa, mas também 
razão versus sentimento, modificando as noções limitadas de experiên-
cia e de indução do empirismo clássico. Em Peirce, finalmente, a estética 
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como disciplina normativa é primeira e é última; e é ao mesmo tempo 
pervasiva, o que tem a ver com a continuidade das áreas de conheci-
mento entre si, que inclui as ciências normativas duras, como a lógica. 
Na verdade, um certo senso estético seria, para Peirce, fundante das ati-
vidades cognitivas do intelecto humano, de modo geral e normativo.

Seguindo no nosso diálogo com pragmatismos e neopragmatismos, 
a fala de Gregory Pappas “Que diferença a noção de experiência pode 
fazer para um pragmatismo?” toma a defesa da relevância que a noção 
de experiência tem para os primeiros. Ele define estes, conjuntamente, 
como Pragmatismo Centrado na Experiência (PCE), em contraposição 
ao neopragmatismo linguístico, dos nossos dias, referido por ele como 
Pragmatismo Centrado na Linguagem (PCL), um novo pragmatismo, 
centrado na linguagem, uma posição que quer deixar para trás, como 
coisa filosoficamente obsoleta, o recurso à noção de experiência.

O PCL seria exemplarmente a posição de Richard Rorty e Robert 
Brandom, embora Habermas possa também ser aí incluído. A noção de 
experiência do PCE, influenciada pela de Hegel (Erfahrung, que evoca 
ação e movimento, até viagem), contrasta, já sabemos, com a noção de 
experiência passiva, abstrata, atomista, do empirismo moderno. A pri-
meira, pragmatista, teria, entre suas virtudes, a de afastar os vícios dog-
máticos, dualistas e mentalistas do empirismo clássico, mas também, de 
outro lado, os vícios relativistas e céticos do PCL (que na verdade já esta-
riam em germe no empirismo clássico), além de ter a virtude de podar o 
enviesamento intelectualista que tem marcado a filosofia em geral.

Para Goyo Pappas, a centralidade da experiência tem sobretudo o 
insubstituível alcance metodológico de sustentar adequadamente a 
própria noção científica de investigação (inquiry). Além disso, ela está 
associada à noção de qualidade sensível experimentada enquanto 
não propriamente subjetiva, mas, ao contrário, enquanto reveladora 
de aspectos reais da natureza ou do mundo. Esse elemento qualitati-
vo, como algo primeiro, contraria os compromissos linguocêntricos 
do PCL, para o qual, pelo menos no caso dos seres humanos, não há 
nada cognitivamente experimentado, no mundo, separada da (e ante-
riormente à) linguagem. Pois é isso que o PCL tem a dizer para deixar 
para trás o viés naturalista-biologista, cientificista, do pragmatismo 
anterior, comprometido com uma idealização da ciência natural como 
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paradigma de conhecimento, como prática e como método. Qualquer 
que seja o caso, trata-se de um desafio interessante, de Goyo, lançado 
ao  desenvolvimento linguocêntrico, pragmatista-wittgensteiniano, da 
filosofia analítica, que se quer (neo)pragmatista, ou ao desenvolvimento 
linguocêntrico da filosofia em geral. Boa parte do próprio retorno con-
temporâneo a um Hegel pragmatizante, do lado de gente como Rorty 
ou Brandom, é também um retorno linguístico-intersubjetivo, do que 
resultam um Hegel mais idealista do que o original e um cancelamento 
do mundo sensível maior ainda do que o seu.

Diante do PCL de Rorty e do PCE de Goyo, temos uma alternativa dis-
tinta? Tal é justamente o ponto de vista prático do Poética, centrado na 
ação, quer dizer um PCA ou, logo, um PPP: um Pragmatismo Prático-
-Poiético, prático-produtivo – uma denominação para deixar claro de 
que agência se trata. Para nós do PCA ou PPP, experiência é coisa de se-
res humanos corpóreos associados, que agem material e transformati-
vamente, intencional e criativamente (mais do que apenas responsiva e 
adaptativamente), num mundo que é justamente isso tudo em conjunto. 
E é desse modo que os seres humanos o experimentam enquanto mun-
do humano, artefatual, histórico, tal experiência se tornando parte de 
uma interação particularmente rica, de nós dentro do mundo mais do 
que frente a um ambiente-natureza. Resulta daí um certo holismo tridi-
mensional, digamos, hegeliano, de um todo vivo, próximo da ideia he-
geliana de Espírito, ou simplesmente “forma de vida”, ou ainda “mundo 
nosso”, mais do que alcançam ver normalmente o marxismo, o pragma-
tismo ou o neopragmatismo. É isso que está envolvido na experiência, 
na circunstância e na condição humana no mundo, condição agora in-
tensificada como moderna, isto é, artefatual e dinâmica de cabo a rabo.

Desse modo, no começo não estão o dado do empirismo nem a ex-
periência do pragmatismo ou da fenomenologia, nem a linguagem da 
virada linguística, mas estão o ato e, logo, o artefato – está o conjunto 
de relações a que isso tudo dá lugar (vide “O mundo bem nosso”). Nesses 
termos, como filosofia, o que o PCL faz com a linguagem e o PCE com 
a experiência, nós, como o PCA ou PPP, fazemos melhor com a prática 
e com o nosso envolvimento prático-sensível, criador, sustentado por 
objetos e instaurador de objetivações – como o mundo que vai ser expe-
rienciado. Isso tudo fica entrevisto no começo da coletânea, a propósito 
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das intervenções de Ralph Bannell e Tiago Medeiros. Se nosso mundo 
tem o tamanho da nossa linguagem, a nossa linguagem tem o tama-
nho de nossas práticas articuladas e o contorno que essas práticas lhe 
dão. É essa prática que nos é, em primeiro lugar, reveladora de mundo, 
logo significadora, bem mais do que separadamente a linguagem, ou 
mesmo a experiência quando concebida em termos binários, naturais, 
em vez de holisticamente em termos contextuais, sociais, históricos. 
A linguagem é apenas um daqueles artefatos e um componente daque-
las práticas, em total entrelaçamento, ativo, com o mundo e com nossa 
conduta sensível dentro dele, que ao mesmo tempo determina o que e 
como experimentamos.

O Espírito hegeliano e o mundo bem nosso. Teoria crítica, normatividade 
e mudança social

Para começar, uma pergunta poético-pragmática: como se poderia enten-
der hoje o Espírito hegeliano, a principal noção de Hegel,  frequentemente 
excluída ou radicalmente reduzida nas conversões e usos, posteriores, não 
metafísicos, do filósofo, como na sua transformação materialista por Marx, 
ou naquela, intersubjetivista, da Teoria Crítica recente, ou naquela, mais 
empobrecedora, do neopragmatismo linguístico? Essa é a questão à qual 
a singular contribuição de Andy Blunden tenta responder no “Atividade, 
artefato, materialidade: o Espírito hegeliano naturalizado”, no qual ele tra-
ta ao seu modo de traduzir o Espírito hegeliano em algo humano, cultural, 
até material. Como sua reformulação pode servir a um bom entendimento 
interativo, histórico, prático, do real humano, para além de seu entendi-
mento como modo de (re)produção ou de vida (Marx), como formação so-
ciocultural (Habermas), como forma de vida (Jaeggi) ou ainda como cultura 
material e mundo nosso, que é resumidamente o que o nosso materialismo 
prático-poiético sugere?

Trata-se, também do nosso ponto de vista, de conceber agora o Espí rito 
hegeliano não misticamente, mas igualmente sem dualismos, determi-
nismos ou reducionismos, tampouco como interação apenas intersubje-
tiva, discursiva, até psicológica, sem mundo. Mesmo em seu idealismo 
absoluto, o ponto de vista original de Hegel é ainda bem mais encorpado 
e material do que isso, como mostraria uma olhada à famosa dialética do 
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senhor e do escravo da Fenomenologia do Espírito – além de ser um ponto 
de vista firmemente antidualista, não mentalista, prático, em compara-
ção com o paradigma filosófico classicamente moderno e mesmo com 
aquele de Marx. Trata-se do Espírito como algo que inclui pessoas, prá-
ticas, objetivações, artefatos, instituições, crenças, valores, orientações 
sociais, tudo isso tomado conjuntamente, de modo interativo, dinâmico, 
histórico, vivo.

Andy Blunden está a seu modo inclinado a assegurar tudo isso, embo-
ra esteja também interessado, como marxista mais tradicional, em ques-
tões como a relação da parte com o todo, do individual com o universal, 
que ele se empenha em esclarecer com base na lógica de Hegel – para 
ele, para Marx e para Lênin, a lógica geral do movimento do mundo e do 
pensamento, na qual a realidade inteira deve-se encaixar. O individual 
é aí o ser humano, que Andy Blunden sintomaticamente resolve tomar 
como psiquê, subjetividade, consciência, enquanto o universal seria o 
todo cultural-social, o Espírito propriamente dito, e o particular seria a 
atividade humana, como mediação entre os outros dois.

Para nosso marxiano-hegeliano, a ideia de se livrar do lado não ra-
cional da concepção hegeliana de Espírito passa principalmente por 
não lhe reconhecer o caráter de um Sujeito universal e autoconscien-
te. Para ele, pode-se talvez falar racionalmente em Espírito enquanto 
sujeito coletivo particular, como Espírito de um povo, mas não como 
Sujeito da História. Nos exemplos de Andy Blunden, apesar do arre-
medo de todo universal e autoconsciente que seria a Organização das 
Nações Unidas (ONU), ou de uma incipiente consciência geral da crise 
ambiental planetária que hoje se desenvolve, não há no mundo propria-
mente um Sujeito/Autoconsciência humano universal, que corresponda 
à humanidade inteira. Sujeito em sentido próprio, para ele psiquê, se-
ria os indivíduos conscientes, finitos, para os quais ele quer preservar 
 elementos da descrição moderna que lhes dão Descartes ou Kant – isso, 
mesmo assim, combinado, e para tanto deveria servir a lógica de Hegel, 
com um certo holismo, de modo a não cairmos numa ideia atomista, 
não social, liberal, de sujeito individual, que diminua o status ontológico 
de todos sociais tais como as formas humanas de vida.

Ao fim e ao cabo, porém, Andy Blunden (tal como Marx) talvez não es-
cape do paradigma (moderno) das filosofias do sujeito e da consciência, 
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nem mesmo de um certo mentalismo, na sua separação entre externo e 
interno, por exemplo. Em todo caso, como ele me garantiu, suas concep-
ções progridem continuamente, de modo que ele em breve poderia vir a 
formular sua tradução do Espírito hegeliano de modo mais próximo do 
que nós propomos.

De qualquer forma, no seu instigante pequeno texto, Andy Blunden 
se preocupa em destacar os objetos e artefatos como elementos cons-
titutivos do Espírito, aos quais atribui, por integrarem a rede geral da 
atividade humana, um caráter universal que contrasta com a finitude 
dos indivíduos enquanto sujeitos. Por outro lado, nesse contexto, são os 
homens que dão significado aos objetos e artefatos, embora não fique 
claro se, como para nós, pela prática. Para Andy Blunden, os artefatos, 
no fim de contas, teriam uma existência, também um significado, obje-
tivo, material, em si, por suas propriedades físicas; um significado que 
então se impõe à interpretação humana, subjetiva, que resta limitada 
pela realidade daquelas. Ora, se os próprios artefatos são resultado da 
atividade humana prática, que, junto com o uso que lhes atribui, dá-lhes 
o significado que têm, por que tomá-los como nos impondo qualquer 
coisa nessa linha, como se constituindo ainda em algo em si e além?

De outro lado, Andy entende que os artefatos deixados a si mesmos 
são coisas mortas, mesmo se, como gostamos de sublinhar, na maior 
parte do tempo existem no interior do sistema conjunto que passam a 
integrar, em que dão vida a nossas práticas e participam ativamente da 
definição do movimento geral das coisas. A esse respeito, embora Marx, 
nos Manuscritos de 1844, declare que “os homens põem objetos porque são 
postos por objetos”, Andy Blunden, por fim, não descreve, como gosta-
ríamos, a dialética entre as quatro coisas: artefatos, sujeitos, práticas e 
relações, na qual os objetos, como parte ativa, sustentam práticas e de-
terminam relações, tendo assim um papel constitutivo para as próprias 
formas de subjetividade dos seres humanos e para um mundo humano 
objetivo, vivo, do qual eles são correlatos.

Seja como for, quer-nos parecer que fica aqui razoavelmente claro 
que nenhuma Teoria Crítica emancipatória ou ponto de vista normativo 
transformador pode ignorar o papel dos objetos e das posições e prá-
ticas que eles condicionam, para qualquer desenvolvimento social hu-
mano positivo, bem como para qualquer entendimento transformativo, 
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emancipatório, para ele. Nenhuma Teoria Crítica deveria ignorar, de um 
ponto de vista prático e normativo, o caráter objetual da nossa existên-
cia social, ou seja, a participação dos objetos na vida dos sujeitos huma-
nos e no funcionamento do mundo em que vivem – fora, entretanto, de 
qualquer paradigma de filosofia da consciência ou do sujeito metafísico.

Finalmente, concluindo nossa jam session com chave de ouro, vamos à 
performance de Erick Lima, “Filosofia prática e Teoria Crítica: por um 
pragmatismo ético-crítico hegeliano”. O que é aqui filosofia prática? 
Em princípio, é um ponto de vista normativo não pragmático, não sim-
plesmente prudencial, mas transcendental, que se pretende estabeleci-
do a priori pela razão pura prática, no sentido de razão moral rigorosa. 
Trata-se da posição moral de Kant, racional, incondicional, universal, 
de certo modo objetiva, embora estabelecida na consciência. É o ponto 
de vista clássico da obrigação moral, da correção, que vale igualmente 
para todos, que deveria se estender ao direito e à ordem institucional. 
Mas é também um ponto de vista comumente criticado como formal, 
vazio, por isso insuficiente, que tem que disfarçadamente importar do 
mundo empírico os elementos que lhe podem emprestar o indispensá-
vel conteúdo, para que então prescreva ou condene efetivamente qual-
quer conduta no mundo.

Frente a tal orientação abstrata, o Pragmatismo Ético Hegeliano (PEH) 
proposto por Erick Lima quer representar uma combinação desse com-
promisso incondicional-universalista, com uma consideração pelas 
normas e valores vigentes na realidade social, isto é, nas práticas (daí 
pragmatismo) de uma sociedade particular, até nacional, isto é, na  esfera 
da sua eticidade (daí pragmatismo ético), isto é, dos valores e costumes. 
Assim, o PEH representa algo como Kant mais uma pitada contextualis-
ta, ou, ao inverso, algo como um contextualismo combinado com com-
promissos que ultrapassem o contexto. Isso resulta, para Erick Lima, no 
que é Hegel (daí pragmatismo ético hegeliano), justamente como uma 
espécie de síntese entre Kant (o direito e a justiça universalistas, incon-
dicionais) e Aristóteles (o bem, os valores, de uma comunidade parti-
cular). A Poética Pragmática cobraria mais do que isso de um ponto de 
vista normativo? Bem, talvez queiramos um ponto de vista crítico mais 
transformador, político e material, concernido com coisas como meios 
e poderes. Senão vejamos.
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No texto, a proposta de Erick constrói-se num movimento que nos 
leva do Kant da moralidade ao Hegel supostamente pragmatista da eti-
cidade e, assim, a um PEH que não deixa inteiramente para trás alguma 
coisa do incondicionalismo e universalismo kantianos. De mãos dadas 
com Jürgen Habermas, um kantiano intersubjetivista, Erick nos faz pas-
sar primeiro por John Rawls e Hilary Putnam, para chegar em seguida 
a Axel Honneth, também intersubjetivista como Habermas, porém um 
tanto mais hegeliano do que ele, e à mais recente Teoria Crítica (embora 
sem tomar conhecimento de Rahel Jaeggi, que sucede a Honneth, e com 
quem começamos esta coletânea).

Putnam e Rawls não são exatamente filósofos críticos nem hegelia-
nos, nem propriamente filósofos transformadores, embora possamos, 
incluindo Habermas, ver os três como razoavelmente aparentados, cada 
um ao seu modo um tanto kantiano e um tanto pragmatista. Rawls, ori-
ginalmente um filósofo moral, é adepto de um construtivismo kantiano, 
mas, para ele, político, não filosófico em sentido tradicional, capaz en-
tretanto de sustentar princípios gerais de justiça com base num  núcleo 
de crenças compartilhadas, de uma sociedade particular, democrático-
-liberal. Putnam, por sua vez, é um filósofo analítico com inclinações 
pragmatistas, avesso ao dualismo fato-valor; alguém que o próprio 
Habermas considera genericamente como um colega de pragmatismo 
kantiano, embora Putnam critique a posição normativa de Habermas, 
bem ao modo de Hegel, como formalista, abstrata e kantiana.

Erick, entretanto, prefere, com boas razões, no caminho para seu 
PEH, pôr Habermas adiante dos outros dois, como mais pragmatista e 
mais hegeliano do que eles, porque, para bom entendedor, seria mais 
universal-incondicionalista, mas ao mesmo tempo estaria mais com-
prometido em, hegelianamente, buscar no mundo das práticas sociais a 
corroboração dos seus princípios normativos semitranscendentais so-
bre o que é certo ou justo. Habermas é também, como Honneth, um re-
presentante da Teoria Crítica e da Escola de Frankfurt, embora, com seu 
ponto de vista da ação comunicativa, tenha levado a Teoria Crítica para 
bem longe do marxismo-hegelianismo originais da escola. Para nossa 
surpresa, Habermas, como citado por Erick, ainda é capaz de se referir 
hegelianamente ao “potencial de negação incorporado nas tendências 
sociais a uma autocrítica irrestrita”, embora não queira entender isso, 
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supomos, como uma “negação determinada”. Na verdade, Habermas 
não quer ser tão hegeliano assim, nem quer ir muito longe no seu supos-
to pragmatismo moral, até um ponto de vista puramente prudencial.

Depois de Habermas, Honneth representa, na narrativa de Erick, um 
pequeno passo pragmatista-hegeliano à frente de Habermas. Honneth 
colhe, da eticidade hegeliana e da dialética do senhor e do escravo, o 
princípio normativo do reconhecimento mútuo, que emprestaria à sua 
concepção, apesar de intersubjetivista como a de Habermas, uma con-
cretude maior, um maior conteúdo e envolvimento empíricos, do que 
a concepção da comunicação, includente e desimpedida, de Habermas. 
Honneth sustenta o compromisso da Teoria Crítica de combinar filo-
sofia com pesquisa de realidades sociais particulares, pesquisa de suas 
práticas sociais, normativamente fundacionais. Trata-se das práticas 
de produção e reprodução sociais, como gostamos de sublinhar, tam-
bém materiais, envolvendo, por que não, a economia, os objetos, as 
instituições – o mundo nosso, enfim. Mas não me parece que seja bem 
assim; para Honneth, o “Espírito” (hegeliano) aparece apenas como 
uma ordem normativa desmaterializada, de interações apenas inter-
subjetivas. Mesmo assim, ele assume a postura metodológica de uma 
“reconstrução normativa” – que ele supõe hegeliana – que implica uma 
análise social como complemento. Sua teoria da justiça viraria, assim, 
uma teoria da sociedade, e os valores “universalmente justificados” vi-
rariam o fio condutor para o tratamento – crítico-transformativo – do 
seu material empírico.

Honneth toma alguns pontos como premissas dessa metodologia he-
geliana de “reconstrução normativa”, isto é, de uma concepção de justi-
ça entrelaçada com um tipo de investigação social crítica que lhe daria 
uma base valorativa socialmente compartilhada, uma compreensão 
 comum de bens substantivos. Pois uma concepção de justiça, Erick mes-
mo o diz, não pode estar completamente desvinculada daquelas práti-
cas compartilhadas, que reproduzem valores e compreensões, mas que 
também configuram problemas e podem cobrar uma ultrapassagem 
dos valores sociais particulares aí encarnados. Ou seja, podem cobrar 
uma passagem para além das práticas vigentes de produção econômica, 
reprodução cultural, integração social, que teriam base em “bens” que se 
condensam em valores, em ideais e modos de ação legitimados do ponto 
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de vista de certa sociedade particular. De onde viriam, porém, os ele-
mentos para tal ultrapassagem? Aparentemente, viriam de algum uni-
versalismo abstrato de direitos humanos universais e incondicionais. 
Quais as chances de isso mostrar uma efetividade propriamente políti-
ca, promover um efeito social, material, propriamente transformador? 
É o que cobra o ponto de vista prático-material, poético-pragmático.

***

Bem, entre membros e convidados do Poética, estão aqui 17 nomes, 
11 instituições, incluindo 5 países, e referências de todo canto. Um ró-
tulo, Poética Pragmática, uma constelação de pessoas livre e produtiva, 
o Poética, a proposta de um fio condutor, o ponto de vista prático-poié-
tico, materialista/sensível. No fim de contas, os contornos e desdobra-
mentos de uma ampla agenda de pesquisa e discussão, um conjunto de 
temas e questões, um campo cruzado de contribuições, um propósito 
de contextualização, mobilização e renovação da filosofia entre nós, 
nacional e cosmopolita, em que o que mais interessa não é algum tipo 
de filiação ou unanimidade, mas a associação a um movimento maior 
e a uma comunidade maior, de investigação e discussão, que ultrapassa 
qualquer grupo, para fazer acontecer cada vez mais e melhor a filosofia 
no Brasil. Para isso, naturalmente, os caminhos são vários, mas sempre 
cobram alguma disposição para pensar com algum grau de autonomia e 
em resposta a alguma demanda que vá além de nós mesmos.
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Rahel Jaeggi e a reconstrução hegeliano-pragmatista 
da Teoria Crítica

A Teoria Crítica, aqui apenas um outro nome para Escola de Frankfurt, 
sofreu uma verdadeira revolução com o desenvolvimento do pensa-
mento de Jürgen Habermas. Inicialmente uma complementação de 
Marx por Freud e Max Weber, e um retorno a Hegel como dialética ra-
dicalmente negativa, a Teoria Crítica deixou, com Habermas, de ser o 
marxismo cultural, intelectual, absolutamente negativo, antimoderno, 
da primeira geração, de Adorno e Horkheimer, para se reconciliar, em 
termos político-ideológicos, com os ganhos democrático-liberais da 
Modernidade e contribuir para aprofundá-los. E o fez, em termos fi-
losóficos, por via do abandono do paradigma das filosofias do Sujeito e 
da consciência, ao qual pertenceria, paradoxalmente, o próprio “para-
digma da produção” materialista, social, de Marx, e pela superação de 
uma razão autoritária, monológica, classicamente moderna, centrada 
no Sujeito, e de seus impasses. Tais modos de pensamento são substi-
tuídos por Habermas, através de um longo desenvolvimento filosófico, 
pelo paradigma intersubjetivista, linguístico, de uma razão socializada 
e da ação comunicativa enquanto provedora de uma melhor normati-
vidade, em última análise democrática, baseada em idealizações táci-
tas encontradas na própria prática regular da interação discursiva no 
mundo da vida.
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Essa foi uma mudança mais que radical, operada em sintonia com a 
virada linguística que tomou conta da filosofia contemporânea, levada 
com a ajuda de elementos pragmáticos oferecidos pela filosofia analítica 
da linguagem. Um giro que incluiu ademais, e com destaque, a contribui-
ção do próprio pragmatismo norte-americano: da epistemologia anticar-
tesiana, comunitarista, de Charles Peirce, do interacionismo simbólico 
de Herbert Mead e até das provocações “relativistas” do neopragmatis-
mo linguístico, contextualista e histórico de Richard Rorty. Com isso, a 
filosofia habermasiana assumiu o perfil de um pragmatismo kantiano, 
de um kantismo destranscendentalizado e intersubjetivista, socializado, 
de uma ética do discurso e da deliberação. Esse foi um movimento que 
contribuiu decisivamente para embaralhar a tradicional separação entre 
filosofia continental, dialética ou hermenêutica e filosofia anglo-saxô-
nica, analítica ou pragmática. Foi também um movimento deflacionista 
da filosofia, particularmente de suas vertentes kantiana e hegeliana, por 
uma inflexão pós-metafísica, não fundacionista transcendental, tentati-
vamente antilogocêntrica, moderadora de suas pretensões clássicas, que 
deveria tornar igualmente mais modestas as ambições teóricas, epistê-
micas e normativas próprias da Teoria Crítica.1

Junto com essa mudança toda, a Teoria Crítica passou a reivindicar 
expressamente, como sua matriz fundadora e seu gênero próximo, não 
mais apenas Marx, mas a esquerda hegeliana. Essa reivindicação, entre-
tanto, não me parece ter vindo calçada por qualquer consideração mais 
detida daquela matriz ou que pelo menos assuma envolver-se com essa 
responsabilidade, por mais promissor que isso possa ser para nosso en-
tendimento. Pois a Crítica derivada de Hegel – de que Marx é apenas 
uma das expressões – oferece à Teoria Crítica posterior um aglomerado 
bastante heterogêneo de pais fundadores, que competem e se criticam 
entre si de modo particularmente vivo, cada um deles com um paradig-
ma próprio, seja Strauss, Feuerbach, Moses Hess, Max Stirner, Arnold 
Ruge, Karl Marx ou Bruno Bauer.2 Este último, aliás, primeiro mestre 
formador de Marx e mais exemplar hegeliano de esquerda, assume uma 
moldura de pensamento dialético-antitético, radicalmente negativo, 
que guarda particular semelhança com Adorno.3

A esquerda hegeliana, ao final anti-hegeliana, é um movimento filo-
sófico contraditório, cujo fecundo debate interno, se bem considerado, 
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pode exibir, junto com a origem e a motivação de muitas das posições 
filosóficas de Marx, também muitas de suas ocultações, além de alguns 
problemas originais do seu ponto de vista filosófico, a começar pela 
questão decisiva dos seus pressupostos normativos – de Marx e, por isso 
mesmo, também da Teoria Crítica posterior.4

De qualquer modo, depois da virada habermasiana, nada poderá ficar 
como dantes no reino da Teoria Crítica. A Escola de Frankfurt, como en-
tendo, entra aí numa nova era, habermasiano-pós-habermasiana, na qual 
não faltam críticas a Habermas, tampouco modelos teórico-críticos alter-
nativos ao dele, agora situados, porém, em um terreno inteiramente novo. 
Intersubjetividade e normatividade, mais do que alienação e negatividade, 
passam a ser ênfases centrais da nova teoria, tanto quanto, correlatamen-
te, o recurso crescente e variado ao pragmatismo norte-americano. Após 
Habermas, Axel Honneth, por exemplo, põe reconhecimento e conflito no 
lugar de comunicação e consenso, ao tempo em que se desloca de um for-
malismo kantiano para um hegelianismo da substância ética e, quanto à 
ênfase pragmatista, desloca-se de Charles Peirce para John Dewey.5

Com mais sentido político e marxiano, Nancy Fraser cobrará de 
Honneth, entre outras coisas, que associe à demanda de pessoas e gru-
pos por reconhecimento também aquela por igualdade social, material.6 
E,  por fim, para ficar só nesse punhado de nomes, surge na sequên-
cia, com Rahel Jaeggi, algo que nos parece particularmente promissor, 
que vale olhar mais de perto: a Teoria Crítica como crítica imanente de 
Formas de Vida. Uma crítica que quer ser novamente mais hegeliana 
(mas não nos mesmos termos da velha Teoria Crítica) e mais materia-
lista (embora não em termos tão marxianos), além de mais assumida-
mente pragmatista-deweyana. Por isso nos ocuparemos dela.

Antes de passarmos à discussão da posição de Jaeggi, porém, cabe re-
gistrar que, não obstante Habermas, junto com a tamanha mudança que 
ele representa, nos círculos da Teoria Crítica, mais além de uma sim-
ples semelhança de família entre seus integrantes e entre suas diversas 
 gerações, permanece um certo atavismo que retorna regularmente a 
vocabulário, temas e artigos de fé da Escola de Frankfurt. O capitalismo 
permanece objeto central da Crítica, de tal modo que o que se entende por 
Crítica será sempre crítica do capitalismo, e tudo que é criticado sempre 
será entendido como a ele associado ou dele decorrente. E isso, como me 
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parece, ocorre sempre segundo noções essencialmente marxista-huma-
nistas, tais como, de um lado, certa ideia socialista de emancipação hu-
mana e, de outro lado, certa ideia daquilo a que ela se opõe e que assim a 
define. Ou seja, trata-se daquilo que a Crítica nega: dominação, alienação, 
ideologia, reificação, fetichismo – o da mercadoria como base e origem 
de tudo mais. Desse modo que, aparentemente, a Teoria Crítica sempre 
tem como seu pressuposto básico, em última análise, o diagnóstico críti-
co marxiano do fetichismo da mercadoria como desgraça original do laço 
social e essencial frustração da nossa condição humana de Sujeito.

É verdade que a Teoria Crítica acompanha tudo isso com a recusa de 
um certo mau marxismo e de suas más consequências práticas, políticas 
– dogmáticas, autoritárias, como sendo, ao fim e ao cabo, desumanas; 
quer dizer, com a recusa de um determinismo estreito, de um materia-
lismo demasiado dualista, de uma filosofia da história muito teleoló-
gica, até francamente especulativa, de uma ideia ingênua de  progresso 
histórico etc., que acometeriam o marxismo. Mas toda essa grande 
recusa frequentemente aparece como uma restrição sem conceito ou 
determinação; aparece como concessão a um novo espírito do tempo, 
 nosso, ao modo de um Marx atenuado, civilizado, mais do que ao modo 
de um Marx revisto e efetivamente reconstruído.

Até mesmo a reconstrução habermasiana do materialismo histórico 
operou sobre o que se tem apresentado historicamente como marxismo, 
em termos genéricos, mais do que sobre a filosofia de Marx, muito me-
nos, de modo mais analítico, sobre sua normatividade. É também fato 
que, junto com sua exposição de “patologias sociais”, como fetichismo, 
reificação e alienação, a crítica natural-humanista hegeliano-marxia-
na, própria da Escola de Frankfurt, estende-se ainda tipicamente ao 
positivismo (em Marx, o “materialismo anterior”) e, a partir de certo 
momento, com grande ênfase, à razão instrumental. Isso, porém, como 
parte da mesma crítica a capitalismo e Modernidade como sinônimos 
de dominação, basicamente nos termos originariamente propostos por 
Marx. Mais adiante, a Escola de Frankfurt tem vindo a fazer tudo isso 
como uma crítica articulada ao movimento do proletariado industrial, 
como Sujeito virtual do projeto radical humano-transformador, mas a 
grupos e movimentos sociais particulares – tomados sempre como an-
ticapitalistas, naturalmente.7
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Diante disso tudo, podemos indagar: como saber, sem um exame crítico 
do “humanismo real” de Marx e de sua essência-genérica (Gattungswesen) 
do homem, como fundamento normativo da Crítica, o que de fato so-
brevive (se sobrevive) dessa matriz originária? O que disso tudo ainda 
depende do humanismo especulativo da essência-genérica, que segue 
recuperada, ainda na crítica tardia, de Marx, da economia política, no 
caráter absolutamente social do trabalho, nosso essencial ser-um-para-
-o-outro, e sustentada por uma certa compreensão dialético-negativa da 
história como, em última análise, seu devir e sua realização? Alienação, 
reificação e fetichismo permanecem como mais do que metáforas de 
interesse hermenêutico? Ou são, ainda, junto com noções lógico-dialé-
ticas, como negatividade e contradição, no fundo também de alcance 
normativo, o que estabelece o que é e o que não é Crítica verdadeira, efe-
tivamente negadora, radicalmente transformadora?

Tendo em mente tal enquadramento e tais questões, passemos a 
Jaeggi, mais precisamente ao From Alienation to Forms of Life: The Critical 
Theory of Rachel Jaeggi (2018), uma recente coletânea de discussão, com 
ela, sobre o seu pensamento, por um grupo de colegas norte-atlânticos, 
cujo título alude a suas duas obras solo mais importantes até aqui. A pri-
meira, Alienação - publicada originalmente em 2005, em alemão - um 
resgate dessa noção tão central para a Teoria Crítica, começa por uma 
recapitulação de seu histórico em diferentes autores, seguida do exame 
fenomenológico de alguns casos concretos de alienação e, por fim, da 
elaboração da noção de alienação da própria Jaeggi.

Parece-nos surpreendente, entretanto, que aí a contribuição de Marx 
sobre o assunto apareça, genericamente, junto com a de Heidegger, no 
mesmo pé e em apenas um par de páginas do livro, embora também 
em alusões esparsas livro afora, como do mesmo modo nos parece sur-
preendente que, da discussão dos hegelianos de esquerda sobre o as-
sunto, para os quais foi também noção central, nada seja dito. Como se 
se pudesse falar da noção de alienação de Marx sem qualquer alusão a 
Feuerbach e a sua crítica particular – na verdade, uma recuperação – do 
cristianismo, embora esta apareça expressamente para Marx como o 
pressuposto de toda outra crítica, pelo menos da sua, obviamente.8

De modo semelhante ao que ocorre no livro Alienação, da própria 
Jaeggi, na coletânea From Alienation to Forms of Life, a noção de alienação 
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merece pouca atenção. Na verdade, aparece, sem qualquer crítica ex-
pressa, apenas na contribuição do primeiro dos debatedores de Jaeggi, 
John Christman, contraposta a noções como apropriação, autonomia 
relacional, agência deliberada e democracia. Os demais capítulos dessa 
coletânea pluriautorial, bem mais críticos de Jaeggi, voltam-se para a 
outra grande obra dela, a Crítica das formas de vida (2014), voltam-se para 
essa noção central da Teoria Crítica de Jaeggi, que dá o título ao livro.

Podemos dizer que no geral tais textos cobram de Jaeggi posições 
mais hegelianas de esquerda, mais dialéticas e negativas, mais marxia-
nas e materialistas e até, para nossa surpresa, posições radicalmente re-
volucionárias e proletárias no sentido histórico clássico, até leninista. 
Diante disso, de qualquer modo, podemos voltar a nos perguntar: quan-
to das noções hegeliano-feuerbachiano-marxianas a que nos referimos, 
dialéticas, antropológicas e normativas – três coisas, na verdade inse-
paráveis –, está pressuposto também nessas cobranças a Rahel Jaeggi 
por esses críticos todos, e mesmo nas respostas dela a eles? Tendo isso 
em mente, vejamos mais do livro, ainda que muito resumidamente.

Em seguida a Christman, Frederick Neuhouser abre o debate sobre o 
Crítica das formas de vida questionando a adoção, por Jaeggi, de uma ideia 
de normatividade como um “grude social” para formas humanas de vida 
e da natureza de suas normas como simultaneamente funcionais e éti-
cas. Max Pensky dá em seguida um salto radical, em que até “consciência 
proletária” aparece, para situar Jaeggi nada menos do que entre Eduard 
Bernstein e Rosa Luxemburgo; entre reformismo revisionista e também 
melhorismo pragmatista, negativamente tomados, de um lado, e revo-
lucionarismo comunista, de outro lado – um surpreendente enquadra-
mento, tomado tal e qual, de uns 100 anos atrás. Pensky questiona ainda 
o menosprezo de Jaeggi à noção hegeliano-dialética de “força do negati-
vo” e “primazia da negação”, supostamente indispensáveis a uma críti-
ca radical, transformadora, das ditas formas de vida, uma crítica para a 
qual, diz ele, “negar” seja “pôr”. Desprezo que constituiria uma falha gra-
ve, para Pensky, decorrente do envolvimento pragmatista-deweyano de 
Jaeggi com a noção de processo histórico de aprendizado, supostamente 
concebido por ela como processo pacífico, sem conflito nem contradição, 
de um modo que desconsideraria a ocorrência de “macrodisfunções” e, 
por fim, a possibilidade do completo colapso de formas de vida inteiras.
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Roccio Zambrano, de modo semelhante a Pensky, cobra da crítica 
jaeggiana um compromisso com as noções hegeliano-marxianas de 
“negação determinada” e de “contradição” – esta como suposto motor de 
mudança social real e de desenvolvimentos históricos relevantes para 
formas de vida. Zambrano ainda compara negativamente a crítica de 
Jaeggi à de Nancy Fraser pela desconsideração de Jaeggi de “colonialida-
de” e “imperialismo”. Depois disso, Daniel Loick, mais moderadamente, 
pergunta pelo que seria “uma política de formas de vida”, acatando o ca-
ráter modular do conceito jaeggiano, que pode compreender, como tal, 
agregados particulares, menores, de práticas sociais no interior de uma 
forma de vida mais ampla e abrangente. Loick, entretanto, tampouco 
deixa de cobrar de Jaeggi uma consideração mais franca de conflito, 
transgressão e confrontação como componentes de qualquer mudança 
social significativa de formas de vida.

Menos interessado em lógica dialética, o comentário crítico de Robin 
Celikates, de tom mais exploratório, nem por isso deixa de questionar 
as noções mais pragmatistas da teoria de Jaeggi, tais como as de solu-
ção de problemas e de aprendizado histórico, coletivo, com referência a 
processos que para ela deveriam marcar o desenvolvimento de melho-
res formas de vida. Celikates questiona ainda, como idealistas, as no-
ções jaeggianas de progresso e consciência morais, em contraposição à 
realidade crua das lutas e mudanças sociais, às vezes necessariamente 
violentas. Em tons que parecem cobrar uma dose maior de Marx para a 
compreensão de Jaeggi, Celikates põe ênfase não só numa ideia de luta 
social mais contundente, como também no lado objetivo, material, da 
realidade social, isto é, em forças e circunstâncias materiais, para a de-
terminação e transformação de formas de vida, para as quais ele cobra o 
reconhecimento de uma dimensão mais estrutural, de sistema. Isso quer 
dizer, para Celikates, uma dimensão não limitada à economia nem redu-
zida às instituições, que entretanto pré-conformaria as formas de vida, 
e lhes daria certa inércia e imporia certo movimento próprio, indepen-
dente. Celikates cobra tudo isso, porém, sem querer envolver-se, como 
ele diz, com dualismos e determinismos do velho materialismo de Marx.

Depois de Celikates, num capítulo mais extenso, com outro formato, 
Amy Allen e Jaeggi batem-se diretamente entre si, respectivamente contra 
e a favor de um entendimento hegeliano-marxiano de progresso histórico 
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(aqui, de novo, um entendimento “atenuado”: tentativamente não teleoló-
gico, não determinista etc.), e a respeito de continuidade e descontinuida-
de na História. Em associação a isso, as duas filósofas desencontram-se a 
propósito das opções da Crítica (em relação à História), entre normativis-
mo kantiano (por exemplo, Rawls), normativismo hegeliano-marxismo 
(de Jaeggi) e (cripto)normativismo foucaultiano (de Allen, que lhe acres-
centa algo de Nietzsche e Derrida). Essas duas últimas opções sendo en-
tendidas por Allen e Jaeggi como distintas “versões de negativismo”, o que 
é tomado por elas em sentido positivo. Ao mesmo tempo, curiosamente, 
embora em divergência uma com a outra, as duas disputam a noção ti-
picamente hegeliano-dialética de negação determinada, agora na esfera 
do pensamento: para um possível encadeamento daquelas três opções de 
Crítica, em sucessão, cada autora querendo garantir para a sua própria a 
terceira posição – de superação das outras duas.

Allen admite para si certo kantismo, enquanto normatividade trazida de 
fora da História, no ideal de autonomia e liberdade que ela compartilharia 
com o antidialético Foucault. Enquanto isso, também foucaultianamen-
te, prefere ver a História como uma série de eventos sem relação, porque 
isso alegadamente lhe ofereceria – o pragmatismo não é aqui considerado 
como contribuição para tanto – uma margem maior de distanciamento 
e contingência, para, segundo ela, manter-se mais radicalmente crítica 
e negativa. Contra isso, sempre com uma dose de hegeliano-marxismo, 
Jaeggi replica, plausivelmente, que uma “solta” normatividade kantiano-
-foucaultiana, como a de Allen, muitas vezes negligencia a investigação 
das condições sociais e do lado material da realidade, quando se trata de 
visar uma efetiva mudança social (de formas de vida). Jaeggi associa ainda 
sua própria posição crítica, imanentista, a um alegado “antiutopismo” de 
Marx, sem perceber que este na verdade apenas introduz sua hiperbólica 
utopia no movimento de “negação determinada” do capitalismo. Isso na 
verdade se constitui, como nos parece, numa versão radical de normati-
vidade histórico-transcendental, de um fundacionismo normativo abso-
lutamente forte – e a isso voltaremos. Ao final do From Alienation to Forms 
of Life (De alienação a formas de vida, Jaeggi responde aos questionamentos 
de cada um dos seus críticos, basicamente reiterando sua concepção de 
crítica imanentista de formas de vida social como um ponto de vista que, 
mesmo incorporando elementos de pragmatismo deweyano (solução de 
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problemas, aprendizado social), não exclui outros, de um hegelianismo 
dialético, negativo, nem de um marxismo revolucionário, disruptivo, su-
postamente materialista; aparentemente, como se sua Teoria Crítica de 
formas de vida tivesse uma flexibilidade à la Hegel que permitiria inter-
pretações mais à esquerda ou menos, conforme demandas e características 
das dinâmicas dominantes num processo histórico-social  determinado, 
num momento dado.

Diante de toda essa discussão, nós, de nosso lado, nos perguntamos: 
Jaeggi não poderia, em vez disso, retrucar com uma síntese mais ela-
borada e uma crítica mais avançada de pragmatismo e hegeliano-mar-
xismo, para além das atenuações de Marx e assimilações de Dewey, por 
uma reconstrução que não abrisse mão de fazer filosofia geral, como 
fizeram Habermas e Marx, de um lado, e também Peirce e Dewey, de 
outro? E se um Marx mais bem reconstruído oferecesse elementos prá-
ticos, materialistas e históricos, para um desenvolvimento ulterior do 
próprio pragmatismo como Teoria Crítica, ou da Teoria Crítica como 
pragmatismo?9 Não é isso que a crítica jaeggiana das formas de vida 
como um conjunto de práticas e instituições poderia finalmente ser? 
Disso nos ocupamos em seguida, mesmo que resumidamente.

Rahel Jaeggi e a reconstrução prático-materialista, 
marxiano-hegeliana, da Teoria Crítica

A propósito da Teoria Crítica das formas de vida, de Jaeggi, assinalo 
agora o que considero mais promissor na sua proposta tentativamen-
te deweyano-hegeliano-marxiana para um desenvolvimento filosófico 
mais prático, materialista e poiético-transformador, como nos inte-
ressa. Farei isso em confronto com posições de Marx, de quem dá para 
aproveitar para tal desenvolvimento um lado inexplorado: seu materia-
lismo prático-material, quase-pragmático, histórico mas não dialético-
-negativo, dualista, determinista etc. Se se trata de tornar a nova Teoria 
Crítica não só mais pragmatista como também mais materialista, como 
Jaeggi nos diz que gostaria, não é sem cabimento envolver Marx dire-
tamente na discussão; afinal, ele é a matriz originária da Teoria Crítica 
inteira, matriz a que, como nos parece, ela permanece atrelada de várias 
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maneiras, mas de modo especial normativamente, como crítica huma-
nista-genérica do capitalismo.

Nossa ideia, ao final das contas, é que o envolvimento da Teoria Crítica 
com o pragmatismo e retorno a Hegel, que culmina em Jaeggi, pode 
apontar para um ponto de vista prático-crítico mais transformador e 
mais efetivamente político, a um só tempo com mais do pragmatismo 
e, por que não, de Marx e de Hegel, do que encontramos em Dewey ou 
mesmo em Jaeggi até agora.10 Por certo, com mais de Marx e de Hegel do 
que encontramos no pragmatismo kantiano de Habermas, reconstru-
tor de Marx, que, entretanto, como vimos, não só começou a conversão 
pragmatista, democrática, destranscendentalizante, pós-metafísica da 
Escola de Frankfurt, mas também contribuiu para conversão semelhan-
te de boa parte da filosofia contemporânea em geral e alemã em parti-
cular. Habermas o fez, assim entendemos, como um passo para fora do 
negativismo filosófico e político, tanto da Teoria Crítica clássica quanto 
da sua vizinha francesa, posterior, desconstrucionista, mais linguocên-
trica, pós-moderna, mas de páthos semelhante.

Para resumir em duas palavras, pretendo sugerir que a nova Teoria 
Crítica vá mais além de um intersubjetivismo normativo, mesmo que 
nem sempre estritamente linguístico, por via de um entendimento mais 
encorpado da prática humana, como material, sinnlich, além de produ-
tiva, poiesis, e envolvida com objetos. Do mesmo modo, pretendo que 
o pragmatismo da Teoria Crítica – até agora de Peirce, Mead e Dewey, 
mas para além deles – torne-se mais histórico, menos epistemológico, 
menos naturalista e menos funcional-adaptativo.11 Trata-se de desen-
volvimentos que cobrariam uma outra reconstrução do materialismo 
de Marx enquanto “paradigma da produção”, melhor do que a haberma-
siana – agora no rumo de um materialismo prático socializado e intera-
cionista, contextualista, além de ontologicamente dessubstancializado 
e normativamente desessencializado –, mas nada linguocêntrico; isso 
tudo a ser apontado aqui de modo muito condensado, naturalmente.12

A Teoria Crítica de Jaeggi quer tratar de criticar e contribuir para 
transformar para melhor as formas humanas de vida social.13 Mas o que 
é mesmo uma forma de vida para ela? Para começar, é algo que por seus 
atributos se oferece apropriadamente a uma crítica imanente, não eti-
camente abstinente, do ponto de vista da concepção emancipatória que 
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ela propõe. No fim de contas, e isso é o que Jaeggi e quem comenta sua 
teoria acabam dizendo, forma de vida é ou constitui relevantemente o 
real social – um modo amplo de concebê-lo, até mesmo como capita-
lismo e Modernidade. Jaeggi, que gosta de definições e põe no seu texto 
uma dose de clareza analítica, oferece uma definição curta e direta para 
formas de vida. Para ela, são agregados complexos de práticas sociais e 
instituições, com certo grau de inércia, mas transformáveis, compro-
metidos funcionalmente com propósitos humanos, além de regidos por 
normas particulares, tácitas e expressas de justificação. Algo próximo, 
como já disse,14 do que chamo de “mundo nosso”, de um ponto de vista 
prático-poiético-sensível, com particular consideração do caráter obje-
tual de nossa realidade.

Aparentemente a noção jaeggiana de formas de vida pode referir-se 
tanto a agregados menores de práticas, valores e orientações, quan-
to a conjuntos mais abrangentes da mesma coisa, como uma socieda-
de nacional ou um tipo de sistema socioeconômico particular. A tais 
agregados ou conjuntos de práticas e instituições se poderia aplicar, já 
 indicamos, uma avaliação crítica nos termos de realização ou não de 
uma vida boa, ou seja, não apenas do que é procedimentalmente correto 
ou justo, isto é, não apenas em termos supostamente neutros com rela-
ção a escolhas de valor que um pluralismo liberal clássico supostamente 
deixaria a cada indivíduo. No fim de contas, porém, a noção de forma de 
vida acaba se referindo ao real social em geral, de modo semelhante à 
noção de formação sociocultural, de Habermas, em todo caso de modo 
mais encorpado do que o modo linguístico de Wittgenstein quando fala 
em formas de vida. Do lado de Marx, a noção parece poder ser usada de 
modo comparável às de modo de vida (Lebensweise) enquanto modo de 
produção (Produktionsweise); ou à noção de formação social como con-
junto social mais concreto, histórico, internamente diferenciado, do 
que modo de produção. Sem admitir semelhante alcance para a noção 
de formas de vida, poderia ficar difícil falar em mudança social a pro-
pósito delas, em especial fazê-lo de modo mais materialista e estrutural.

Enfim, uma forma de vida social é aparentemente não uma totalida-
de fechada mas um agregado congruente, de práticas sociais, valores e 
orientações, com jeito de organismo e estrutura, que pode ser confron-
tada criticamente com o cumprimento ou não da função de resolver 
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problemas que ela se atribui. Bem como pode ser confrontada pelo aten-
dimento a suas normas e valores, tácitos ou expressos, que, entretanto, 
também podem ser criticados – pois a “crítica imanente” de Jaeggi quer 
ser mais do que uma conservadora “crítica interna”. Formas de vida são 
complexos que, ao longo do tempo, podem exibir problemas e contra-
dições, cumprir ou não seus propósitos ou funções, entrar em crise, até 
em colapso. Complexos que podem ser avaliados por sua capacidade 
para solucionar problemas, mas também para aprender, cumulativa-
mente, com a experiência histórica e, portanto, por sua capacidade para 
progredir nesse processo. Quanto aos problemas, é no interior de uma 
forma de vida que se interpreta algo como tal, e não de forma puramen-
te objetiva. Problemas não se resumem a necessidades materiais e ob-
jetivas, exteriores a sua percepção e interpretação pelos seres humanos 
que habitam uma forma de vida.

Entre outras vantagens, a noção de forma de vida de Jaeggi, um tanto 
holista, tem práticas sociais em geral (incluindo instituições) como seu 
elemento constitutivo, não se comprometendo com o tradicional dua-
lismo marxista que divide a sociedade em duas esferas. Com efeito, para 
Marx, temos, de um lado, a esfera da infraestrutura como determinante 
e como lugar de uma prática básica, verdadeiramente produtiva, ab-
solutamente material, com as relações e meios que lhe correspondem. 
E temos, de outro lado, a esfera da superestrutura, determinada, ape-
nas espiritual, não sinnliche, improdutiva, sequer propriamente conce-
bida como constituída por práticas equivalentes, mas apenas por ideias 
e discursos, sem qualquer dimensão de materialidade ou objetividade 
efetivas. Na concepção de Jaeggi, ao contrário, parece que cultura, va-
lores, intencionalidade, interpretação, junto com materialidade, objeti-
vidade, objetualidade, objetivação, permeiam o conjunto de uma forma 
de vida, que seria, assim, sempre e em todas suas partes, prático-ativa, 
espiritual-material.

Em tais termos, como vemos, a noção de forma de vida permitiria 
conceber a realidade social como um conjunto mais ou menos da  mesma 
natureza – humana, social, histórica, prático-ativa, interativa, contex-
tual, prático-ativa. Ao mesmo tempo, um conjunto compósito, formado 
de subconjuntos, práticas e instituições, que podem ter alguma auto-
nomia, uns em relação aos outros. As práticas, instituições e formas de 
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vida menos abrangentes, entretanto, seriam congruentes com o con-
junto maior, que não se constituiria simplesmente na encarnação de um 
princípio único de funcionamento, que a tudo presidiria, o que exclui 
um reducionismo estrutural de tipo absoluto, determinista, monocau-
sal. Como entendo, concebido desse modo, o conjunto forma de vida 
poderia permitir, junto com a Crítica (para Jaeggi, um simples fermento 
para mudança), um reformismo revolucionário e experimentalista, por 
partes. Isso, para além da velha oposição entre Reforma e Revolução, 
segundo a qual tal conjunto seria mudado apenas todo e de uma só vez, 
por cataclisma dialético, como na representação mítica do século XIX, 
jacobina, de Revolução, que é a de Marx e a que ronda as cabeças de tan-
tos intelectuais críticos, ao mesmo tempo, programaticamente, fixados 
ou frustrados por sua espera.

O que eu gostaria de sublinhar, por fim, é que nisso tudo Rahel Jaeggi 
compreende o real social inteiro como “essencialmente” prática(s), ati-
vidade e, possivelmente, aí já é por minha conta, sempre atividade de al-
gum modo material, sensível e também produtiva. Como Marx também 
compreende, em algumas passagens, com seu materialismo prático, do 
que tira então algumas consequências interessantes, e outras mais po-
deria e deveria tirar. (MARX, 2007, p. 533) Em primeiro lugar, para Marx 
– aqui um antipositivista avant la lettre e não linguístico –, trata-se nes-
sas horas de não aprender o real social apenas como objeto ou intuição 
(sensível), mas como prática sensível (sinnlich), material.15 Tomar o real 
como prática é, aliás, ao seu modo (para mim, ainda limitado), também 
posição de John Dewey (1977),16 possivelmente também de Peirce, bem 
entendido, enquanto anticartesiano (cf. sua noção de um objeto como 
aquela do conjunto de seus efeitos de alcance prático, sensíveis, como 
se mostram na interação conosco). De fato, acho que se não formos até 
aí, isto é, até o entendimento do real como atividade material, sinnliche, 
produtiva, perderemos o melhor das sugestões do pragmatismo e do 
próprio materialismo prático-histórico, de Marx, como modos de pen-
samento crítico-transformadores, emancipatórios, não negativos.

Marx, em especial, junto com esse seu panpraticismo material, preo-
cupa-se em definir também a nós próprios (na seção de A ideologia alemã 
sobre Feuerbach) como essa mesma atividade prática social sinnlich: ge-
nericamente trabalho, produção, poiesis – nota bene, não dominantemente 
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nem separadamente linguagem ou discurso. Ele faz isso como que por 
um deweyano ponto de vista do agente, porém, no seu caso, expressa-
mente de uma agência material, produtiva, que determina nosso real 
como história. O que nos parece bem melhor do que tomar nossa di-
mensão material apenas pelo lado de pura objetividade como meio ou 
circunstância. Isto é, bem melhor do que tomá-la como determinação 
ou condicionamento do nosso “espírito” por condições materiais exte-
riores, em última análise à la materialismo francês do século XVIII, do 
qual Marx nunca se liberta inteiramente; um materialismo que alcança 
ainda sua teoria da consciência como reflexo e do conhecimento como 
correspondência – ao fim e ao cabo, especular, mental e, enquanto co-
nhecimento, cartesianamente, como individual, solipsista.

Nessa mesma linha de uma “ontologia” e “antropologia” mais prático-
-materiais (tornadas mais interacionistas, relacionais, sociais, contextua-
listas, isto é, hegelianamente inspiradas, mas não dialético- negativas), 
o recuperável materialismo prático-produtivo de Marx refere-se à narra-
tiva da Fenomenologia do Espírito de Hegel como história da autoprodução 
“do homem”. Uma autoprodução que se daria por sua própria prática e 
experiência de produção (também material) do mesmo mundo (do ho-
mem), por suas práticas sociais de apropriação e posição (exteriorização, 
objetivação) – de novo, poiesis. É a respeito dessa atividade toda, na verda-
de sempre e ao mesmo tempo material e espiritual, que Marx, enquanto 
reconstrutor materializante e naturalizante de Hegel, acrescenta – con-
tra o suposto subjetivismo remanescente, idealista, da autoconsciência 
hegeliana – que Hegel vê que por sua atividade os seres humanos “põem 
objetos” (poiesis), mas não vê ao mesmo tempo, como Marx (2009)17 gos-
taria, que o fazem por que (nota bene) são eles próprios postos por objetos. 
Essa correção de Marx, entretanto, junto com um lado bom, materia-
lista-social-objetualista, oposto à figura do Sujeito clássico, metafísico, 
 cartesiano, tem um outro lado, problemático, ruim, substancialista, de-
terminista, espinosano18 – como deveríamos ver.

Dizer práticas e instituições deveria significar dizer determinadas 
relações e interações sociais em que elas próprias envolvem relevan-
temente objetos, artefatos (tanto quando os produzem) e mais exterio-
rizações e objetivações humanas. Isso poderia sugerir uma dialética, 
mais marcada por criação, posição e interação do que por negação e 
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necessidade, o que é interessante para uma compreensão da dinâmica 
social de mudança. Poderia sugerir uma dialética entre práticas, desen-
volvimento de objetos e de relações (sociais), para além do tradicional 
enquadramento apenas dialético-negativo da história, do materialis-
mo histórico-dialético de Marx. Rahel Jaeggi, de seu lado, fala muito 
em práticas como forma elementar do real social, porém não tanto en-
quanto dotadas de dimensão material, sinnlich. Aparentemente, ela fala 
menos ainda em relações sociais e suas assimetrias (a propósito de prá-
ticas e instituições) e, junto com isso, fala pouco no papel dos objetos na 
dinâmica de seu desenvolvimento e mudança.19

O próprio Marx restringe sua dialética relevante – entre práticas, ob-
jetos e relações sociais – a um tipo particular de prática, de produção 
material-coletiva, na “base” da sociedade, e a um caso especial de obje-
tos, os grandes meios de produção, típicos da velha industrialização, de 
todo modo limitando-a ao nível da chamada infraestrutura. Ademais, 
na sua briga contra o Sujeito como autoconsciência (Selbstbewusstsein, que 
lhe desagrada particularmente pelo Selbst), de Hegel – para quem o ato 
“subjetivo” de pôr/criar se afirmaria, unilateralmente, idealistamente –, 
Marx, na já mencionada parte dos Manuscritos de 44, para sua conver-
são materialista/naturalista de Hegel, prefere resvalar, espinosamente, 
com um causal porquê (antes assinalado), i.e. para um substancialismo 
necessitarista-determinista, do ser humano como passividade, como 
leidend-sein. Isso para garantir um paradigma ao mesmo tempo histórico 
e natural-científico à la século XIX e escapar, assim, da contingência e 
de uma ideia da agência humana como de algum modo indeterminada, 
aberta – ergo propriamente criadora.20

Para concluir essa parte e transitarmos para a próxima, vale ainda 
assinalar que Marx, no seu materialismo prático-histórico, depois de 
assumir que práticas humanas materiais, sociais, são “tudo” (nas Teses 
ad Feuerbach), lamentavelmente as separa, para efeitos normativos, em 
dois tipos contrapostos de prática, aparentemente de modo nada prag-
matista nem materialista. De um lado, um tipo inferior: a prática social 
em sua forma supostamente superficial ou aparente, fixada, que Marx 
chega a apelidar de “judaica-suja” – que entretanto é a prática geral, da 
vida comum, dos seres humanos comuns. E, de outro lado, a prática 
virtuosa, superior, crítica, filosófica, negativa – a de Marx e da Teoria 
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Crítica desde então. O primeiro tipo de prática é particular, material, 
alienado, não livre, além de interesseiro, inumano, egoísta. O segundo 
é espiritual, nada sinnlich, universal, negativo, genuinamente humano. 
(MARX, 2007)

Aqui nos deparamos finalmente com os famosos problemas norma-
tivos, dualistas, pouco práticos, nada pragmatistas, da Teoria Crítica 
originária, de Marx, que, como sugerimos, estão ainda na base e são o 
fundamento de seu desenvolvimento posterior, na Escola de Frankfurt. 
Aqui as coisas realmente se complicam para o marxismo, como o “re-
construcionista” Jürgen Habermas mais ou menos percebeu, jogando 
fora, porém, o lado prático-material-produtivo do materialismo histó-
rico de Marx, junto com seu lado dogmático, cartesiano, instrumenta-
lista, de “filosofia do Sujeito” e “da consciência.” Ora, uma Teoria Crítica 
materialista, não meramente linguocêntrica ou intersubjetivista, tam-
bém não dualista e mais hegeliana (aqui em sentido não lógico-negati-
vista), não poderia deixar de perceber esse ponto normativo (também 
ontologicamente complicado), tampouco contentar-se quanto a isso, 
seja com a solução habermasiana, seja com o “marxismo atenuado” – 
humanista do ser-genérico do homem – da Teoria Crítica.

Normatividade marxiana, marxismo atenuado, humanista, 
e o fim da Teoria Crítica clássica alemã

Obviamente, a parte final do título desta seção deseja evocar a famosa 
narrativa de Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica 
alemã – em que a palavra “Ausgang”, traduzida como “fim”, pode ser tam-
bém “resultado” e “saída”. Nessa narrativa de desenvolvimento, Ludwig 
Feuerbach representaria, para Engels (e Marx), uma ruptura menos 
completa com os limites idealistas e especulativos da filosofia anterior 
(quer dizer, Hegel), enquanto o anti-idealismo histórico de Marx é apre-
sentado como sua mais completa superação – dialética. O parceiro do 
autor de O capital trata de definir assim, nos seus termos, ao seu gos-
to mas plausivelmente, o que representa o novo paradigma filosófico 
de Marx e dele próprio, com relação a Hegel e Feuerbach – e vice-versa. 
Decreta, ao mesmo tempo, a exaustão do paradigma anterior, histórico, 
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idealista-alemão, que, entretanto, reconstruído em versão materialista, 
naturalizada, à la século XVIII e XIX, seguiu em frente, justamente com 
Marx, século XX adentro e mundo afora, inclusive como Teoria Crítica.

Na sequência das duas anteriores, esta seção quer sugerir, embora 
muito abreviadamente, coisa análoga, levando adiante o mesmo desen-
volvimento geral de pensamento de que Engels trata, mas agora com a 
sugestão a outro final ou saída, que supere e reconstrua o próprio Marx 
– embora estejamos cientes de que narrativas são uma maneira de rela-
cionar e hierarquizar opções filosóficas, que não dispensa a análise sis-
temática destas e mesmo sua construção independente daquelas (o que 
Marx, sem dúvida, também faz, e todos devemos tentar fazer).21

Rahel Jaeggi, já vimos, quer ser um novo desenvolvimento pragma-
tizado, dessa vez hegeliano-marxiano-deweyano, da Teoria Crítica, a 
qual é por sua vez um desenvolvimento de Marx – como sua origem e, 
como entendo, fundamento. Qual é o desafio que tais desenvolvimentos 
da Teoria Crítica, na minha opinião, têm seguido adiante sem enfren-
tar? De um lado, a questão da fundamentação da normatividade ou da 
idealidade, em Marx, que ela não parece capaz de tomar a unha. De ou-
tro lado, a recuperação ou reconstrução, a partir de Marx, de um ponto 
de vista materialista prático-produtivo, social, relacional, para além do 
puro intersubjetivismo desencarnado recente, mas sem as limitações e 
os problemas marxianos originais. Essa recuperação reconstrutora é, 
entretanto, uma coisa que vai contra o que está hoje mais em moda na 
linguistificada filosofia metropolitana norte-atlântica.

Habermas não se ocupou rigorosamente da primeira questão, que 
entretanto denunciou abertamente; a segunda, seguindo o espírito do 
tempo, ele simplesmente descartou como inviável, enquanto solução 
“materialista” e “produtiva” para aqueles problemas que via em Marx. 
Mas foi Habermas, de todo modo, quem tratou de dar um fim (Ausgang), 
pragmatista kantiano, à Teoria Crítica frankfurtiana, por uma Revolução 
(em termos kuhnianos) que cremos ter ido muito além do que a Escola 
de Frankfurt tem se disposto a encarar. Para que não digam que exagero 
sobre esse ponto, invoco acerca do assunto o juízo de Axel Honneth, que 
é, em seguida a Habermas, o grande expoente atual da Escola, de quem 
Jaeggi foi, por sua vez, orientanda. Um juízo que Honneth apresenta no 
prefácio do livro Alienation (2016), de Jaeggi, sobre a noção de alienação.
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Do mais amplo e radical alcance normativo, essencialmente antica-
pitalista, a noção de alienação, possivelmente a mais central ao fundo 
do pensamento do próprio Marx, sempre foi o “conceito fundamental” 
e “definidor” da Teoria Crítica, Honneth atesta; nada menos do que o 
“ponto de partida” de toda sua “análise e crítica social”, diz ele.  Trata-se 
de um conceito que, entretanto, foi tomado, por essa escola suposta-
mente crítica, como “um fato além de toda dúvida” – como “tão auto-
-evidente que nem precisava de definição ou justificativa”. Essa noção, 
é ainda Honneth quem atesta, “pressupõe uma concepção de essência 
humana”, que é por sua vez, uma das noções a que pôs fim o desenvolvi-
mento filosófico “das últimas décadas” – na verdade, desde o século XIX, 
com Stirner, Feuerbach ou Bauer, Honneth deveria dizer. Honneth con-
clui que a “morte” da noção de alienação “assinala claramente o perigo 
de que a Teoria Crítica se torne obsoleta”. (JAEGGI, 2016, p. 24)

Isso então quer dizer, podemos perguntar, que a Teoria Crítica acaba de 
encontrar seu fim, por seu próprio desenvolvimento? Ou será que temos 
aqui apenas uma narrativa de amadurecimento, que deixa agora para 
trás uma Teoria Crítica mal fundada, inclusive sua crítica tradicional de 
capitalismo e dominação, por uma outra Teoria Crítica melhor, mais efe-
tiva, prática, política, transformadora? Ou “Teoria” e “Crítica” – em sua 
concepção frankfurtiana clássica – devem simplesmente ser abandona-
das quando se trata de fazer política e melhorar o mundo? Não vejo, aliás, 
que a Teoria Crítica possa ser outra coisa além disso – isto é, coisa po-
lítica, sem qualquer fundamento transcendental, ainda que pretenda ir 
além dos vocabulários em circulação na sociedade sobre seus problemas. 
Quanto a isso, Jaeggi é bastante razoável, invocando para a Teoria Crítica 
o papel de um simples “fermento” – para a cultura, creio eu.

Em todo caso, eu não poderia estar mais de acordo com o juízo auto-
crítico de Axel Honneth, além de estar inclinado a ir mais longe do que 
ele nessa história, tendo exposto, desde a década de 1980, o essencialis-
mo, o substancialismo e a teleologia do materialismo histórico-dialético 
de Marx;22 e isso por uma crítica para além do paradigma linguocêntrico 
e/ou intersubjetivista, no interior do qual essas coisas têm sido enfren-
tadas e resolvidas pela filosofia norte-atlântica – para mim, insatisfato-
riamente.23 No Brasil, essas avaliações autocríticas demoram a chegar 
ou repercutir, mais ainda a ser discutidas, para não dizer elaboradas 
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com independência – não é assim que nos pomos diante das expressões 
metropolitanas de pensamento.

Seja como for, porém, do nosso ponto de vista, resta voltar à nossa 
questão: sendo a coisas como Honneth admite, o que fica (se fica algu-
ma coisa) do conjunto do vocabulário normativo ao qual a Teoria Crítica 
mantém-se ainda atavicamente fiel, um conjunto que compreende no-
ções correlatas à de alienação, como fetichismo (da mercadoria), ilusão 
necessária (e universal), patologia social (geral), reificação (coisificação), 
dominação (essencial), emancipação (humana)?24 O que fica, depois dis-
so, do gênero de crítica, totalizante, negativa/negadora, do capitalismo 
e da Modernidade, que a Teoria Crítica até aqui sustentou? Que outro 
paradigma de filosofia geral ela poderia assumir agora, em distinção ou 
reconstrução de Marx? Um pragmatismo também reconstruído? Nesse 
rumo, como me parece, a Teoria Crítica tampouco avança; digo, no rumo 
reconstrução prática, pós-metafísica, de Marx,25 junto com uma recons-
trução histórica, produtiva, materialista, continental, do pragmatismo.

Mesmo Jaeggi, cuja Teoria Crítica considero uma importante con-
tribuição no caminho certo (digamos, hegeliano-prático-materialista), 
no recente livro From Alienation to Forms of Life (2018), de discussão do 
seu novíssimo paradigma, em que trata particularmente de sua ideia 
de progresso histórico moral, ainda não faz tal reconstrução. Ela cita 
com aprovação, por exemplo, um juízo de Marx, de O capital: “do ponto 
de vista de uma formação social superior, a propriedade de indivíduos 
particulares sobre a terra parecerá tão desagradável quanto a proprie-
dade privada de um ser humano sobre outro”. (ALLEN; MENDIETA, 
2018, p. 24) Ela cita esse trecho para interpretar de modo historicista 
(quiçá pouco convincente) a curiosa escolha marxiana do termo “desa-
gradável”, que sem dúvida soa como eufemismo. Enquanto isso, deixa 
de lado a invocação de Marx, para efeitos de fundamentação normativa, 
de um “ponto de vista de uma formação social superior”, que bem sa-
bemos qual é, para ele. Jaeggi o faz sem indagar como Marx estabelece 
esse fundamento transcendental, normativo-forte, futuro, em última 
análise comunista, utópico, teleológico, para julgar o presente. E se per-
mite isso enquanto, de outro lado, afirma, no mesmo capítulo, seu com-
promisso com “uma abordagem não teleológica de progresso”. (ALLEN; 
MENDIETA, 2018, p. 37)
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Ainda nesse livro, nas suas réplicas finais, Jaeggi trata de destacar 
o suposto caráter materialista antiutópico (nem moralizante, nem ro-
mântico-saudoso, nem anarquista, ela assegura) da normatividade/
idealidade marxiana em relação ao desafio da mudança social. (ALLEN; 
MENDIETA, 2018, p. 190) Não entende, entretanto, que é fácil parecer 
normativamente antiutópico quando simplesmente se inscreve a “for-
mação social superior” de Marx – mais utópica impossível – no próprio 
movimento imanente e necessário do capitalismo, como sua única e 
verdadeira “negação determinada” – embora nisso, admito, Jaeggi e 
Marx façam escolha melhor do que a de uma negação indeterminada 
(“anarquista” e “romântica”), como a da Teoria Crítica francesa, rival da 
alemã, de Foucault et caterva. A noção de negação determinada – para 
mim, mais uma metáfora (lembram-se dela?) – é, entretanto, como já 
vimos, esgrimida livro afora pelos seus colegas críticos norte-atlânticos 
(inclusive, paradoxalmente, por sua “anti-hegeliana” debatedora kan-
tiano-foucaultiana, Amy Allen), aparentemente sem reconhecimento 
suficiente do alcance normativo, determinista, até teleológico, que essas 
noções lógico-negativas, hegelianas, apresentam em Marx – e isso ape-
sar de Jaeggi voltar a afirmar, ao final do livro, sua descrença em qual-
quer “lógica teleológica forte da história”. (ALLEN; MENDIETA, 2018, 
p. 190) Isso nos obriga, daí, a perguntar: uma lógica teológica fraca, en-
tão? Para nós, eis aí a “atenuação de Marx” a que já nos referimos, sem 
conceito e sem reconstrução, que tem marcado o pensamento da Teoria 
Crítica como uma versão soft do humanismo marxiano, coletivista, do 
ser-genérico. Isto é, tem marcado como o que chamo de um “marxis-
mo atenuado” – atenuado com relação a materialismo, determinismo, 
teleologismo, essencialismo, substancialismo, fundacionismo forte etc.

O “conceito dialético de negação determinada”, aqui Rahel Jaeggi 
propõe bem no meio de sua virada prática/pragmatista, é para ela “uma 
das lições mais importantes da concepção hegeliana e marxiana de 
mudança social”. (ALLEN; MENDIETA, 2018, p. 203) Mas não nos pa-
rece que uma perspectiva prática, material, progressista, precisa dela, 
como “conceito dialético”. Ao contrário, tomada demasiado literalmen-
te, essa é a parte hegeliana que não nos serve, que atrapalha a recu-
peração e reconstrução do lado virtuoso, materialista prático-poiético, 
sinnlich, de Marx. É uma parte que precisa, na verdade, ser salva dessa 
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negatividade lógica, nada pragmática nem experimentalista, no fim de 
contas politicamente ruim, que visou originariamente atribuir ao mar-
xismo um alcance normativo forte, histórico-transcendental, cripto-
-utópico, comunista, dogmático.

Entendo que, em vez disso, deveríamos ir para longe desse negati-
vismo hegeliano-marxiano, que em Marx subordina uma abordagem 
materialista prática, potencialmente melhor do que a pragmatista de-
weyana, a um esquema lógico mais geral, de afirmação > negação/alie-
nação > negação da negação (= emancipação/revolução), que emoldura a 
narrativa crítica do materialismo histórico marxiano em seu conjunto, 
incluindo sua crítica do capitalismo, dando por aí suporte a seus vícios 
teoricistas, dogmáticos, dualistas, deterministas, nada práticos. A ló-
gica dialética de Hegel não é simplesmente um novum organum, meto-
dológico, como tantos preferem crer ingenuamente, mas é, com efeito, 
uma “álgebra da revolução”, isto é, de certa narrativa e correlata ideia de 
emancipação. É a lógica da passagem (Hegel) de ser a essência, a subs-
tância, e finalmente a conceito, Sujeito; é a lógica do trânsito de neces-
sidade à liberdade etc.

Creio que, em vez dessa lógica negativa, para uma reconstrução me-
lhor de Marx e de Hegel (não substancialista, não essencialista, não 
dualista, não transcendentalizada, mas prático-materialista, pós-prag-
matista, não deterministas), noções como atividade sensível, poiesis, po-
sição, exteriorização, espírito objetivo, interacionismo, ação recíproca 
etc., pós-metafísicamente, socialmente, reconstruídas, podem interes-
sar bem mais.26 Com vistas a isso, eu recomendaria um retorno – ao modo 
de Habermas, mas não kantiano – a uma elaboração de filosofia geral 
sobre a relação entre coisas como prática, materialidade, racionalidade, 
normatividade e significação. Começando por uma reconstrução do fio 
condutor materialista-histórico de Marx, seu famoso Leitfaden, no prefá-
cio de sua Contribuição à crítica da economia política, de 1859, sobre homens 
associados em práticas materiais-produtivas, apoiadas e determinadas 
por objetos, os meios de produção. Agora reformulado em termos de 
um emaranhamento sensível, social, relacional, hermenêutico, produ-
tivo, ao mesmo tempo com outros seres humanos, com objetos e com o 
mundo, a ser liberto, já aí, de suas implicações deterministas e dualistas, 
e a ser conciliado com uma noção sensível de intencionalidade – logo, 
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também com contingência e criação. Isso no rumo de um materialismo 
prático, interativo, holista, histórico, atento à consideração dos objetos.27

Isso será feito por uma certa noção de posição (Setzung) a ser reconstruí-
da num novo paradigma da produção liberto dos problemas das filosofias 
da (auto)consciência (uma autoconsciência a ser então transformada, isto 
é, encorpada, naturalizada, socializada, historicizada, mas não por isso 
cancelada) e do Sujeito unitário ou solipsista, metafísico. Sob o fio condu-
tor daquele emaranhamento sensível, ativo, interpretativo-realista, ele-
mentos fundantes do pragmatismo, como a máxima de Charles Peirce, 
a sentença de Alexander Bain e o ponto de vista do agente, de Dewey, 
encontram sua melhor tradução. Para além disso, com vistas a esse ma-
terialismo prático, a própria Jaeggi abre espaço para uma consideração 
mais destacada, tanto de circunstâncias materiais (sem substancialismo, 
esperamos) como, sobretudo, de objetos e de práticas enquanto materiais 
e produtivas; uma consideração que deveria incluir uma dialética perva-
siva (transformadora) entre práticas, relações, objetos e constituição de 
subjetividades. É nesse quadro que podemos também desenvolver uma 
melhor consideração não só de ação, significação e conhecimento, mas 
também de racionalidade e normatividade, enquanto entretecidas em 
práticas e interações, tão intersubjetivas quanto materiais, envolvendo o 
nosso emaranhamento prático-sensível, poiético, esse o nosso Leitfaden, 
totalmente fora do paradigma da filosofia do Sujeito unitário ou  solipsista 
e da filosofia dualista da consciência.28

Para deixar mais claro a que isso é contraponto no plano do normati-
vo e das idealizações marxianas, que é uma das duas grandes  questões 
de reconstrução de Marx a que nos referimos anteriormente, vejamos 
agora onde está, para além do seu materialismo (quase) prático, o fun-
dacionismo normativo forte-transcendental, lógico-essencialista, 
substancialista-comunista – com que Marx o infunde. Quanto a este, 
é preciso reconhecer que o verdadeiro “fio condutor” (Leitfaden), origi-
nário de Marx e da Teoria Crítica, é bem outro e por si não tem neces-
sariamente nada a ver com aquele materialista prático-histórico bem 
entendido. Isto é, não tem nada a ver com aquele fio condutor apre-
sentado como a grande descoberta dele e de Engels, na primeira se-
ção de A ideologia alemã e no prefácio da Contribuição à crítica da economia 
 política,29 sobre práticas, relações e meios na produção da vida material 
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(supostamente sem intervenção de intencionalidade, representação ou 
vontade), embora ele próprio, como veremos, precise ser também cri-
ticado e reconstruído. Com efeito, o Leitfaden normativo de Marx anda 
entre o homem essência genérica (e Ser Supremo) de Feuerbach e uma 
narrativa dialética jovem hegeliana da história/pré-história como sua 
negação – na forma de um humanismo dialético-negativo da essência, 
objetivada e substancializada. Uma essência coletiva inicialmente es-
tabelecida e revelada por Ludwig Feuerbach através de uma  particular 
hermenêutica do cristianismo e daí inscrita por Marx no desenvol-
vimento material da História e econômico do capitalismo, com base 
numa narrativa dialética.

No fundo da modernista e dissolvedora Crítica radical jovem hege-
liana, bem representada por Bruno Bauer e Max Stirner, que ameaça 
não deixar nada de pé, Marx corre a assegurar que ainda “está o pró-
prio homem” – genérico, comunista, claro. A primeira Crítica, mãe de 
todas as outras, diz Marx, é a crítica da religião. Depois dela, tudo é para 
Marx de certo modo crítica e superação da religião qua alienação, qua re-
fração individualista-idealista da essência social humana projetada no 
Além (por Marx, no Aquém) e sintoma de sua perda. É daí que procede 
a Crítica comunista da economia política e da suposta base material da 
ideologia/religião (de, isto é, idealismo, individualismo, subjetivismo e 
liberalismo), como crítica da divisão do trabalho, que seria sua causa. 
É daí que Marx diz expressamente que tira seu “imperativo categóri-
co” (ver A ideologia alemã), depois lido, como eu já disse, para dentro da 
História e da dinâmica dialética, material do próprio capitalismo.

Depois disso, nossa essência genérica (desde Feuerbach, externa e 
constituída por relações) em O capital, residirá no caráter essencialmen-
te social-social do trabalho, como nosso essencial ser-um-para-o-outro, 
objetivamente ocultada por uma “aparência real” sobre a qual se assen-
ta a ideologia moderna (para Marx: Bentham, direitos humanos etc.; no 
fim de contas, sempre o liberalismo, como “espiritualista”). O modelo da 
alienação, da crítica da alienação e logo da hipostasiação da economia 
política é reiterado em O capital, no diagnóstico do fetichismo da mer-
cadoria, o mais caro e central a toda a Teoria Crítica clássica,  humanista. 
Trata-se de um artigo de fé que, entretanto, não vemos motivo por que 
não mereça a mesma suspeita que Honneth lança sobre a noção de 
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alienação, já que é basicamente a mesma coisa. De ambas, alienação e 
fetichismo, a religião e a ideologia seguem sendo o sintoma – no plano 
ideal. E toda essa normatividade ameaça ser não apenas essencialista, 
mas também – como vimos, mesmo que rapidamente – substancialista.30

Materialismo prático-social, paradigma da produção 
reconstruído, ponto de vista pragmático-poiético

Em texto mais recente, o “Critical Theory and the Unfinished Project 
of  Mediating Theory and Praxis” (2018), Robin Celikates – colega mais 
próximo de Jaeggi entre os que participam da coletânea From Alienation 
to Forms of Life – entende otimistamente que a Teoria Crítica se distingue 
de outras “teorizações filosóficas” por “questionar sistematicamente 
seus próprios pressupostos”. Ele surpreendentemente crê que a Teoria 
Crítica é materialista por se ancorar em “experiências e formas de cons-
ciência de oposição”, concluindo que a “alegação” da própria Teoria 
Crítica de ser a um só tempo “materialista e emancipatória [é o] que a 
situa na tradição marxista”.

Convenhamos que isso é dizer muito pouco, tanto mais que é dito por 
Celikates enquanto contorna o problema teórico e normativo de Marx 
pelo reconhecimento de uma simples “falta de confiança” – de novo, 
Marx atenuado, “sem conceito” – que acometeu a Teoria Crítica e o res-
to da tradição marxista quanto à existência de “uma direção identificá-
vel da história e um sujeito identificável cuja luta conduza o  processo”. 
(CELIKATES, 2018, p. 206-207) Para quem quiser mais do que isso, 
Celikates passa o problema e o debate das “fundações normativas” da 
Teoria Crítica a um texto, resenhador, de Gordon Finlayson, ficando ele 
próprio com o problema, na verdade correlato, da mediação entre teo-
ria e prática, e dos riscos e vícios eventualmente aí envolvidos, de des-
potismo e paternalismo teóricos. É o problema, como Celikates o põe, 
da assimetria entre a perspectiva “teoricamente informada” – “crítica” 
ou “objetiva” – do “observador” (!?), o teórico crítico, e a “perspectiva 
do participante”, a dos homens comuns não teóricos. Celikates aparen-
temente acha que o problema pode ser resolvido ainda nos termos de 
Horkheimer e Adorno.31 (CELIKATES, 2018, p. 218)
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Em um texto específico sobre normatividade, o citado Finlayson não 
deixa de registrar o possível desafio de um “déficit normativo” da Teoria 
Crítica, como Habermas o põe no volume 1 da Ação comunicativa: “Desde 
o começo” – diz Habermas – “a Teoria Crítica trabalhou por sobre a di-
ficuldade de oferecer uma explicação de suas fundações normativas”. 
Prossegue: “desde que Horkheimer e Adorno fizeram sua virada para 
a crítica da razão instrumental nos anos 1940s, esse problema tornou-
-se drasticamente aparente”. (HABERMAS, 1984, v. 1, p. 374, tradução 
nossa) Diante disso, Finlayson trata de interpretar fundamento nor-
mativo como fundamento moral, para concluir que o problema apon-
tado por Habermas não existe. E não existe porque nem Adorno nem 
Horkheimer, nem mesmo o próprio Habermas, nem Marx tampouco, 
supomos, se envolvem com a tarefa de fundar moralmente coisa ne-
nhuma; lidam apenas, em vez disso, com patologia social – “ao modo 
da medicina”, que “não é normativa”, Finlayson (2009) conclui. Decreta, 
então, sem ver nisso qualquer problema, que, se a posição da Teoria 
Crítica clássica tem algum déficit nesse terreno, Habermas também 
tem. (FINLAYSON, 2009)32 Mesmo assim, para quem acha que o desa-
fio de Habermas tem cabimento, o clarividente Finlayson menciona 
uns poucos autores que acharam que deveriam ocupar-se do questiona-
mento habermasiano, entre os quais Honneth, que já citamos, e, desta-
cadamente, Seyla Benhabib, que tem um livro inteiro sobre o assunto.

Benhabib (1986) dá por consagrado o novo paradigma pragmatista 
kantiano de Habermas e por enterrado, nos termos deste, o paradigma 
da produção de Marx, que estaria todo ele inevitavelmente comprome-
tido com os entraves da filosofia do Sujeito, mais precisamente de um 
grande Sujeito unitário. Isto é, estaria totalmente comprometido com 
os entraves de uma filosofia que concebe práxis ao modo de trabalho/
produção e, logo, como ação daquele execrado Sujeito. É uma ação que 
emerge dele enquanto só e exterior aos objetos da ação; que emerge de 
um Sujeito que trata de se realizar no mundo manipulando objetos con-
forme seu desígnio. Em Hegel, tal Sujeito é o Espírito, e a História é a 
narrativa de seu autodesdobramento; de um Sujeito que se externaliza, 
realizando-se através de uma reapropriação de sua existência alienada. 
Mas não só em Hegel: em Marx, do mesmo modo, a História é desdo-
bramento de um tal Sujeito único, coletivo. Para Benhabib (1986), uma 
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teoria social (crítica) só poderia, em vez disso, começar pela experiência 
da comunicação, que reconhece uma pluralidade de Sujeitos em uma 
interação que nenhum deles pode dirigir, pois suas consequências são 
indeterminadas e não visadas.33 Ao final, então, em vez do paradigma 
da práxis dos seres humanos como produção, temos um paradigma da 
práxis deles como pura intersubjetividade, mais precisamente como in-
teração comunicacional, discursiva, linguística, separada do trato com 
o mundo enquanto de eventual interesse normativo e emancipatório.

Todo paradigma da ação como produção, prático-material social con-
sagraria necessariamente concepções como a de um Sujeito unitário, 
como a da história como sua história, como a de emancipação como su-
jeição, a ele, do real inteiro, e por que não se poderia incorporar a comu-
nicação a uma ideia de interação social produtiva, disso não se cogita. 
A prática sensível, de produção e reprodução social, não nos enreda ao 
mundo e também uns aos outros, e não pode ela própria constituir-se em 
nossa objetivação e contexto indeterminados? O que haveria de Sujeito 
metafísico num contextualismo materialista prático, do qual os próprios 
Sujeitos (nesse caso, finitos, sociais, corpóreos) e sua agência (no caso, 
sensível e produtiva) fazem parte e no qual, pois, suas consequências 
são indeterminadas e não “pretendidas”? Ora, nada disso está neces-
sariamente envolvido num materialismo prático, social, interacionis-
ta, contextualista, pluralista, holista, experimentalista. De outro lado, 
 podemos perguntar: será o paradigma da comunicação uma superação 
cabal do paradigma da consciência e do Sujeito, e de seus dualismos, 
agora que a ação, no primeiro, é simplesmente fala, mesmo que por ela 
os Sujeitos sejam aparentemente incorpóreos, desprovidos de contexto 
material, e não se enredam corpórea e materialmente, a um só tempo, 
uns com os outros e com o mundo? Não precisamos ficar com o materia-
lismo hegeliano-substancialista de Marx, mas tampouco precisamos de 
uma  recaída no imaterialismo e no dualismo que opõem radicalmente 
ação instrumental a interação; de uma recaída no linguocentrismo/logo-
centrismo, para não dizer no verbalismo, de conceber a prática humana 
relevante à maneira daquela de nós intelectuais e acadêmicos.

Sobre a questão da normatividade sabemos que Marx chega a se re-
ferir a seu materialismo como materialismo prático, mas também, in-
felizmente, a concluir que materialismo prático é igual a comunismo. 
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Não precisamos chegar a tanto, nem de outro lado nos dispensar de 
um materialismo prático-sensível melhor, social, de alcance norma-
tivo, sem os problemas de um dualismo reducionista, de um humanis-
mo essencialista e de um substancialismo determinista. Não se deve 
excluir que uma compreensão da realidade dos seres humanos, isto 
é, seu mundo, como prático-material, ativo-produtivo, possa ser de-
senvolvida de modo a apresentar elementos normativos, emancipa-
tórios, inclusive mais interessantes do que os de Marx ou Habermas. 
O próprio ponto de vista materialista de Marx, ativo-sensível, pode 
ser entendido como contendo, potencial e contraditoriamente, ele-
mentos prático-poiéticos sociais, prático-contextualistas, sinnliche, 
nem subjetivistas, nem substancialistas, nem essencialistas, mas 
efetivamente normativos em sentido não fundacionista, destrans-
cendentalizado – mesmo que em Marx tal ponto de vista também 
esteja misturado com cartesianismos, com o velho materialismo de-
terminista, com uma concepção correspondentista de conhecimento, 
com um negativismo lógico-dialético, com dualismos e, por fim, com 
substancialismos e “unitarismos” do Sujeito.34

Vejamos agora como esse materialismo prático se apresentaria, para 
além do já mencionado Leitfaden de Marx, e o busquemos principal-
mente nas Teses ad Feuerbach, porque é aí que seus virtuosos elementos se 
apresentam condensados e reunidos, bem como também – justamente 
do ponto de vista normativo – caracteristicamente viciados.35 Deixo ao 
leitor a tarefa de conferir diretamente tais elementos e algo do que lhes 
complementa em outras obras, começando pelo que eles apresentam de 
mais virtuoso:

1. uma rejeição do idealismo subjetivo, ativo mas abstrato, unsinnlich, 
bem como, de outro lado, uma recusa do empirismo dogmático, 
objetivista, intuicionista-passivo, ainda que materialista (tese I);

2. uma superação da concepção do mundo e do Sujeito como está-
ticos, exteriores um ao outro e, logo, aparentemente, o abandono 
do ponto de vista do espectador e da fixação objetivista-repre-
sentacionista do real (teses I e V);
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3. a questão da verdade de um pensamento ou crença como uma ques-
tão prática, como a efetividade e o poder que demonstre na prática, 
e como algo que não se estabelece separado dela (teses II e III);

4. a ideia de que uma teoria que visa mudar as circunstâncias so-
ciais (um “mundo nosso” ou uma “forma de vida”, se quiserem) 
não se deve pôr nem fora nem acima delas, mas deve coincidir 
com seu próprio movimento e a própria atividade humana, não 
teórica, cotidiana, de alterá-la, em que os seres humanos, entre-
tanto, também transformam a si mesmos (tese III);

5. uma desqualificação do indivíduo abstrato da percepção empi-
rista, isto é, uma rejeição da ficção do indivíduo dissociado do 
conjunto das suas relações sociais e de uma forma de vida deter-
minada (mundo, contexto); embora uma rejeição, de outro lado, 
envolvida com a essencialização/substancialização de algumas 
dessas relações (tese VI);

6. uma concepção da realidade social como atividade sensível (prá-
xis, material) e como contexto prático-sensível e de nós próprios 
como também ativos-sensíveis, envolvidos naquela (tese I e A ideo-
logia alemã). Uma concepção de nós próprios como bichos que põem 
objetos e são postos por objetos (Manuscritos de 44, “Sobre a filoso-
fia e a dialética de Hegel em geral”). Uma concepção para a qual, 
ademais, a consciência é linguagem, isto é, aquela consciência que 
existe também para os outros, e é ela própria não desprovida de 
dimensão sinnlich, material (A ideologia alemã, seção I);

7. tudo isso atravessado por uma sugestão de “epistemologia social”, 
isto é, uma sugestão de congruência de pontos de vista filosóficos 
e políticos com posições/pontos de vistas (Standpunkten) sociais 
(e materiais), que se aproximaria de um possível contextualismo 
prático-material e do que chamaríamos de um “perspectivismo 
realista” (teses IX e X) – ao qual, entretanto, o próprio Marx não 
é fiel, como na sua epistemologia solipsista, inflada, correspon-
dentista, na famosa Introdução de 1857.
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A partir daqui, entretanto, a ontologia e antropologia de Marx se 
complicam, e seus problemas normativos começam a aparecer. Ainda 
nas mesmas Teses, começamos a ver:

1. uma crítica do “real social” (para Rahel Jaeggi, “forma de vida”) 
como, ao mesmo tempo, essencialmente autocindido em dois e 
atomizado em uma infinidade de subjetividades opostas, pelas 
más, conflitivas, relações e práticas sociais imperantes – o que 
acarretaria, na suposição de Marx, uma desnecessária cisão/du-
plicação/inversão do mundo real, que se projetaria na religião, 
na filosofia, na ideologia. Aqui, junto com potenciais elementos 
pragmático-ativistas, materiais, Marx assume o pressuposto de 
uma unidade plena do humano social (o tal “Sujeito unitário”), a 
ser recuperada/consumada pela Revolução.

2. daí – eis finalmente a questão – Marx passa à dedução/tradução, 
a partir do cristianismo, do fundamento normativo de sua Crítica 
(comunista), um fundamento supostamente mundano, mas na 
verdade essencializado: “o Humano” como essência-genérica, para 
não dizer Ser Supremo. É esse mesmo fundamento que, introdu-
zido na economia política pela noção de trabalho/produção como 
essencialmente social (dos Manuscritos a O capital), determina – por 
necessidade – o rumo da supressão prática da referida contradição 
cindidora, atomizadora e inversora, e a restauração (!) de uma ple-
na unidade-solidariedade social – com o fim da autoalienação do 
“Homem” (teses IV, VI e X). Nisso, não há como acompanhar Marx, 
nem integral nem “atenuadamente”, isto é na forma de um huma-
nismo real, integral, nem dogmático nem determinista.

Depois de tudo isso, e em oposição a uma parte disso, o que se pode-
ria derivar para uma reconstrução crítica de Marx, e também do prag-
matismo, dos fios condutores e máximas de ambos, é, como propomos, 
um ponto de vista que parta mais consistentemente de nosso originário 
emaranhamento social-sensível, prático-ativo, produtivo, cognitivo, es-
tético, imaginoso, usuário, experimental, com o mundo.36 Com base nes-
se emaranhamento, aqueles citados elementos se reconstroem e, a partir 
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dele, realidade (social), conhecimento, ação, linguagem, significação e 
normatividade podem ser produtiva e inovadoramente reconcebidos. Isso 
de uma maneira que deixa para trás um realismo empirista representa-
cionista-mentalista, positivista, entendido por nós (e até certo ponto por 
Marx) como dogmático e como pouco interessante para a realização das 
disposições livres, prático-criadoras, (auto)transformadoras, autônomas, 
dos seres humanos; tanto quanto dispense um antirrepresentacionismo 
linguocêntrico, pós-metafísico, como é o caso dos pragmatismos linguís-
ticos de Habermas ou também de Richard Rorty – este último, entretanto, 
menos kantiano, mais hegeliano, menos logocêntrico, do que o primeiro.37

Trato de avançar na articulação desse ponto de vista reconstruído, que 
chamo de poético-pragmático, pela via de uma combinação de não re-
presentacionismo prático e materialismo poiético, aqui sugerida como 
possivelmente mais apropriada às nossas circunstâncias e necessidades 
sociais, com base na utilização de noções como:

a. intencionalidade prático-sensível, social-significadora, como nos-
so modo prático-ativo, social, deliberado, de dirigirmo-nos às coi-
sas, tomá-las e produzi-las e de assim lhes dar significados – e a 
partir delas formar noções;

b. a noção de ação humana como pervasivamente poiesis (fazer cria-
dor que introduz coisas no mundo) e da realidade e de nós próprios 
como atividade sensível e artefato (atividade fixada e suporte de 
mais atividade);

c. significação e normatividade como constituídas, não em primei-
ro lugar apenas pela linguagem e seu uso, nem só intersubjeti-
vamente, mas pela nossa prática usuária, social, plural, de lidar 
com o mundo, uns com os outros e com as coisas, orientada por 
propósitos, apoiada em e permanentemente modificada/modifi-
cadora por/de objetos;

d. isso em oposição à ideia de significação como em primeiro lugar 
linguística e à ideia de uma normatividade – deduzida, de modo 
fundacionista, da religião; ou lida para dentro da realidade por 
uma teoria da história e da economia; ou ainda postulada por um 
universalismo abstrato, transcendental, anistórico.
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Por essa via, chegamos a uma concepção prática, interacionista, ho-
lista-materialista, objetual, não dualista, do mundo, da cultura e de nós 
mesmos, segundo a qual os seres humanos, para seus propósitos, per-
manentemente põem/criam artefatos e práticas e são, por sua vez, pos-
tos/criados por tais artefatos tanto quanto pelas práticas, competências 
e relações que permanentemente engendram e subvertem tanto quanto 
sustentam. Chegamos a uma concepção da sociedade como um agrega-
do de práticas envolvidas com o uso ou a criação de “objetos” (sentido 
amplo), sendo tais práticas, como dissemos, também formas de associa-
ção e objetivação nossas, que encontram em objetos seu suporte e que 
envolvem relações nas quais estes têm papel constitutivo.

Parafraseando Marx, a dialética desse novo materialismo prático-poié-
tico e desse “mundo bem nosso” ficaria mais ou menos assim: em contato 
e envolvimento com o mundo e uns com os outros, na criação e no uso 
de objetos, os seres humanos desenvolvem entre si relações múltiplas e 
cambiantes, enquanto desenvolvem novas práticas e produzem novos ar-
tefatos, dispositivos e instituições. A criação de novas práticas, objetos e 
usos enseja novas relações e novas formas de subjetividade entre os se-
res humanos, constituindo e apropriando um mundo nosso (ou forma de 
vida), constituindo a nós próprios e, assim, ao que chamamos de mundo e 
de história. Tudo isso ensejando relações boas ou más, restritivas ou pro-
piciadoras (desse labor criativo), mais simétricas ou mais desiguais, que 
podem passar de uma coisa a outra pelo desenvolvimento de humanos, de 
artefatos e competências produtivas – e de sua apropriação.

Não há por que supor que semelhante dialética só se dê na produção de 
bens e meios, ditos inteiramente materiais, de produção e de consumo, 
na suposta base material da sociedade (como em Marx), e, particular-
mente, na Modernidade, pelo uso predominante de grandes e pesados 
meios de produção, por grandes coletivos humanos por essas condições 
arregimentados e homogeneizados, como Sujeito coletivo unitário que 
se universaliza. Não há por que supor que essa dialética não se dê tam-
bém na prática geral dos seres humanos todos, por várias formas as-
sociados e opostos, de criar, usar e reproduzir, como inevitavelmente 
entrelaçados, objetos, ideias, práticas, vocabulários, instituições, todos 
enfim artefatos e objetivações daquela atividade; de nos produzirmos e 
diversamente assim nos entrelaçarmos, a nós próprios e com o mundo 
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– como artefatos. Nesse caso, devem cair os rígidos dualismos infraes-
trutura/superestrutura e material/espiritual, não havendo por que en-
tender que há pensamento, mas não materialidade e produção no nível 
da atividade dita supraestrutural, e que não há pensamento mas apenas 
materialidade no nível da dita infraestrutura, em práticas consideradas 
como as únicas produtivas em sentido estrito.

Et voilà: eis um materialismo prático-transformativo, social, inte-
racionista, desessencializado e dessubstancializado, não determinis-
ta, democrático, pluralista; uma melhor reconstrução materialista de 
Hegel e histórica de pragmatismo, em ambos os casos como ponto de 
vista destranscendentalizado, contextualizado, plural, civil, em filoso-
fia. Que começa por pôr no mesmo barco e igualmente ao centro todo 
tipo de atividade humana (econômica, política, científica, artística, mo-
ral, filosófica) e seus respectivos produtos, enquanto articulados entre 
si, sempre e inevitavelmente tanto materiais quanto espirituais – ou 
seja, sempre humanos. Não se trata propriamente de uma ontologia 
nem de uma grã-teoria, mas simplesmente de um ponto de vista, so-
cialmente situado, para lidar com certas circunstâncias, tendo em vista 
certos propósitos. crítico, mas normativamente mais ligado a afirmação 
e a exuberância, a florescimento pessoal e social, a solidariedade tanto 
quanto a empoderamento, a mais riqueza e mais autonomia – mais de-
mocracia, mais autoria, mais poesia. Uma melhor explicação disso tudo, 
porém, fica para outro texto.

NOTAS

1 Ver sobre isso, por exemplo, “A filosofia como guardadora de lugar e como in-
térprete”, em Consciência moral e agir comunicativo (1989), texto em que Habermas 
pela primeira vez reage ao neopragmatismo de Richard Rorty. Para o trânsito de 
Habermas ao pragmatismo, ver o trabalho de Laiz Fraga Dantas, Habermas e a re-
construção do marxismo: da teoria crítica ao pragmatismo (2014).

2 São posições cujo alcance não se pode entender lendo apenas Karl Löwith, o que 
aparentemente é o que a Teoria Crítica desde sempre fez. Desde 1990, publiquei 
uma série de artigos sobre a esquerda hegeliana e seus representantes mais desta-
cados, além dos livros Ascensão e queda do sujeito no movimento jovem hegeliano (1992) 
e A questão da individualidade: a crítica do humano e do social na polêmica Stirner-Marx 
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(1993). Sobre Max Stirner em particular, o concorrente sobre o qual Marx es-
creveu mais extensamente, ver, de Rodrigo Ornelas, “Dialética, antropofagia, 
Modernismo: por uma filosofia da criação e do desenvolvimento” e, de Hilton 
Leal da Cruz, “Stirner, Rorty e um ponto de vista prático-sensível sobre autocria-
ção”, ambos nesta coletânea – do último, ver ainda a sua dissertação de mestrado, 
A dessacralização da cultura em Max Stirner (2012), de Cruz. 

3 Ver Hans-Martin Sass em “Bruno Bauer’s critical theory” (1978). Habermas (2002, 
p. 227), de seu lado, entende que o pragmatismo (ele está pensando sobretudo em 
John Dewey) é ele próprio uma variante do jovem hegelianismo. 

4 Aparentemente, o recurso à noção de Teoria Crítica no lugar de filosofia data do 
hegelianismo de esquerda, de certo fim da filosofia que ele pretende representar. 
Marx, em A ideologia alemã, primeira seção, refere-se a essa pós-filosofia, a dele 
inclusive, como “Teoria Alemã”. 

5 Podemos ainda mencionar, como representantes da nova Teoria Crítica: Rainer 
Frost, que põe o princípio da justificação recíproca como uma questão prática e 
política, e Robin Celikates, que toma a Teoria Crítica como uma prática social de 
autoentendimento e teoria autocrítica e horizontal, além de Nancy Fraser e Amy 
Allen, nos Estados Unidos. São todos autores interessantes, mas não tão elabora-
dos como renovação ou reinvenção da Teoria Crítica, como no caso de Jaeggi. 

6 Sobre a Teoria Crítica de Nancy Fraser, ver, de Laiz Fraga Dantas, O problema da 
normatividade na teoria crítica: Nancy Fraser e o debate contemporâneo (2019).

7 Para reconstruções não pessimistas, melancólicas como as da dupla Adorno-
-Horkheimer, mas ainda hegelianas de esquerda, mais valeria aos novos teó-
ricos críticos recuperar criticamente algo do exuberante e produtivo, quase 
poético-pragmático, hegelianismo de esquerda do Herbert Marcuse de Razão e 
revolução (1941).

8 Voltando a falar de esquerda hegeliana em relação à Teoria Crítica, é desconcer-
tante que alguém dessa área prefira recorrer como hegeliano de esquerda a nada 
menos do que o pragmatista Charles Peirce. (STRYDOM, 2008) Mais plausível se-
ria arrolar Nietzsche como hegeliano de esquerda, como faço em “Consideração 
tempestiva I: Nietzsche como jovem hegeliano e maître-à-penser” (2013), e como 
pragmatista, como faz André Itaparica no texto “Poiesis: nietzschianizando o 
pragmatismo, pragmatizando Nietzsche”.

9 Como contribuição nessa linha, ver, por exemplo, meus textos “Towards a Prac-
tical-Poietic, Material Point of  View” (2019c) e “A World of  Our Own: A Pragmat-
ic-Poietic, Transformative Perspective, Conversationally Developed”, publicados 
na revista Transcience (2020). O que chamo de “mundo nosso” está próximo do que 
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vi depois Rahel Jaeggi chamar de “forma de vida”, só que, no meu caso, expressa-
mente associado a um ponto de vista prático-histórico, material-produtivo e a 
um correspondente “fio condutor”. 

10 Uma completa pragmatização ou deweyanização da Teoria Crítica, como parece 
sugerir Roberto Frega (2017), soa como uma proposta estreita, empobrecedora e 
até preguiçosa, na contramão do espírito de troca e fecundação mútua, interna-
cional, ecumênica, inaugurado por Habermas, para a qual filósofos não metropo-
litanos como eu poderiam se sentir mais atraídos. 

11 De modo comparável com o que Richard Rorty andou tentando, infelizmente como 
um modo linguocêntrico e antirrealista. 

12 Para mais do que isso, sobre nosso ponto de vista materialista prático-poiético, 
em português, ver textos de Souza (2012, 2015, 2019a) e Souza e Silva Filho (2017), 
publicados na revista Cognitio, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), e, em espanhol, na coletânea The Reception of Peirce and Pragmatism in 
Latin-America, de Reyes Cárdenas e Herbert (2020).

13 Ver o livro de Jaeggi Kritik von Lebensformen ou Critique of Forms of Life e, mais re-
sumidamente, seu excelente artigo “Towards an Immanent Critique of  Forms of  
Life”, em Raisons Politiques (2015).

14 Vide nota 10.

15 Teses ad Feuerbach e A ideologia alemã. As consequências que poderia tirar seriam, 
por exemplo, aquelas antidualistas, interacionistas e contextualistas. 

16 Ver, de Dewey, “Does reality possess practical character?” (1995). 

17 Ver a seção “Sobre a filosofia e a dialética hegelianas em geral”, dos Manuscritos de 
1844, de Marx.

18 Como entendo, há suficiente materialismo e naturalismo (além de pragmatismo) 
em Hegel, na Fenomenologia do Espírito em geral, e na própria dialética de senhorio 
e servidão, em particular, em que a maioria vai buscar, para efeitos emancipa-
tórios, apenas intersubjetivismo. Nesse ponto, discordo tanto do materialismo 
reducionista e dualista de Marx quanto do intersubjetivismo racionalista desen-
carnado de Habermas, e mesmo o pragmático-hegeliano, menos logocêntrico, de 
Richard Rorty. Sobre o naturalismo e o materialismo de Hegel, ver: Testa e Ruggi 
(2016), especialmente a parte 3 da obra. 

19 Quanto a práticas e instituições, o ponto de vista que defendemos, de um para-
digma pragmático produtivo, poiético, articula-se com uma perspectiva de cons-
trutivismo institucional, defendida exemplarmente por Tiago Medeiros, em sua 
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tese de doutorado Raízes da institucionalidade: uma tipologia filosófica e uma contribui-
ção teórica (2020), e por Pedro Lino de Carvalho Júnior, em O direito como imaginação 
institucional em Roberto Mangabeira Unger (2020). No mesmo espírito, sobre o cons-
trutivismo institucional no pensamento social e político brasileiros, ver, nesta 
coletânea, os textos “Os paradigmas de interpretação do Brasil e nossos projetos 
de país”, de Carlos Teixeira, e “O construtivismo institucional de Anísio Teixeira 
no pensamento brasileiro”, de Daniel Vargas e Laila Galvão.

20 Peço desculpas ao leitor por expor tão rapidamente, nesses dois últimos pará-
grafos, o que precisaria ser desdobrado para ser melhor entendido, mas a esse 
assunto voltaremos mais adiante. A respeito das minhas publicações sobre isso, 
algumas já mencionadas, ver as referências no final do texto. 

21 É o que modestamente procuro fazer em outro lugar, como no já menciona-
do “A World of  Our Own”. A propósito de narrativas de desenvolvimento, devo 
assinalar en passant que meu próprio ponto de vista pragmático-poiético deita 
raízes também no hegelianismo e Modernismo brasileiros. Sobre isso, ver, de 
Rodrigo Ornelas, Dialética como apropriação e devoração: uma interpretação filosófica da 
Modernidade (2020).

22 O substancialismo e o essencialismo de Marx começam a ser denunciados, em-
bora pelo viés da autoconsciência, já no interior da própria esquerda hegeliana, 
que é a corrente filosófica a que a Teoria Crítica hoje se diz afiliada. Sobre isso, ver 
textos mencionados na nota 2. Feuerbach também se esforça por não reproduzir 
o dualismo essência-existência, que Marx na verdade, na sua crítica a ele, preten-
de restaurar. (SOUZA, 2005b, p. 242-260)

23 Minha crítica ao linguocentrismo da filosofia dos nossos dias está em textos como 
os já mencionados na nota 8. Em português, ver “O mundo bem nosso: antirrepre-
sentacionismo poiético-pragmático, não linguístico”, de Souza (2015).

24 O próprio Axel Honneth é autor de Reification: a New Look at an Old Idea (2012), livro 
no qual usa a noção para rejuvenescer Lukács, isto é, indo além dele sem negá-lo, 
que a usara para rejuvenescer Marx, basicamente a partir da noção de fetichismo 
deste último, reiterando ou mesmo acentuando seu caráter basicamente huma-
nista, também romântico retrô. 

25 O que digo aqui está na esteira de esforços da filosofia contemporânea metropoli-
tana, com que dialogo, mas também na linhagem do empenho histórico de tantos 
filósofos e ensaístas brasileiros, como Álvaro Vieira Pinto e Guerreiro Ramos.

26 Sobre elementos naturalistas e materialistas de Hegel, ver nota 18. Sobre elemen-
tos pragmatistas em Marx, ver nosso “Para uma crítica ao (não-)pragmatismo de 
Marx” (2012). Mais adiante, retorno aos dois assuntos.
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27 Em um conjunto de textos (ver referências ao final deste), apresento meu próprio 
desenvolvimento de tal ponto de vista. Apenas como recurso de explicação e veri-
ficação é que o faço, dialeticamente, com outras posições, aqui em confronto com 
um quadro geral da Teoria Crítica dos nossos dias. 

28 Meu ponto de vista material, como vim depois a perceber, dialoga tacitamente com 
desenvolvimentos filosóficos recentes, como o enativismo, e com a ideia de uma 
orientação filosófica mais efetiva para o mundo dos objetos ou para os objetos no 
nosso mundo. Sobre isso, ver, em Cognitio, “O mundo bem nosso” e, em Transcience, 
“A World of  Our Own”, já referidos, e o texto “Mente e mundo: relações cognitivas 
– corpóreas, enativas, estendidas”, de Ralph Ings Bannell, nesta coletânea. 

29 Deve-se notar que, para a perspectiva materialista-monista-substancialista que 
Marx desenvolve, que parte de Strauss e passa por Feuerbach e Moses Hess, o 
verdadeiro materialismo dialético teria, por si só, virtudes normativamente an-
tiegoístas, ao final comunistas, por limitar e por liquidar as presunções da subje-
tividade livre idealista, como representada no cristianismo, no liberalismo e na 
ideologia de modo geral. A hermenêutica ateísta comunitarista de Feuerbach é 
apenas parte disso; ele simplesmente conclui que “materialismo é amor”. 

30 Com efeito, Marx, em O capital, consegue a proeza de apresentar como material-
mente determinado – e, portanto, como puramente “científico” – o que está mo-
ralmente prescrito, como determinado no nível da essência, embora contrariado 
no nível da aparência “real”. Convenhamos que, nas circunstâncias históricas da 
dissolução moderna do que antes oferecia a Cristandade, é uma façanha de ex-
traordinário alcance histórico e de enormes consequências práticas. 

31 Sobre nossa própria ideia de mediação entre teoria e prática, ver Philosophy as a 
Civil & Worldly Thing, From a Brazilian Critical-Historical Perspective (2019b).

32 Não vamos aqui nos deter nessa identificação, que Finlayson admite sem ver qual-
quer problema, entre Teoria Crítica e medicina, mas não podemos deixar de in-
dagar desde já: contra qual normalidade uma realidade social é entendida como 
doença? Quem declara doentes os homens e a sociedade? Com base em que decide 
sua doença? O teórico crítico é um médico? Um terapeuta? Opera uma cura? A so-
ciedade é seu paciente? É assim que a Teoria Crítica se vê e nos vê?

33 Para o que digo aqui, é suficiente ver a resenha de Iris Young, do livro de Benhabib, 
em Ethics (January 1988, v. 98, n. 2, p. 410-411, University of  Texas, Austin).

34 Como entendo, há suficiente normatividade “materialista” e “produtiva” (eman-
cipatória) em Hegel, como na dialética de senhorio e servidão, na Fenomenologia do 
Espírito, por um entrelaçamento de produção e interação, em que muitos vão bus-
car apenas intersubjetividade. Sobre esse materialismo emancipatório de Hegel, 
ver, como já sugerimos, Testa e Ruggiu (2016), especialmente a parte 3 da obra.
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35 Aqui faço basicamente um resumo, com alterações, de parte do nosso já mencio-
nado “Para uma crítica ao (não-) pragmatismo de Marx”.

36 Não só Marx, o pragmatismo tem também seu próprio Leitfaden, para nós com-
preendido basicamente por três elementos: 1. a sentença de Alexander Bain sobre 
crença como disposição de conduta; 2. a máxima de Peirce sobre o significado de 
uma noção como das consequências de alcance prático sensível, na nossa intera-
ção com ela; e 3. o ponto de vista do agente, de Dewey, ainda que concebido por ele 
de modo naturalista, mais adaptativo do que poiético.

37 Richard Rorty, um interlocutor que eu recomendaria aos que pretendem renovar 
a Teoria Crítica, tem um ponto de vista não incondicionalista, não universalista, 
mais consequentemente prático, menos dualista e bem mais poiético do que o de 
Habermas – embora se trate ainda de um paradigma filosófico insuficientemente 
aberto à dimensão material-sensível de nossas práticas, o que o envolve em relati-
vismos, ceticismos e agnoticismos desnecessários. Podemos dizer que,  enquanto 
Habermas desenvolve um pragmatismo ético, Rorty desenvolve um pragmatis-
mo poiético, com tons nietzschianos. Sobre as convergências e diferenças entre 
os dois, ver nossa introdução aos debates Rorty e Habermas em Souza (2005a). 
Sobre a crítica da cultura, de Richard Rorty, ver, de Hilton Leal da Cruz, A política 
cultural de Richard Rorty: outros caminhos para a política e para a cultura (2019), e sobre 
seu pragmatismo crítico-romântico, ver, de Tiago Medeiros, Pragmatismo român-
tico e democracia: Roberto Mangabeira Unger e Richard Rorty (2016). Quanto ao 
brasileiro Mangabeira Unger, um interlocutor necessário a teóricos críticos mais 
renovadores, recomendo particularmente seus The Self Awakended: Pragmatism 
Unbound (2007) e Politics: the Central Texts (1997). Sobre Unger, ver, além do livro 
de Tiago Medeiros, o de Pedro Lino de Carvalho Júnior, O direito como imaginação 
institucional em Roberto Mangabeira Unger.
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RALPH INGS BANNELL

Mente e mundo: 
relações cognitivas-corpóreas, 
enativas, estendidas

Introdução

Neste breve capítulo, faço um pequeno exercício de trazer a concepção de 
“cognição 4E”,1 da mente e da cognição para dialogar com a concepção prá-
tico-poiética e materialista da filosofia desenvolvida por José Crisóstomo 
de Souza em “Towards a Practical-Poietic, Material, Philosophical Point 
of  View” (2019) e em “A World of  Our Own: a Pragmatic Poietic, Trans-
formative Perspective, Conversationally Developed” (2020).2 Não é o caso 
de dialogar com todas as ideias e os argumentos apresentados nos artigos 
de Souza, muitos dos quais são polêmicos, mas simplesmente apresentar 
uma concepção da vida, da mente e da cognição que acredito ser compatí-
vel com pelo menos aspectos importantes do seu ponto de vista.

Em particular, gostaria de focar na ideia de “objetivação dos seres hu-
manos, seus atributos e capacidades externalizadas/estendidas, nós es-
tendidos no mundo, em artefatos, coisas, objetivações”. (SOUZA, 2019, 
p. 12) Acredito que a chamada cognição 4E da mente oferece uma ma-
neira de entender os mecanismos e estruturas em jogo quando pensa-
mos o ser humano dessa maneira. Nesse ponto, Souza (2019, p. 12) nota 
que sua ideia é “também ecoada na ideia de cultura material e na noção 
enativista da mente, que sublinha a interação humana sensório-motor, 
ativa e material com a construção do ambiente”.
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Enativismo e a mente corporificada

Como qualquer “novidade” teórica, essas vertentes sobre a mente huma-
na se fundamentam em abordagens filosóficas e científicas anteriores. 
A ideia da mente corporificada talvez tenha a linhagem mais  antiga, mas 
a da mente situada também pode ser traçada pelo menos desde Hamann 
e Hegel. No que se refere à abordagem enativista, os precursores prin-
cipais incluem a teoria de autopoieses, de Maturana e Verela (1980), e 
a  fenomenologia, especialmente de Merleau-Ponty (1969, 2012). Outras 
influências incluem a psicologia ecológica de Gibson (2015) e, em algu-
mas vertentes, o pragmatismo de Dewey (1981), bem como a nova teoria 
do engajamento material. (MALAFOURIS, 2013) A inauguração da abor-
dagem enativista talvez seja a publicação do livro de Verela, Thompson 
e Rosch, em 1991, The Embodied Mind; e a da mente estendida, um artigo 
de Clark e Chalmers (1998). Começarei com o enativismo.

O enativismo combina elementos da biologia e da evolução, a ciência 
cognitiva e a fenomenologia. Assim, captura o fato de que o cognoscen-
te é um organismo vivo com capacidades cognitivas que emergem do 
seu acoplamento com o mundo físico e cultural. Uma maneira de enten-
der essa ênfase é apresentar as ideias centrais da teoria de autopoiese 
de Maturana e Varela (1980). No seu artigo “The Enactive Approach”, Di 
Paolo e Thompson (2014) afirmam que o enativismo não deixa de ser 
uma vertente da ideia de “mente corporificada”, porque seus conceitos 
centrais incluem o corpo na cognição, embora vá além de outras teorias 
da mente corporificada, porque “cognição depende constitutivamente 
do corpo vivido, entendido como um sistema autônomo”. (DI PAOLO; 
THOMPSON, 2014, p. 68)3 Então, o que é um sistema autônomo?

Qualquer organismo se individua, separando-se enquanto organis-
mo vivo e centro de agência de outros organismos e do seu ambiente. 
No  entanto, um atributo chave do corpo é que ele é autoindividuante 
( self-individuating) – se gera e se mantém através de mudanças estruturais e 
funcionais constantes. (DI PAOLO; THOMPSON, 2014) O corpo não pode 
se instanciar como um sistema cognitivo se não é self-individuating. As raí-
zes do conceito de autonomia, como está entendido na abordagem enati-
vista sobre a cognição, estão na teoria de autopoiese de Maturana e Varela 
(1980).4 A ideia central é a de que o intercâmbio energético e material 
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entre o organismo e o ambiente e, portanto, as transformações internas 
do organismo e seu metabolismo estão constantemente regenerados pela 
atividade dos processos. O sistema se mantém como organismo indivi-
duado a partir da atividade dos processos que se formam enquanto siste-
ma. Assim, apesar das mudanças na estrutura do sistema, sua organiza-
ção se mantém intacta enquanto o organismo se mantém vivo.

Di Paolo e Thompson (2014) definem um sistema autônomo como 
“operacionalmente fechado [operationally closed] e precário”. Ser “ fechado” 
aqui não quer dizer ser independente de outros sistemas ou do contex-
to/ambiente no qual o sistema está situado. Se fosse o caso, não sobrevi-
veria, porque precisa do intercâmbio com o ambiente para manter seus 
processos internos funcionando. Uma célula viva é um exemplo de um 
sistema autônomo; também o é o ser humano. No caso do ser huma-
no, seu sistema é composto de outros sistemas – sistema nervoso, por 
exemplo –, e ele faz parte de sistemas maiores, inclusive sistemas so-
ciais. O próprio planeta Terra poderia ser entendido como um sistema 
nesse sentido. (LOVELOCK, 2020)

No entanto, não é suficiente para um sistema ser autônomo que ele seja 
operationally closed. Também precisa ser precário. Di Paolo e Thompson 
(2014, p. 72) definem precariedade nos seguintes termos: “na ausência 
de relações de possibilidade [enabling relations] estabelecidas pela rede 
operacional fechada, um processo que pertence à rede vai parar ou di-
minuir”. Um ser humano é um sistema precário nesse sentido, porque, 
se uma relação parar de funcionar, o sistema como um todo vai parar de 
existir, mesmo se as condições externas permanecerem as mesmas. Por 
exemplo, o coração que bombeia sangue pelo corpo é uma condição de 
possibilidade da oxigenação do cérebro; ambos fazem parte do sistema. 
Mas se o coração parar de funcionar, o sistema como um todo vai parar, 
porque um está numa relação de possibilidade com o outro.

Mais dois conceitos precisam ser explicados: adaptabilidade (adapta-
bility) e produção de sentido (sense-making). Adaptabilidade se refere à 
capacidade do organismo de ajustar ou regular os processos fechados 
operacionalmente diante de condições favoráveis ou desfavoráveis. Em 
outras palavras, há condições que podem ameaçar ou promover a iden-
tidade autônoma do organismo, e ele tem que agir de uma maneira ade-
quada diante dessas condições. Sense-making “descreve comportamento 
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ou conduta em relação às normas de interação que o sistema gera, ele 
mesmo, na base da sua autonomia adaptativa”.5 (DI PAOLO; THOMPSON, 
p. 73) Essa noção exige uma explicação maior.

Segundo a teoria da mente enativa, todo organismo vivo produz nor-
mas que, por sua vez, guiam o comportamento dele. Obviamente, se in-
cluímos uma célula como membro do conjunto de organismos vivos, não 
estamos falando aqui somente de normas no sentido mais comum na 
palavra, ou seja, regras explícitas que podem ser elaboradas em forma 
semântica ou proposicional. A ideia de norma aqui pode ser ilustrada 
com a análise que Merleau-Ponty faz do comportamento.6 (MERLEAU-
-PONTY, 1969; THOMPSON, 2007) Obviamente, os humanos geram 
 normas de comportamento que podem ser articuladas em conceitos e 
proposições, mas nem todo ser vivo faz isso. A questão não é somente 
ser ou não ser consciente das normas que regram nosso comportamento. 
Nem seres humanos estão sempre conscientes dessas regras. As regras 
da gramática de uma língua são um exemplo disso. Um falante segue es-
sas regras para proferir sentenças bem formadas e o ouvinte utiliza as 
mesmas regras para compreender o que foi dito, mas nenhum dos inter-
locutores precisa estar consciente que está utilizando as regras.

O conceito de sense-making implica que mesmo um organismo sem a 
possibilidade de consciência pode “fazer sentido”, com a acepção que 
esse termo (sense-making) tem na teoria. À primeira vista, essa ideia soa 
como estranha, se não errada, porque estamos acostumados a vincular a 
produção de sentido e normas à capacidade de usar a linguagem verbal. 
Mas precisamos entender que essa é uma capacidade muito sofisticada 
do ser humano, e não a única maneira de produzir sentido e normas de 
comportamento. Como Di Paolo e Thompson (2014, p. 73) dizem: “um 
sistema adaptativo e autônomo produz e sustenta sua própria identi-
dade em condições precárias, registradas como melhores ou piores, e 
portanto estabelece uma perspectiva a partir da qual interações com o 
mundo adquirem um estatuto normativo”.

Mais surpreendente ainda, pelo menos à primeira vista, é a constatação 
de que organismos com essas características são cognoscentes, ou seja, ca-
pazes de cognição. Pode-se parecer esticar demais o conceito de cognição 
aplicando-o a organismos sem cérebro ou sistema nervoso central. No en-
tanto, a cognição aqui não quer dizer somente a capacidade de construir 
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conceitos e representações mentais sobre algo.7 A ideia é que a cognição 
simplesmente é essa capacidade de manter equilíbrio enquanto sistema 
autônomo. Thompson (2007, p. 124) cita Maturana sobre essa questão:

Um sistema cognitivo é um sistema cuja organização define um do-
mínio de interações nas quais se pode agir com relevância à manu-
tenção de si mesmo, e o processo de cognição é o atual (indutivo) agir 
ou comportar nesse domínio. Sistemas vivos são sistemas cognitivos, 
e vivendo enquanto um processo já é um processo cognitivo. Esta 
afirmativa é válida para todo organismo, não importa se tem ou não 
tem um sistema nervoso.

Em outras palavras, todo organismo vivo tem uma relação cognitiva 
com seu ambiente. Essa concepção de cognição tem muitas implicações. 
Em primeiro lugar, “cognição é comportamento ou conduta em relação 
a sentido e normas que o sistema, ele mesmo, encena ou produz [enacts 
or brings forth] na base da sua autonomia”. (THOMPSON, 2007, p. 126) 
O importante aqui é que o organismo, para ser cognoscente, precisa in-
teragir com seu ambiente. Não é suficiente que seja um sistema que tem 
uma autorreprodução interna mínima; precisa também interagir com 
seu ambiente para manter seu equilíbrio como sistema autônomo. A se-
gunda implicação é que “qualquer sistema vivo é um sistema autopoiéti-
co e um sistema cognitivo”. 8 (THOMPSON, 2007, p. 137) Nas palavras de 
Di Paolo e Thompson (2014, p. 73, grifo do autor):

Cognição básica, desse ponto de vista, não é o caso de representar 
estados de coisas, mas, em vez disso, de estabelecer relevância atra-
vés da necessidade de manter uma identidade que sofre a constante 
possibilidade de se desintegrar. Dessa perspectiva, o corpo não é so-
mente o meio, mas também o fim de um sistema cognitivo. Em outras 
palavras, cognição básica é mais uma questão de autorregulamento 
adaptativo em condições precárias do que de solução abstrata de pro-
blemas. O ponto aqui não é negar que temos a capacidade de nos en-
gajar na resolução de problemas num alto nível e que, de fato, nos 
engajamos nesse tipo de atividade. Em vez disso, é de dizer que essa 
cognição estreita pressupõe uma cognição mais abrangente e básica 
que chamamos de sense-making.
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Essa última constatação é muito importante, porque estabelece a ideia 
de que há “uma continuidade profunda entre vida e mente”. (DI PAOLO; 
THOMPSON, 2014) É de central importância essa ideia de que a mente 
está na vida e não que é algo acrescentado a ela em forma de um apare-
lho não substancial (como no Espírito de Descartes) ou transcendental 
(as faculdades da cognição em Kant), ou até somente pelo contexto so-
ciocultural (como no Geist de Hegel). Além disso, a ideia aproxima essa 
análise à de Dewey (1981), na medida em que ele sempre insistiu na con-
tinuidade ontológica entre o físico, o psicofísico e o “mental”, rejeitando 
o dualismo mente e corpo e substituindo-o pela noção de corpo-mente 
(sempre com hífen).

Outra aproximação é a de que, também para Dewey, a produção de 
sentido não exige sempre a linguagem verbal. Ele divide o sentido pro-
duzido pelo acoplamento do organismo com seu ambiente em três tipos: 
sentimento (feeling), sentido e significação. Sentimento é uma espécie 
de tom no pano de fundo da experiência, sem referência e sem atribu-
tos específicos. Sentido tem um referente, mas ainda não pode atribuir 
propriedades à experiência. Por fim, significação é uma forma de fazer 
sentido que envolve o uso de linguagem verbal e conceitos, capaz de ar-
ticular o significado de uma situação, evento ou objeto em todos os seus 
detalhes e sua riqueza. O ponto importante aqui é que, por mais que a 
significação seja central na vida humana, as outras formas de fazer sen-
tido também são importantes e talvez estejam na base até das formas 
mais sofisticadas.9 (JOHNSON, 2007, 2017)

Uma terceira implicação da análise do enativismo é que a evolução 
de cada espécie é uma questão de estabelecer um caminho no próprio 
caminhar (lay down a path in walking). Isso quer dizer, nas palavras de 
Thompson (2007, p. 218), que a evolução “evoca a imagem de seres vi-
vos estabelecendo caminhos históricos através da sua própria dinâmica 
e das dinâmicas dos ambientes nos quais estão acoplados estrutural-
mente”. Essa ideia traz não somente a questão da evolução das espécies, 
mas também a dimensão histórica ao desenvolvimento do ser humano 
em especial.10 Em particular, podemos entender sistemas sociais como 
sistemas autônomos (mas não autopoiéticos) e dependentes, para o seu 
equilíbrio (e, às vezes, desaparecimento), da dinâmica entre os organis-
mos que os compõem e os ambientes nos quais estão acoplados.
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Há outra implicação dessa abordagem que é importante. A ideia de 
sense-making pode ser estendida para produzir o conceito de participa-
tory sense-making. (JAEGHER; DI PAOLO, 2007) Essa noção é importante 
porque coloca a intersubjetividade no centro da caracterização do indi-
víduo.11 Essa ideia não quer dizer necessariamente que há um “nós” que 
antecede o “eu”, embora essa implicação exista em algumas vertentes da 
fenomenologia. (ZAHAVI, 2019) Em vez disso, a ideia central é a de que, 
em interação com outros seres humanos, produzimos sentidos que não 
poderíamos produzir sozinhos, mesmo em interação com o ambiente. 
Aqui entra a noção de cognição social (o entendimento da mente do ou-
tro), bem como a produção de sentido junto com outros.

É comum, por exemplo, na explicação de cognição social, ou seja, de 
como entendemos o que o outro quer dizer, pretende fazer etc., nos en-
gajarmos num tipo de “leitura da mente” do outro, através de inferên-
cias a partir de uma “teoria da mente” ou algum tipo de simulação das 
operações mentais do outro.12 O problema é que ambas as abordagens 
sobre cognição social pressupõem o indivíduo isolado e passivo diante 
de outro indivíduo igualmente isolado e passivo. Em outras palavras, 
elas pressupõem o individualismo metodológico. Na noção de participa-
tory sense-making, por outro lado, a dinâmica das relações do encontro de 
uma pessoa com outra se torna a sua própria dinâmica, digamos assim. 
Ou seja, a situação e sua dinâmica vão além da soma do ponto de vista 
das pessoas envolvidas e sentido novo é criado nessa dinâmica. Como 
Di Paolo e Thompson (2014, p. 75, grifo do autor) dizem:

Dado que sense-making é um processo corporificado de regulação ati-
va do acoplamento entre agente e mundo, a interação social – através 
de padrões de coordenação corporal e sua falha – abre a possibilida-
de de esse processo ser compartilhado entre as pessoas interagindo. 
Essa forma compartilhada de sense-making é o que se quer dizer por 
‘participatory sense-making’. Ela possui vários graus, desde orientação de 
sense-making individual (alguém chama sua atenção para um aspecto 
do mundo que você tinha ignorado) até sense-making em conjunto (uma 
obra é literalmente criada em conjunto através de um processo que 
não seria possível pelos indivíduos envolvidos sozinhos).
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Uma nota importante antes de prosseguir: dizer que cognição é sense-
-making, no sentido elaborado pelo enativismo, não é ignorar as diferen-
ças entre a cognição humana e a cognição de outros organismos vivos. 
Essas diferenças são da maior importância e vão nos ocupar no decorrer 
deste capítulo. O que precisa ser enfatizado no momento é que onde há 
vida, há mente, nesse sentido estendido do conceito.13

Intencionalidade, linguagem, dualismo

Minha exposição do enativismo somente incluiu seres humanos na sua 
última parte, quando apresentei a noção de participatory sense-making. No 
entanto, é necessário dizer algo sobre a intencionalidade e a linguagem 
do ponto de vista da versão dessa abordagem apresentada aqui, porque 
elas são consideradas muitas vezes características paradigmáticas da 
cognição humana. O conceito de intencionalidade é central à fenome-
nologia, que é, por sua vez, um dos fundamentos do enativismo. Como 
se sabe, a ideia central aqui é que a consciência sempre tem um “objeto”, 
ou seja, que ela aponta para algo para além de si mesma. A fenomeno-
logia trabalha com tipos diferentes de intencionalidade: como direcio-
namento a um objeto e como abertura ao mundo. (THOMPSON, 2007) 
Em algumas análises, a intencionalidade do segundo tipo é considerada 
primária, no sentido de que é uma condição da possibilidade do primei-
ro tipo de consciência. Por exemplo, Gallagher (2017) diz que Husserl 
faz uma distinção entre a intencionalidade do ato – como perceber, 
lembrar, imaginar etc. – e uma intencionalidade operativa. Segundo 
Gallagher (2017, p. 67), esse último conceito “tenta capturar o fato que 
o agente experimentador está engajado intencionalmente com o mun-
do através de ações e projetos que não são reduzíveis a simples estados 
mentais internos, mas envolvem o que Husserl chama de intenciona-
lidade corporal”.14 Podemos dizer que essa forma de intencionalidade 
é pré-reflexiva e opera como uma condição da possibilidade da forma 
que caracteriza estados de consciência enquanto atos mentais.

Isso nos leva ao conceito de intencionalidade enativa, que tenta ir 
além da ideia de que a intencionalidade é algo interno ou, pior ainda, 
meramente baseado no cérebro. Como Gallagher (2017, p. 72-73) diz, 
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“atribuímos intencionalidade a ações, na medida em que temos uma 
compreensão prática do seu significado socialmente instituído [. . .] 
nas ações do agente, apoiadas por práticas sociais e institucionais”. 
Conseguimos atribuir intencionalidade a outros porque compartilha-
mos as mesmas práticas. Essa análise dá uma dimensão pragmática à 
intencionalidade: “intencionalidade tem um estatuto especificado por 
normas sociais e é, pelo menos parcialmente, acessível publicamente a 
outras pessoas”.15 (GALLAGHER, 2017, p. 75) Intencionalidade enativa é 
uma forma de intencionalidade que é primária, porque nas interações 
com o outro opera uma forma de intercorporeidade. Mais uma vez, nas 
palavras de Gallagher (2017, p. 77-78, grifo do autor),

[. . .] intercorporeidade envolve uma resposta recíproca, dinâmica e 
enativa às ações do outro, entendendo ação como um affordance para 
mais ação em vez de uma ocasião para replicação (simulação). [. . .] 
Percebemos enativamente as ações e expressões emocionais de ou-
tros como formas de intencionalidade – isto é, como direcionadas e 
com significado [. . .], como significante em termos de como podería-
mos responder a eles. Outros se apresentam para nós com affordances. 
Por isso, nossa compreensão de outros é pragmática e se refere a suas 
ações em contexto; não está indexada a estados cartesianos que expli-
cariam suas ações.16

O mais importante aqui é que essa intencionalidade operativa está 
distribuída sobre o cérebro, o corpo e o ambiente. Essa análise da inten-
cionalidade é importante porque a situa no corpo e no ambiente, e não 
somente no cérebro do indivíduo. Em suma, intencionalidade, uma ca-
racterística central da mente humana, pode ser compreendida como “a 
constituição ou divulgação [disclosure] do mundo” e “surge do fechamen-
to operacional e da dinâmica interativa da autopoiese”. (THOMPSON, 
2007, p. 150) A intencionalidade tem raízes naturais e sociais.

Agora quero falar um pouco sobre a linguagem. Houve, especial-
mente na filosofia do século XX, uma tendência em focar a linguagem 
verbal como o elemento primordial na caracterização das capacidades 
cognitivas do ser humano.17 A ideia central é que a linguagem é fundan-
te ontológica e epistemologicamente no que se refere à consciência e à 
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cognição humana.18 Essa ênfase teve a consequência de afastar o corpo 
e o ambiente físico e social da análise da mente e da cognição huma-
nas. Contrária a esse tipo de análise, a linguística cognitiva (JOHNSON, 
2007; LAKOFF; JOHNSON, 1980) vem desenvolvendo a ideia de que o 
corpo constrange a linguagem de maneiras importantes. Esse trabalho 
é importante porque reduz o gap entre processos dinâmicos e corpori-
ficados e as capacidades de falar e pensar com linguagem. (DI PAOLO; 
CUFFARI; JAEGHER, 2018, p. 4-5) No entanto, podemos ir além desses 
insights e pensar o contrário: corpos humanos são corpos linguísticos. 
(DI PAOLO; CUFFARI; JAEGHER, 2018) Nessa direção, Di Paolo e seus 
colaboradores vêm desenvolvendo o conceito de corpos linguísticos (lin-
guistic bodies). Esse conceito mostra que a linguagem não é algo adicio-
nado às capacidades cognitivas e nem sua única origem e fundamento, 
mas uma nova maneira de ser corporificada. Não há espaço aqui para 
aprofundar numa exposição dessa análise, mas acredito ter ficado claro 
que ajuda a superar um foco exclusivo na linguagem verbal, como sendo 
o diferencial fundamental na explicação da cognição humana.

Por fim, gostaria de frisar que o enativismo supera dicotomias cen-
trais ao pensamento ocidental, tais como mente/corpo, sujeito/objeto, 
organismo/mundo. Já vimos como a teoria da autopoiese ajuda a romper 
com esses dualismos. A ideia central da continuidade entre vida e men-
te é o fio condutor para compreender como podemos superá-las. Dewey 
(1986) também propôs um princípio de continuidade entre vida e mente.

A fenomenologia também ajuda, mas precisamos superar um mal-
-entendido em relação a essa abordagem. Às vezes, a fenomenologia é 
vista como uma abordagem ontológica e epistemológica que elimina a 
realidade e somente foca na aparência, na forma como o mundo se apre-
senta à nossa consciência. O pragmatismo de Dewey também é criticado 
pelo mesmo motivo. No entanto, não somente é equivocado dizer que 
pragmatismo e fenomenologia são perspectivas ontológicas e episte-
mológicas antirrealistas, mas, na medida em que enativismo é  também 
uma perspectiva da ciência, a incorporação dessa abordagem dentro 
dela é sinal de que nem a ciência acredita mais em formas simplistas 
de realismo empirista. Se há continuidade entre vida e mente, então 
não há como separar o sujeito do objeto nitidamente. Isso não quer di-
zer que não há como identificar um organismo como centro autônomo 
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de agência e cognição, como vimos na minha exposição do enativismo. 
Mas mesmo essa individuação não nos autoriza a dizer que o sujeito é 
totalmente separado do objeto, ou a mente da vida, de uma maneira que 
nos permita falar em dualismos. Di Paolo, Cuffari e Jaegher (2018, p. 6) 
dizem que “a continuidade entre vida e mente é uma afirmativa que guia 
um naturalismo não reducionista que leva a sério nossa experiência de 
seres humanos concretos, sem dualismos”.

A mente estendida e o engajamento material

Gostaria agora de acrescentar ideias básicas da abordagem estendida da 
mente e da teoria do engajamento material para mostrar o poder da cog-
nição 4E na explicação da relação cognitiva entre organismo e mundo.19

A teoria da mente estendida foi desenvolvida por Andy Clark junto 
com David Chalmers (1998). A ideia central é a de que nossa mente se es-
tende para além do nossa “skinbag of  flesh and blood” (CLARK, 2003), 
para incluir elementos do ambiente – inclusive tecnologias – como par-
te da arquitetura e dos circuitos cognitivos. Numa série de livros, Clark 
(1997, 2003, 2008) tem desenvolvido essa teoria da mente e da cogni-
ção, que desafia não somente a herança da dicotomia mente/corpo, mas 
também a ideia de que a mente é somente interna ao indivíduo. Então, 
quais são os elementos da mente humana que ficam para além do “cé-
rebro nu”? (CLARK, 2014) Um dos objetivos da teoria de Clark é tentar 
entender como se pode explicar a cognição avançada, como no pensa-
mento abstrato, planejamento, razão hipotética, deliberação etc., para 
além da cognição básica.

Uma maneira comum de explicar essa cognição superior é focar numa 
suposta máquina interna complexa, que pode se beneficiar de estratégias 
on-line que exploram o ambiente, bem como outros de modelos internos, 
off-line, que manipulam a informação adquirida, para raciocinar, pensar 
etc. Clark opta para uma terceira via, que inclui operações off-line e inter-
nas ao sistema nervoso, mas acopladas e afinadas ao domínio de artifícios 
externos ao corpo, que ele chama de tecnologias cognitivas. A cognição 
avançada “envolve uma interação delicada entre fatores internos e am-
bientais”. (CLARK, 2014, p. 153) Por exemplo, aspectos do mundo externo 
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podem funcionar como uma memória extraneuronal. Um exemplo disso 
é o de um paciente com a doença de Alzheimer que coloca rótulos e pe-
quenas mensagens na casa para ajudá-lo a se lembrar das coisas. Os ró-
tulos viram uma tecnologia cognitiva que substitui a memória biológica 
em determinadas ocasiões. Em suma, “cérebros biológicos podem alcan-
çar mais e mais na medida em que o ambiente tecnológico os evolve”. 
(CLARK, 2014, p. 153) A arquitetura cognitiva inclui as tecnologias cogni-
tivas, mas, além disso, há evidência de que a parte cerebral também está 
moldada pelo acoplamento do organismo ao seu ambiente. Isso resulta 
num modelo da mente em que recursos neurais e operações e recursos 
externos se combinam para resolver problemas. (CLARK, 2014)

Claro, o papel da linguagem em capacitar a resolução de problemas 
não está esquecido na análise de Clark, que fala de um “nicho cogni-
tivo” criado por palavras e linguagem, mas também não lhe está dado 
um papel exclusivo na explicação das capacidades cognitivas dos seres 
humanos. No entanto, em todos os casos, segundo Clark (2012, p. 206), 
“precisamos entender as operações neurais-chave e precisamos enten-
der como elas conspiram com as várias formas de apoio extraneural 
para produzir os sistemas cognitivos responsáveis por tanto do nosso 
sucesso em resolver problemas”.

Entretanto, Thompson e Stapleton (2009) criticam na teoria de Clark 
a manutenção de um dualismo interno/externo e o fato de não levar em 
consideração a dimensão emocional da cognição. Em outras palavras, 
Clark adota um funcionalismo que, embora inclua o corpo como ele-
mento da mente estendida, ele é entendido somente no seu papel funcio-
nal e, portanto, teoricamente substituível por outra coisa com a mesma 
função. “Essa caracterização do corpo no seu papel funcional preserva a 
concepção funcionalista da cognição como fundamentalmente distinta 
da emoção. Emoção não entra nessa análise do corpo e suas capacidades 
cognitivas”. (THOMPSON; STAPLETON, 2009, p. 27) O corpo não está tra-
tado como uma entidade metabólica e orgânica. Contrários a essa con-
cepção do corpo, Thompson e Stapleton argumentam que não tem como 
separar cognição e emoção e mostram evidência das neurociências para 
apoiar esse ponto de vista. Para a abordagem enativa, é o corpo que li-
dera na “dança” entre cérebro, corpo e ambiente para produzir cognição, 
“porque é o que realiza a organização autônoma necessária para agência 
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individual e sense-making”. (THOMPSON; STAPLETON, 2009, p. 28) Em 
vez do modelo computacional de Clark, Thompson e Stapleton sugerem 
a ideia da incorporação de coisas do ambiente ao corpo biológico como 
uma maneira de entender como a mente pode estender-se para além do 
corpo do indivíduo. Esses materiais não são meramente extensões do 
corpo, mas algo incorporado nele, ou seja, “são acoplados à dinâmica au-
tônoma do corpo”. (THOMPSON; STAPLETON, 2009, p. 29) Esses recur-
sos acabam por constituir parte do sistema cognitivo ao longo do tempo.

A teoria de engajamento corporal é bem desenvolvida por Malafouris 
(2013). A proposta principal aqui é que o engajamento material produz 
sentido de uma maneira não possível para um mecanismo representa-
cional. Malafouris (2013, p. 66) sugere dois compromissos teóricos que 
ele compartilha com a teoria de Clark: 1. o que é fora do cérebro não é ne-
cessariamente fora da mente; 2. cognição não é simplesmente um caso 
de representações internas. O primeiro foca nossa atenção nos “eventos 
cognitivos que incluem interação entre pessoas, artefatos, espaço e tem-
po”. (MALAFOURIS, 2013, p. 67) O segundo ajuda entender que repre-
sentações podem ser externas ao organismo, como mapas, diagramas, 
ferramentas etc., bem como internas.

Mecanismos cognitivos podem estender-se para além do corpo e ser 
ancorados em coisas materiais, em que o engajamento material atua na 
produção de significado de uma maneira que cérebros ou corpos não 
podem fazer sozinhos. A ideia básica é que muito da nossa cognição é 
atuada (enacted) através do nosso engajamento com coisas. Um exemplo 
pode ser o das tecnologias digitais que ajudam a pensar enquanto es-
crevemos, como um processador de palavras. A escrita é arranjada na 
tela e o dispositivo permite manipular as palavras, frases etc. enquanto 
estamos pensando e escrevendo. Assim, essa manipulação faz parte da 
constituição do pensamento, e não somente seu registro após terminar.

Um aspecto importante dessa teoria é que a cultura material não é sim-
plesmente um símbolo para outra coisa que poderia ser expressa e comu-
nicada através de linguagem verbal, embora às vezes possa operar dessa 
maneira. Isso implica que não podemos usar modelos linguísticos para 
pensar sobre a cultura material e como ela produz sentido. O processo de 
fazer sentido envolve as propriedades físicas das coisas em si. Em outras 
palavras, coisas são signos materiais que têm uma lógica enativa (enactive). 
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(MALAFOURIS, 2013) O signo material instancia e expressa significado 
em vez de simplesmente substituir um conceito; sem engajamento ma-
terial com o signo, não há sentido. Em suma, não é o caso que primeiro 
haja o conceito e, depois, temporal e ontologicamente, o signo material 
“carregue” a mensagem. Ao contrário, a prioridade ontológica é dada pelo 
próprio signo material. Como Malafouris (2013, p. 97) diz, “signos mate-
riais são as forças físicas atuais que moldam o universo social e cogniti-
vo”. O signo material atua (enacts) e constitui (brings forth) o mundo.20

Conclusão

Espero, com este pequeno texto, ter apresentado uma concepção da men-
te e das relações cognitivas entre o ser humano e o mundo que seja com-
patível com o ponto de vista de Souza (2019, 2020). Não quero sugerir que 
se encaixam perfeitamente. Deixo para o leitor desenvolver as implica-
ções dessa análise para o ponto de vista proposto por Souza. Muito mais 
trabalho seria necessário para desenvolver e analisar as aproximações e 
diferenças entre essa visão da cognição e uma teoria filosófica materia-
lista e prático-poiética de maneira aprofundada.21 No entanto, acredito 
que as teorias aqui expostas apresentam um arcabouço sobre o ser hu-
mano e seu acoplamento com o ambiente (físico e cultural) que oferece a 
possibilidade de entender, como quer Souza, “a interação humana sen-
sório-motor, ativa e material” com o mundo e, portanto, de que maneira 
os elementos do corpo e de sua atividade, a interação, as coisas materiais 
e as estruturas, os mecanismos sociais e culturais podem constituir um 
materialismo não reducionista. (SOUZA, 2019, p. 12)

NOTAS

1 Cognição 4E é um conjunto de novas abordagens sobre conhecimento, assim no-
meado pelas letras iniciais de qualificações atribuídas à mente cognoscente: em-
bedded (situada), embodied (corporficidado), extended (estendida) e enactive (enativa/
agente). Como veremos, as distinções entre essas abordagens não são tão claras, 
com muitas sobreposições entre elas. Há importantes diferenças especialmente 
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entre “enativismo” e “mente estendida”. Focarei principalmente nas abordagens 
corporificada, enativista e estendida. Para um panorama das quatro abordagens, 
ver Newen, De Bruin e Gallagher (2018).

2 Este texto cita apenas a partir do primeiro, mas pôde ser discutido o segundo 
com Crisóstomo de Souza, no qual as ideias deste estão mais desenvolvidas, an-
tes de sua publicação. Embora ambos se ocupem de relações cognitivas, acabam 
por compor uma compreensão da realidade de certo modo ontológica e antro-
pológica, que envolve outras relações e objetivações, particularmente no caso 
de Crisóstomo, cuja noção de “mundo bem nosso” acaba por convergir com a de 
“forma (material, social) de vida” (Rahel Jaeggi) e com uma versão naturalizada 
da noção hegeliana de Espírito. Ver o texto “Atividade, artefato, materialidade: o 
Espírito hegeliano naturalizado”, de Andy Blunden, nesta coletânea (N. do O.).

3 As traduções do inglês neste artigo foram feitas por mim. 

4 Embora essa teoria sofresse modificações na sua apropriação dentro do enativis-
mo, principalmente por ser a autonomia vista como uma condição para além da 
autopoiese, no sentido de que um sistema autopoiético é autônomo, mas não ne-
cessariamente o contrário.

5 Essas são as diferenças principais entre sistemas autônomos e autopoiéticos. Um 
sistema pode ser autopoiético, mas sem adaptabilidade (adaptability) ou a capaci-
dade de produzir sentido (sense-making). Alguns sistemas artificiais são autopoié-
ticos nesse sentido. Somente sistemas autônomos são capazes de adaptabilidade 
e sense-making, que, por sua vez, são regulados por normas produzidas pelo pró-
prio sistema. Ver: Thompson (2007) e Thompson e Stapleton (2009). 

6 Di Paulo e Thompson (2014) citam o Merleau-Ponty (1969, p. 148, 154) quando este 
diz: “cada organismo, na presença de um dado meio, tem suas condições ótimas 
de atividade e sua maneira própria de realizar equilíbrio”, e cada organismo “mo-
difica seu meio segundo as normas internas da sua atividade”.

7 Aliás, o enativismo de Di Paolo e Thompson rejeita a necessidade de represen-
tações mentais para a cognição, mas esse debate vai além dos propósitos deste 
capítulo. Para um enativismo mais radical ainda, ver Hutto e Myin (2013).

8 Mas o contrário não é necessariamente o caso; nem todo sistema autopoiético é 
autônomo e, portanto, um sistema cognitivo.

9 Por uma análise mais detalhada do produzir sentido em Dewey, ver Bannell ([2021]). 

10 É importante frisar que a concepção de evolução trabalhada aqui é enativa, ou 
seja, considera a unidade de evolução como o organismo junto com seu ambiente, 
e não somente o organismo, e menos ainda seus genes isoladamente. Para essa 
análise, ver Thompson (2007). 
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11 Essa também é uma característica de fenomenologia, pelo menos na interpreta-
ção de Gallagher e Zahavi (2012) e Zahavi (2019). 

12 Para uma crítica à ideia da teoria da mente, ver Hutto (2008). Para uma defesa da 
simulação, ver Goldman (2006).

13 Ajuda também a evitar uma forma de chauvinismo que diz que somente seres 
humanos podem ter mentes e capacidades cognitivas. Grupos sociais dependem 
da autopoiese de suas partes constitutivas, mas não são, eles mesmos, autopoiéti-
cos, embora sejam sempre autônomos. Por exemplo, não têm uma membrana que 
defina os limites do sistema operacionalmente fechado. Um sistema distribuído 
dessa maneira é, entretanto, autônomo – porque se adapta em condições precá-
rias e produz normas e sentido na maneira necessária para ser definido como um 
sistema autônomo.

14 Merleau-Ponty (2012) diz algo parecido quando insiste que o corpo é a sede da 
intencionalidade. Dizer que a mente é intencionada, para Merleau-Ponty, é dizer 
que é um “ambiente vivido-corporificado”, isto é, que é uma relação entre o or-
ganismo – e sua corporeidade – e seu ambiente; ou seja, é relacional e não repre-
sentacional. “Intencionalidade sensível” – corpórea, material – é também, para 
José Crisóstomo de Souza (2020), um dos conceitos-chave do seu ponto de vista 
prático-poiético, por isso mesmo “materialista”.

15 Isso também explica, parcialmente, o fenômeno de compreender o outro sem a 
necessidade de teoria da mente, simulação etc. 

16 O conceito de affordance vem da psicologia ecológica de James Gibson (2015). Quer 
dizer que o ambiente oferece uma oportunidade para ação aos organismos que 
ocupam um nicho nele e têm determinadas características físicas, culturais e so-
ciais. Gibson focou na percepção, mas o conceito já foi estendido para incluir af-
fordances sociais, incluindo outras pessoas. 

17 Souza (2020) chama isso de “linguocentrismo”. 

18 Essa ênfase pode ser vista tanto na filosofia analítica (BRANDOM, 1994; 
MCDOWELL, 1994) como no neopragmatismo (RORTY, 1979), na Teoria Crítica 
(HABERMAS, 1998) e na hermenêutica filosófica (GADAMER, 1994).

19 Alguns parágrafos desta seção foram retirados, com ligeiras modificações, de 
San tos, Bannell e Leporace (2019) e Bannell, Leporace e Santos ([2021]), com a 
permissão dos coautores.

20 Uma ideia importante aqui é a de que agência e intencionalidade “não são pro-
priedades da pessoa isolada ou a coisa isolada; são propriedades da cadeira de 
associações” (MALAFOURIS, 2013, p. 129), que são de humanos e não humanos. 
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Para aceitar isso, precisamos superar um preconceito forte na filosofia ocidental: 
a ideia de que coisas e pessoas são entidades definidas ontologicamente como in-
dependentes. Não cabe entrar nesse debate aqui. É somente necessário observar 
que coisas não são agentes secundários, comparáveis com pessoas, mas uma par-
te ativa de um sistema dinâmico que atua (enacts) no significado.

21 O autor deixa muito bem ver que não se trata apenas de uma abordagem sobre 
mente e cognição, mas de um desenvolvimento científico recente que implica 
uma concepção de vida, de seres humanos, de atividade e de seu “acoplamento 
com o meio ambiente”, do que de nosso lado chamamos de “nosso emaranhamen-
to prático-sensível, produtivo, com o mundo”, tomado por nós como fio condutor 
para um “ponto de vista” mais amplo, que é também social, cultural, histórico e 
dialoga com hegelianismo e pragmatismo. Um encontro entre esses dois desen-
volvimentos promete muito de enriquecimento mútuo (N. do O.).
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TIAGO MEDEIROS

Experiência  
e atividade sensível: 
entre John Dewey  
e Crisóstomo de Souza

Introdução

Este texto exibe, coteja e discute o posicionamento pragmatista de filo-
sofia primeira adotado por dois filósofos que convergem na superação 
do paradigma empirista marcado pela passividade e pelo psiquismo. 
John Dewey e José Crisóstomo de Souza apostam em noções que res-
significam a relação do eu com o mundo, recolocando as sensibilidades 
do eu e as qualidades do mundo na atividade corporal integrada, sob 
tons do experimentalismo e do materialismo. Para tanto, ambos pro-
põem as noções de experiência (Dewey) e interação prático-sensível 
(Crisóstomo) concebendo-as por seu caráter ativo e processual. As pá-
ginas seguintes são uma tentativa introdutória de pôr em diálogo esses 
autores através dessas noções.

No plano da filosofia geral e da epistemologia, há semelhanças entre 
eles que rapidamente fisgam o olhar de quem os lê, mas elas não esca-
moteiam as diferenças que impedem que as posições pragmatistas de 
ambos constituam um mesmo e único paradigma em sentido estrito. 
Dewey não conheceu as consequências mais importantes das inflexões 
que a “virada linguística” trouxe ao pragmatismo – e que deflacionou 
violentamente a sua ideia de experiência. Por outro ângulo, o linguis-
ticismo da filosofia contemporânea, genericamente praticado desde 
a referida virada, é um dos alvos mais frequentes das críticas de José 
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Crisóstomo de Souza. Este, contudo, reluta em adotar a terminologia 
deweyana no próprio movimento de ataque ao pragmatismo linguocên-
trico, formado como para superar o naturalismo presente na noção de 
experiência, preferindo, então, apostar nas “práticas sensíveis”.

Na impossibilidade de encontrar uma constituição paradigmática co-
mum ao pragmatismo de Crisóstomo e Dewey, o texto presente sugere 
que uma combinação da noção de experiência com a de interações prá-
tico-sensíveis pode cercar um terreno comum de atuação e realizar os 
objetivos de ambos os autores, principalmente se compreendidas as suas 
ideias como articulações do ser humano enquanto ser de mediações. Para 
tanto, o texto divide-se em quatro outras seções, além desta introdução. 
Na segunda seção, propõe-se uma leitura introdutória, à guisa de histó-
ria das ideias, sobre aspectos da noção de experiência na tradição em-
pirista britânica. Na terceira, propõe-se um breve estudo sobre a noção 
de experiência em Dewey, com destaque para como ele a explorou em 
seu Art as experience, publicado originalmente em 1939. A quarta parte é 
um comentário sobre algumas das teses de Crisóstomo de Souza em seu 
ensaio “O mundo bem nosso” (2015).1 Ambas as posições serão apresen-
tadas como desenvolvimentos em alternativa ao paradigma empirista 
britânico clássico economicamente esboçado na primeira parte. Por úl-
timo, a título conclusivo, o texto indica uma possibilidade de convergên-
cia entre Crisóstomo e Dewey, sugerindo ênfase na noção de mediações.

A experiência no empirismo clássico: um esboço

Na história do pensamento ocidental moderno, foi o empirismo britâ-
nico o movimento que praticamente monopolizou o uso da noção de 
experiência nas discussões predominantemente epistemológicas que 
opunham a tradição que vai de Francis Bacon a David Hume ao raciona-
lismo de René Descartes, Marin Mersenne, Gottfried Leibniz e Christian 
Wolff. Em Bacon, a experiência (experience) aparece nas considerações 
sobre lógica e método científico, campos em que o autor pensava ter 
de superar o modelo escolástico centrado na silogística, cujo desem-
penho inferencial consistia na dedução das proposições. A experiência 
em Bacon aparece como a fonte a que os homens recorrem para acessar 
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sensivelmente o mundo e graças à qual o entendimento (understanding) 
adquire o ponto de partida para as induções que validam o conhecimen-
to e a ciência. Ter uma experiência, aqui, seria grosseiramente embasar 
uma crença na sensibilidade provedora do acesso a entidades particu-
lares. A inferência indutiva adquiriu dignidade de método científico, e 
a experiência tornou-se a matriz permanente de todo conteúdo mental 
reivindicado como conhecimento.

A forma incipiente com que a experiência é concebida no nascimento 
do empirismo britânico será compensada na evolução desse movimento 
entre os autores da terra insular. Mas o seu refinamento decorreu da assi-
milação do racionalismo cartesiano pelos empiristas. Descartes encarara 
o desafio que o ceticismo impunha à Europa renascentista reconstruindo 
engenhosamente o espaço no qual deveria se mover a filosofia primeira.2 
O movimento seria a busca por certeza, o espaço, a subjetividade: a subs-
tância intelectiva, o teatro dos pensamentos. O argumento dos sentidos, 
dos sonhos, e a hipótese de um gênio enganador, escritos nas primeiras 
meditações, revelam como, em Descartes, a certeza, não sendo compa-
tível com o erro e com a ilusão, resulta da superação teórica dos entra-
ves trazidos pelo ceticismo moderno. Essa superação está no acesso da 
consciência às representações, coisa que só a conquista do cogito tornou 
exitosa. Assim, a atividade intelectiva é uma atividade representativa, as 
ideias são pensamentos de coisas.3

A epistemologia de Locke e, depois, a de Hume consagraram uma noção 
de experiência que confirma as representações cartesianas, descrevendo 
apenas os processos de operação das então chamadas ideias, no entendi-
mento (human understanding). As faculdades da memória e da imaginação 
trabalhariam com o material bruto da sensibilidade, o manipulariam e o 
reproduziriam. Em Locke, a experiência seria, como em Bacon, a sensação, 
mas, diferentemente de Bacon, também a reflexão constitui um segundo 
tipo de experiência, aquela que corresponde aos processos da mente.

Por sua vez, Hume, de modo mais lucidamente antagônico à metafísi-
ca escolástica, chamará de experiência as percepções da mente, as quais 
dar-se-iam em dois tipos de ocorrência: a impressão e a ideia. Sua tese 
central é que todas as ideias provêm das impressões, sendo delas cópias 
e delas não diferindo em substância, senão em gradação. Os expedientes 
teóricos desses dois pensadores são dádivas do cartesianismo no sentido:
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1. de que as experiências são ocorrências passivas da relação da 
mente com a realidade: o mundo imprime sobre a mente quali-
dades, formas, quantidades etc., atomizadas, através dos órgãos 
sensoriais, cabendo ao entendimento operar sínteses que for-
mam as ideias complexas;

2. além disso, as experiências são teleologicamente lançadas ao do-
mínio psíquico, sendo o corpo um veículo para a sua consecução. 
Ter uma experiência, nessa tradição, é assistir ao espetáculo do 
mundo, vê-lo dar-se fragmentariamente pelos órgãos, sistema-
tizando-o por uma tarefa mental de sínteses.4

A noção de experiência em Dewey: vida, atividade, 
experimentação

O filósofo americano John Dewey tentou superar essa aparente limita-
ção do empirismo britânico. Em inúmeras obras, formulou, alterou e 
aperfeiçoou a sua noção de experiência de modo a integrar a atividade 
científica às práticas da vida cotidiana num mesmo escopo: o aprendiza-
do. Não é pouca a atenção que ele dedicou à educação,  prioritariamente 
escolar, e à política, fundamentalmente democrática, ambas consti-
tuindo domínios do aprendizado individual e coletivo que possibilitam 
que experiência se dilate, integrando os conhecimentos e as atividades 
humanas em um mesmo processo de florescimento da vida.

Apesar de Dewey ser conhecido pela noção de experiência publicada 
em livros como Experience and Nature (1925), pretendo prestigiar o que ele 
escreveu em seu Art as Experience, destacadamente em seu terceiro capí-
tulo, “Having an experience”.5 O cenário criado pelo pensador americano 
para tematizar a experiência é amplo e abrange a situação fundamental 
dos seres biológicos: a imbricação inescapável entre o organismo e o am-
biente (environment). A vida é o que ocorre ao organismo no ambiente e 
graças a ele – a vida se faz através de interações (interactions) com ele. O am-
biente impõe à vida uma série de circunstâncias perigosas às quais a cria-
tura viva reage, antecipando-se e defendendo-se, como também as lança 
em circunstâncias nas quais, não as ameaçando, as acomoda – concede a 
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elas repouso, relaxamento. A vida consiste em fases de queda e recupe-
ração (recovery) que conferem à criatura um movimento de permanente 
expansão, pois os restabelecimentos são carregados de renovação, nunca 
de retorno a estágios iniciais. O organismo está em um permanente pro-
cesso vital ocupado por desafios, recompensas, equilíbrios e dilatações.

Essa maneira de enquadrar a situação primeira dos seres vivos é for-
temente influenciada pela metafísica de Hegel, pensador cuja filosofia 
Dewey, conhecendo-a no pormenor, tentava conciliar com os avanços 
da biologia de seu tempo. A influência de Hegel em Dewey (1980, p. 14, 
tradução nossa) é verificável na seguinte passagem:

Se a vida continua, e continuando ela se expande, há uma superação 
de fatores de oposição e conflito; há uma transformação deles em di-
ferentes aspectos de uma vida mais poderosa e significativa. A ma-
ravilha do orgânico, do vital, a adaptação pela expansão (em vez de 
por contração e acomodação passiva) acontece de fato. Aqui, em ger-
me, estão o equilíbrio e a harmonia conquistados através do ritmo. 
O equilíbrio acontece não mecanicamente e inercialmente, mas fora 
da, e graças à, tensão.6

A “filosofia da vida” que Dewey elabora sob a influência da dialética he-
geliana não apenas tenta aproximar a Fenomenologia do Espírito da biologia 
darwiniana, como também embute uma crítica à antropologia mecanicis-
ta de Hobbes, por esta não reconhecer o ganho e a expansão do  processo 
vital, que impedem que o homem seja um mero conjunto de movimentos 
físicos; e ao empirismo britânico, por não reconhecer a prioridade da ati-
vidade do homem enquanto organismo vivo. A compreensão da vida re-
quer o elemento da modificação impetrada pela agência, e é nesse ponto 
que a dialética hegeliana afina-se à doutrina da seleção natural.

Em Dewey, a experiência é o que ocorre continuamente na vida, por-
que não há vida concebível fora de processos de interação. Dos confli-
tos e resistências entre o eu (self) e o mundo, qualificados por emoções e 
ideias, emerge a consciência. Para John Dewey, a experiência é primei-
ramente não reflexiva e não cognitiva, vez que o homem é um ser que 
age, sofre e frui, antes de saber, de conhecer e de reflexionar.
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Em parte significativa da vida, a experiência é incipiente. Dispersamo-
-nos e distraímo-nos, ficamos entediados e agimos por “piloto automáti-
co”, como se não estivéssemos onde estamos, como se não fosse conosco 
que o mundo interagisse. Isso é a desintegração, a evasão, o não perten-
cimento. No processo de viver, há lugar para essas experiências como há 
para as experiências singulares, as quais, para Dewey, designam o sen-
tido próprio do que uma experiência é, caracterizando-se aquelas expe-
riências de secessão como exceções.

Uma experiência singular é muito familiar. Dewey (1980, p. 35, tradu-
ção nossa) a descreve da seguinte forma: “temos uma experiência quando 
o material experienciado flui até sua consumação. Então, e só então, ele é 
integrado e demarcado no fluxo geral da experiência de outras experiên-
cias”.7 Desse trecho, as palavras-chave para compreender a experiência 
singular são “cumprimento” (fulfillment), “integrada” (integrated) e “fluxo” 
(stream). Uma experiência é um fluxo porque é feita de elementos que se 
sucedem, mas, sendo também integrada, a sucessão não é mecânica, é vital: 
seu destino é o cumprimento de uma trajetória, uma consumação, não uma 
interrupção, não uma cessação. Todo fluxo vai de algo a algo e, enquanto 
tal, a experiência é assimilada em sua totalidade apenas no desfecho.

A vida é uma coleção diversificada de contextos e situações super-
postos e interpenetrados. A experiência ocorre pluralisticamente, com 
integridade qualitativa interna em cada ocorrência; não há uma, mas 
 várias experiências, e todas as experiências singulares são como “cir-
cuitos de energia”. Isso requer um entendimento sobre a relação entre o 
todo e as partes de uma experiência.

Para Dewey (1980, p. 37, tradução nossa), “Em tais experiências, cada 
parte sucessiva deságua livremente, sem costuras e sem espaços em 
branco, na que a segue. Ao mesmo tempo, não há sacrifício da identida-
de das partes”.8 Ausência de espaços em branco e de remendos entre as 
partes é conciliada justamente pela conservação da identidade das par-
tes que fazem a experiência ser um todo, não pela soma ou acúmulo de 
episódios, mas pela intensidade diversificada das coisas vividas: “Como 
uma parte conduz à outra, e como essa parte prossegue da anterior, cada 
uma delas ganha distinção em si mesma. O todo duradouro é diversifi-
cado por sucessivas fases que são as ênfases de seus coloridos variados”.9 
(DEWEY, 1980, p. 37, tradução nossa)
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O coração da tese deweyana sobre a experiência é uma intuição so-
bre o movimento enquanto o que caracteriza a situação humana como 
um todo, a situação eminentemente vital, porque temporal e cumulati-
va. O ser vivente age e padece. Ação e paixão são incompatíveis com o 
estático, o imóvel, o imutável. A experiência, destarte, tem implicações 
epistemológicas diversas, a começar pela tese de que o conhecimento é 
um episódio da vida e, assim sendo, requer a manipulação experimental 
e provisória dos elementos do meio. Mas a experiência também carrega 
consequências morais, políticas e sociais, as quais não podem ser desli-
gadas do eu que experimenta o mundo.

A unidade que uma experiência singular possui, aquilo que a indivi-
dualiza e pelo que se a nomeia, é constituída por uma “qualidade ímpar”, 
que perpassa a experiência inteira. Essa qualidade se aplica tanto às expe-
riências intelectuais quanto práticas e afetivas, e é ela o que as arredonda 
em sua completude e inteireza, é o que as singulariza – quando as expe-
riências em questão são, de fato, singulares. É ela estética. Experiencia 
essa qualidade quem sente de imediato uma “estrutura artística” que é 
feita de um caráter emocional satisfatório, de integração interna e de um 
desfecho por meio de um movimento ordeiro e organizado. Se Dewey se 
refere a tal estrutura como artística, o faz de modo metafórico. Na ver-
dade, a arte é que, quando bem-sucedida, reproduz tal estrutura. Mas é 
notável que, para ele, a experiência estética não se restringe à arte, sendo 
antes atributo de qualquer experiência sentida como completa. Mesmo 
experiências predominantemente intelectuais ou práticas, para que se-
jam integradas, devem exibir uma chancela estética.

Daí que a perda da estrutura, ocasionada por aqueles momentos de 
monotonia ou por desatenção, a quebra da coesão entre as partes, se-
guida de uma sucessão solta, levada à suspensão ou constrição da ex-
periência, pode ser chamada de “inestética”. O caráter estético de uma 
experiência está em ser ela preenchida de emoções. É condição para que 
uma experiência seja estética portar um caráter emocional satisfatório: 
são as emoções que dão movimento ao fluxo, que desencadeiam e con-
servam o circuito de energia humana vital. Na condição de qualidades 
de uma experiência complexa, as emoções não podem ser concebidas 
enquanto átomos – como em Hobbes ou Locke. Numa experiência sin-
gular, as emoções são situadas num contexto, são encerradas em uma 
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situação e exercem papéis nela, qualificando as ações como em um dra-
ma e se modificando no desenrolar desse drama. A emoção é a cola dos 
momentos de uma experiência, o que garante a unidade entre as varia-
das partes e o que sela a sua qualidade estética.

Em síntese, a interação entre a criatura viva e o meio resulta no que 
Dewey chama de experiência. Toda experiência inscreve-se nos contor-
nos do padrão de ação e sujeição e aflora como o processo pelo qual o 
eu e alguns aspectos do mundo interagem. O fim de uma experiência 
ocorre na consumação de uma adaptação mútua entre o eu e o mundo. 
Tal padrão não provém apenas da alternância entre “fazer e ficar sujeito 
a algo”, mas também do caráter relacional dessas duas coisas, que, por 
assim dizer, estão imbricadas.10

A experiência é a própria base do viver humano. Em Dewey, esse 
modo de ser é o natural-biológico, a disposição eminentemente orgâ-
nica e organísmica decifrável pelos recursos da ciência natural positi-
va. A  ênfase naturalista de Dewey, mesmo nessa obra de estética, faz 
ressoar um compromisso cientificista para o qual a noção de “mundo” 
é interpretada primeiramente pelas noções de “natureza” ou “meio” – 
termos com os quais Dewey, apesar dos esforços antimetafísicos de seu 
pragmatismo, permaneceu preso a um vocabulário que hierarquiza o 
saber numa ordem em que a expressão primeira do mundo é a de uma 
constituição bruta ou crua.11

As interações prático-sensíveis em José Crisóstomo 
de Souza: materialidade, atividade e criatividade

O filósofo brasileiro Crisóstomo de Souza procura não cair nesse proble-
ma e o faz evitando investir diretamente na noção de experiência. Mas 
ele começa por entender que a nossa relação primeira com o mundo não 
passa pela elaboração de significações linguísticas, como pensam os que 
operam a virada hermenêutica e neopragmatista, embora essa relação 
abarque as palavras e os símbolos. Em vez disso, Crisóstomo de Souza 
aponta para o fato de essa relação ser propriamente “posta” por ações, 
práticas, criações e invenções sensíveis. Sob a orientação de propósitos 
e interesses, agimos e fazemos no mundo, isto é, movemo-nos – tendo 
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no próprio pensamento um movimento. Nesse sentido, são o agir e o 
fazer o nosso elo com o mundo, que o significa e ressignifica, constitui e 
reconstitui. (SOUZA, 2015, p. 346)

Essa perspectiva se opõe ao empirismo britânico, com a sua tese da 
experiência como síntese de dados brutos assimilados passivamente 
pela mente espectadora ante a natureza, como também do linguisticis-
mo intersubjetivista, igualmente quietista, com sua inclinação a pensar 
a experiência em termos estritamente comunicacionais, isto é, verbais e 
cognitivos. A oposição de Crisóstomo ao empirismo está em não aceitar 
sua mensagem implícita de passividade em nosso trato com o mundo. 
A oposição ao linguisticismo (sarcasticamente chamado de “linguocen-
trismo”) consiste na recusa à prioridade, como a que se verifica em um 
Rorty desiludido com Dewey, da palavra significante sobre a ação sensí-
vel e, com isso, dos sujeitos sobre os objetos – naquele mesmo trato. Em 
vez disso, para Souza (2015), é preciso reposicionar os termos com os 
quais concebemos essa relação no (e com o) mundo, reconhecendo o seu 
caráter material, de práxis, mas não a práxis revolucionária (superior, 
crítica, teoricamente enformada), que tematizara Marx, senão a práxis 
sensível, material, criadora – uma poiética e pragmática das pessoas.

A “sensibilidade” aparece aqui, ao contrário do empirismo, dirigida 
por disposições de propósitos e interesses que nos ocupam de modo a 
nos absorver integralmente e nos lançar em atos e projetos. A ênfase nas 
disposições, contudo, não é aquela superfilosófica de Heidegger. Para 
Souza (2015), a noção de intencionalidade prático-sensível sintetiza a 
multiplicidade de experiências que constitui a nossa situação no mun-
do, enquanto seres que querem, que agem e que experimentam e, por 
isso, significam, compreendem e refletem.12

A noção de mundo que acompanha essa reflexão é ainda mais pene-
trante por incorporar silenciosamente a noção deweyana de experiên-
cia como processo interativo, abrindo mão da hierarquia naturalista, ou 
de uma divisão em “planos” ou “dimensões”, para integrar a diversidade 
das experiências em um mesmo todo de práticas. Não há anterioridade 
natural, nem ontologicamente nem metodologicamente, nessa filosofia 
geral. Ao contrário, o mundo é desde sempre natural, cultural e social. 
Acompanhemos as palavras do autor:
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O mundo que é sempre de algum modo social, que inclui nele os outros 
seres humanos, tanto quanto as coisas sensíveis enquanto não ‘exterio-
res’ a nós e à cultura, com as quais nos pomos em relação pondo-as em 
relação conosco de determinados modos, no interior de práticas sensí-
veis entre si articuladas. Entre as tais coisas estão destacadamente aque-
las inteiramente humanas, como instituições, construções, associações, 
objetos, artefatos outros, sempre em permanente transformação. Coisas 
certamente impregnadas de significado humano, de linguagem e de 
pensamento, coisas justamente resultantes de nossa própria ação sig-
nificadora e manipuladora, culturalmente orientada por propósitos e 
usos, sendo mesmo, elas, a materialização sensível destes últimos, ade-
mais, por fim, de seu suporte. (SOUZA, 2015, p. 347, grifo do autor)

Nesse mundo, que é “sempre de algum modo social” – e aqui destacamos 
a palavra “sempre”, conquanto Crisóstomo não o tenha feito, por ser o 
termo que marca uma importante diferença em relação a Dewey –, signi-
ficamos as coisas que o integram pelas ações coladas às palavras. As pa-
lavras são usadas de tais e por tais maneiras na cultura que absorvemos, 
da qual participamos e que, inevitavelmente, reproduzimos – o que inclui 
as instituições como constitutivas de um domínio do mundo que modula 
a nossa sensibilidade e define os nossos propósitos. O mundo não é uma 
paisagem contemplada, uma encenação vista, um romance lido. Antes, é 
como um aquário em que, imersos, nos movemos entre humanos e coi-
sas em configurações e disposições que flutuam, por todos os lados e po-
sições, e na direção dos quais nossos agires e fazeres nos impulsionam. 
O mundo é, desde sempre, um volume de sensíveis; o humano, um bicho 
de intenções e atos.

Também as instituições aparecem aqui, entre as coisas, “em perma-
nente transformação”, como “resultantes de nossa própria ação signi-
ficadora”, mas sendo ao mesmo tempo a “materialização sensível” de 
 nossos propósitos e usos e seu “suporte”. (SOUZA, 2015, p. 347) Diferente 
da retórica que atrai Dewey, em Crisóstomo mundo é mesmo um todo, 
não um conjunto ou sequência de meios – que teriam por base o meio 
ambiente natural – nos quais a experiência ocorre.13

Talvez por isso mesmo a noção de objeto que figura no texto de 
Crisóstomo admita enfaticamente uma conotação muito além da de 
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coisa passiva ou resistiva. Sendo sensíveis, os objetos não são apenas 
– aliás, quase nunca o são – “[. . .] obstáculos duros, inflexíveis, que nos 
afetam ou mesmo atrapalham, como uma indesejável e desinteres-
sante resistência no nosso caminho”. (SOUZA, 2015, p. 347) Mas são 
primeira e continuamente recursos e apelos, integrados em uma sen-
sibilidade, em sentido lato, que permitem interpretar o mundo e nossa 
situação entre coisas como um mundo humano nosso (“o mundo bem 
nosso”, como no título do texto):

Um mundo de coisas sensíveis que tomamos, usamos, consumimos, 
fruimos e transformamos, e, em tantos casos, inventamos e fazemos 
por completo, e aí inteiramente segundo nossos gostos, necessidades, 
fantasias – mas ainda assim também conforme ‘suas’ (do mundo) 
propriedades e características. É, na verdade, um mundo que se com-
põe – no caso de nós, organismos humanos, e a essa altura da história 
– de práticas humanas holisticamente articuladas e de artefatos em 
última análise humanos que encontram nelas o seu lugar, e que lhes 
dão, como já dissemos, suporte. (SOUZA, 2015, p. 347)

Retornemos então a Dewey, livrando-o da carga naturalista de seu vo-
cabulário e enaltecendo os insights que se conectam à sua refinada ideia de 
experiência. Assim, reconhecer esse mundo qualitativo enquanto único, 
nosso, ajuda a ressignificar e repor as noções de espaço e tempo tal como 
o experienciamos em seus aspectos mais sensíveis e fluentes:

O espaço, assim, torna-se algo mais do que um vazio em que vagar, 
pontilhado, aqui e ali, com coisas perigosas e coisas que satisfazem o 
apetite. Ele se torna uma cena compreensível e fechada dentro da qual 
a multiplicidade de fazeres e padeceres em que o homem se engaja é 
ordenada. O tempo deixa de ser o fluxo uniforme e sem-fim ou a su-
cessão de pontos instantâneos que alguns filósofos afirmaram ser. Ele 
também é o meio organizado e organizador do fluxo e refluxo rítmico 
do impulso expectante, avanço e retração, resistência e suspense, com 
consumação e realização.14 (DEWEY, 1980, p. 23, tradução nossa)
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A continuidade de espaço e tempo é experienciada no engajamento 
humano de fazeres e padeceres entre sensíveis. Por isso, não coaduna 
com noções que esses fazeres e padeceres tomem por coleções, fragmen-
tos e empilhamentos de dados. Afinal, o engajamento entre atividade e 
passividade é um “impulso expectante” que impõe a eles uma organiza-
ção e uma ordem, a condição de cenário móvel, de fluxo integrador.

A recursividade do mundo sensível é o que nos conecta uns aos outros, 
faz-nos partilhar o mundo como um e mesmo e nos engaja em projetos 
afins e confluências, como também em conflitos e intransigências. Com 
isso, movemo-nos no mundo, “embora de modo algum só por isso, num con-
texto intersubjetivo, cultural, social, com o qual, necessariamente, nego-
ciamos”. (SOUZA, 2015, p. 350, grifo do autor) Não sendo “só por isso”, o 
contexto intersubjetivo é o de cultura e sociedade, que não são meras co-
leções de valores, hábitos e crenças, ou de posições, papéis e instituições, 
mas de coisas materiais inseparáveis, integradas, constituintes, compo-
sicionais, participantes, coisas que são e fornecem lastros e canais.

Conclusão: a convergência na noção de mediações

Embora Crisóstomo de Souza relute em explorar a noção deweyana de 
experiência, a sua poética pragmática termina por incluí-la enquanto 
“interação prático-sensível”, definida simplesmente e, para nossos ob-
jetivos aqui, conclusivamente “como ‘mediação’ incontornável com o 
mundo e com os outros”. Ter experiências é viver essas mediações. Ser 
humano é ser de e em mediações.

Os propósitos que nos movem na realidade nos familiarizam com um 
conjunto bastante pequeno de coisas a que as circunstâncias nos per-
mitem ter acesso. Essa familiaridade tende a ser conservada: com re-
lação à totalidade de nossas próprias crenças, nunca conseguimos ser 
totalmente céticos; com respeito à totalidade de nossos valores, nunca 
somos totalmente relativistas. As nossas crenças e os nossos valores re-
pousam em práticas e usos que se dão em uma fração do mundo em que 
somos interatividade sensível, o mundo que, como o quer Crisóstomo, 
chamamos de “nosso”. Mas o que se pode dizer de fato quando emplaca-
mos o mundo como nosso?
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As interações prático-sensíveis travadas na manipulação de objetos 
são dirigidas por propósitos e interesses, por assim dizer, simples, de 
realização pouco mediada, de fácil satisfação, dentro de circunstâncias 
de mundo nas quais as nossas ações são suficientes para atendê-los. Mas 
circunstâncias assim praticamente inexistem – nunca estamos apenas 
entre objetos, e os objetos nunca são só objetos. O sentido mais geral de 
um “mundo nosso” é o da intensa presença humana marcando as rela-
ções com os objetos e sujeitos: um mundo bem nosso é aquele em que os 
objetos e os sujeitos estão emaranhados em uma mesma textura, em que 
o entrelaçamento de pessoas e coisas, práticas e recursos, constitui um 
senso de familiaridade com o real, não aquele da ficção filosófica em que 
o elemento sujeito é agregado a um mundo de objetos prévio e natural. 
Assim, um objeto é carregado de inscrições práticas – sabemos o que ele 
é pelo que se pode fazer com ele e a partir dele e pelo que se pode dele 
esperar; e essas relações possíveis são carregadas da ubíqua codificação 
humana, a ação significadora, a qual, além de antecipar práticas e faze-
res possíveis em relação aos objetos, define nessas práticas e fazeres os 
vínculos possíveis entre os sujeitos. Não há relações entre sujeitos puri-
ficadas dos objetos, nem relações primeiras com os objetos destituídas 
de sujeitos. Esse emaranhamento é o mundo, e esse mundo é nosso.

A diferença entre os sujeitos e os objetos não reside na constituição 
sensível – que, aliás, os iguala –, tampouco nas ações;15 mas na inten-
cionalidade, que se expressa nos propósitos e interesses, esses que se 
desdobram em atividade. Quer os nossos propósitos e interesses con-
virjam com os dos outros, quer não, eles precisam ser mediados. As me-
diações se dão por toda a configuração do mundo que experimentamos. 
É aqui que convém pensar em que medida os domínios sociais do mun-
do tornam-se o nosso mundo. Quando as mediações são compatíveis 
com o pequeno número de propósitos, interesses, crenças e valores com 
que nele (no mundo) nos movemos, aí sim as experiências podem ser 
efetivadas como fluxos contínuos e consumados – no jargão proposto 
por Dewey –, pois essa compatibilidade é a organização dos materiais 
do mundo em uma interação integrada. É a percepção de tal compati-
bilidade que faz do mundo algo familiar a nós. Em outras palavras, o 
mundo bem nosso é o mundo que nos é pertinente, o mundo ao qual, 
reciprocamente, pertencemos.
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NOTAS

1 “O mundo bem nosso” foi revisto e ampliado pelo autor e publicado em inglês na 
Transcience, volume 11, número 2, páginas 1-27, publicado em 2020. Aqui, porém, 
optamos por tomar como referência apenas o texto em português, publicado no 
Brasil no periódico Cognitio.

2 Sobre a absorção moderna do ceticismo, ver, de Richard Popkin, The History of 
Skepticism From Erasmus to Descartes. Em passagem especulativa que antecede o 
exame dos argumentos cartesianos, Popkin (1960, p. 175, tradução nossa) comen-
ta: “[. . .] Ele parecia estar ciente, não apenas do pirronista clássico, mas também 
do cético de seu tempo e do perigo crescente que ele representava para a causa, 
tanto da ciência como da religião. Descartes escreveu em sua resposta ao Padre 
Bourdin: ‘Nem devemos pensar que a seita dos céticos já foi extinta. Ela floresce 
em nossos dias. E quase todos os que pensam ter alguma habilidade além das que 
possui a espécie humana não encontram nada que os satisfaça na Filosofia co-
mum, e não vendo verdade outra, refugiam-se no ceticismo’”.

3 A esse respeito, ver as três primeiras meditações de seu Meditações de filosofia 
 primeira, publicado em várias línguas como Meditações metafísicas (1641) – origi-
nalmente, em latim, Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animæ 
 immortalitas demonstratur. 

4 Ver sobre isso o que escreve Hume na primeira seção de seu Tratado, publicado 
originalmente em 1739: “A diferença entre estas consiste nos graus de força e vi-
vacidade com que a mente as recebe, tornando-as nosso pensamento ou cons-
ciência. Essas percepções, que entram com mais força e violência, nós podemos 
chamar de impressões; e por esse nome eu compreendo nossas sensações, emo-
ções e paixões, como elas aparecem pela primeira vez em nossa alma. Por ideia 
eu entendo aquelas imagens pálidas no pensamento e na razão, tais como, por 
exemplo, todas as percepções excitadas pelo presente discurso [. . .]”. (HUME, 1896, 
p. 1) O destaque dado a “impressões” (impressions), nessa passagem, revela como 
Hume estava consciente quanto à inovação terminológica que estava propondo. 
Locke ainda estava preso ao paradigma mentalista – do qual Hume insinuava 
se apartar – com um jargão ambiguamente metafísico radicado no conceito de 
“ideia”. Em Hume, as impressões designam “sensações, paixões e emoções”, ou 
seja, o acesso imediato ao objeto, o qual não lhe parecia poder ser nomeado pelo 
mesmo termo com que descrevesse as performances do pensamento. As ideias 
são imagens das impressões e delas diferem-se pelo grau de força e vividez com 
que se dão à alma. Mas, apesar dessa sutil distinção, Hume sequer concebe as im-
pressões como atividade; além disso, conserva uma teleologia epistemológica que 
reduz a experiência ao seu destino psíquico.
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5 O capítulo desta coletânea “Que diferença a noção de experiência pode fazer para 
o pragmatismo?”, escrito pelo professor Gregory Pappas, com tradução nossa, 
oferece convergências as mais eloquentes com a interpretação que faço da obra 
de John Dewey. Por essa razão, recomendo-o ao leitor interessado em explorar o 
retorno da noção de experiência ao debate interno do pragmatismo contempo-
râneo. A nossa opção interpretativa é levemente distinta da de Pappas e talvez a 
complemente, precisamente porque recorremos a um livro geralmente secundá-
rio nos estudos sobre a experiência em Dewey, o Art as Experience, que, entretanto, 
nos parece ser o melhor testemunho filosófico da noção deweyana de experiência. 

6 “If  life continues and if  in continuing it expands, there is an overcoming of  fac-
tors of  opposition and conflict; there is a transformation of  them into differenti-
ated aspects of  a higher powered and more significant life. The marvel of  organic, 
of  vital, adaptation through expansion (instead of  by contraction and passive ac-
commodation) actually takes place. Here in germ are balance and harmony at-
tained through rhythm. Equilibrium comes about not mechanically and inertly 
but out of, and because of, tension”.

7 “we have an experience when the material experienced runs its course to fulfill-
ment. Then and then only is it integrated within and demarcated in the general 
stream of  experience from other experiences”.

8 “In such experiences, every successive part flows freely, without seam and with-
out unfilled blanks, into what ensues. At the same time there is no sacrifice of  the 
self-identity of  the parts”.

9 “As one part leads into another and as one part carries on what went before, each 
gains distinctness in itself. The enduring whole is diversified by successive phases 
that are emphases of  its varied colors”.

10 É do reconhecimento da coesão entre o fazer e o sujeitar-se que Dewey extrai a 
relação entre o artístico, como experiência de criação, e o estético, como de recep-
ção. Não podendo, propriamente, um estar dissociado do outro, o receptor é um 
reconstrutor da obra, enquanto o criador é um receptor constante, durante todo 
o seu processo de produção. Dewey está condenando as perspectivas teóricas de 
tendência dualista que se baseiam nas polarizações artístico-estético, emissor-
-receptor, criador-contemplador, por elas conceberem tais termos como subs-
tâncias incompatíveis. Se não há, na experiência, o isolamento dessas posições, 
não pode haver também numa teoria estética.

11 Ver duas críticas ao naturalismo de Dewey, respectivamente, em The Self Awakened 
Pragmatism Unbound (2007), de Roberto Mangabeira Unger, e no capítulo “Dewey’s 
Metaphysics”, do livro Consequences of pragmatism (1982), de Richard Rorty.
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12 Essa posição de Crisóstomo de Souza é solidária à posição de Ludwig Feuerbach, 
por um lado, e à de Gilberto Freyre, por outro, porque recupera uma abordagem 
de ênfase no sensível e na sensibilidade – para Feuerbach, Sinnlichkeit. É também 
uma posição que dialoga com o Marx das Teses Ad Feuerbach, que anuncia um mo-
vimento na direção de compreender o real como atividade sensível, mas que su-
cumbe à tentação revolucionária de reduzir essa atividade à práxis – Marx o faz 
criticando Feuerbach por este supostamente não ter se livrado do materialismo 
passivo de origem britânica. Crisóstomo pretende aproveitar a noção de que o 
real e o humano são simultânea e mutuamente atividade sensível, como o propõe 
Marx, mas de modo a recuperar a noção de Sinnlichkeit, sem restringi-la à práxis 
revolucionária. Na atividade sensível, caberia, sem hierarquias de importância, 
os fazeres humanos com propósitos de gozo, de fruição, de deliberação, de au-
toconhecimento, de degustação etc. Seria, então, em alternativa ao paradigma 
prático-produtivista de Marx, um paradigma “prático-sensível”. Aliás, por isso 
mesmo, a posição é solidária ao franciscanismo de Gilberto Freyre, para quem 
as interações sensíveis não são subalternas ao predomínio da visão, senão igual-
mente do tato, do olfato e do paladar.

13 Comparar, como o próprio Crisóstomo gostaria, com tradução naturalizada e 
materialista da noção hegeliana de Espírito, como aparece no texto “Atividade, 
artefato, materialidade: o Espírito hegeliano naturalizado”, de Andy Blunden, 
nesta coletânea.

14 “Space thus becomes something more than a void in which to roam about, dotted 
here and there with dangerous things and things that satisfy the appetite. It be-
comes a comprehensive and enclosed scene within which are ordered the multi-
plicity of  doings and undergoings in which man engages. Time ceases to be either 
the endless and uniform flow or the succession of  instantaneous points which 
some philosophers have asserted it to be. It, too, is the organized and organizing 
medium of  the rhythmic ebb and flow of  expectant impulse, forward and retract-
ed movement, resistance and suspense, with fulfillment and consummation”.

15 O filósofo francês Bruno Latour sustenta, inclusive, a controversa tese de que os ob-
jetos “agem” – ver, de Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network 
Theory (2005). A seguinte passagem é bastante emblemática: “A ação social não é 
apenas assumida por estrangeiros, é também mudada ou delegada por diferentes ti-
pos de atores que são capazes de transportar a ação para lá de outros modos de ação, 
outros tipos de força conjunta. Primeiramente, trazer os objetos de volta ao curso 
normal da ação poderia parecer inócuo o bastante. Afinal de contas, é difícil haver 
qualquer dúvida de que chaleiras ‘fervem’ a água, facas ‘cortam’ a carne, cestas ‘re-
têm’ suprimentos, martelos ‘batem’ na cabeça dos pregos, cercas ‘mantêm’ as crian-
ças longe do perigo, fechaduras ‘trancam’ quartos ante visitas indesejáveis, sabões 
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‘limpam’ a sujeira, agendas ‘listam’ horários de aula, etiquetas de preços ‘ajudam’ 
as pessoas a calcular, e assim por diante. Esses verbos não estão designando ações? 
Como poderia a introdução dessas atividades humildes, mundanas e ubíquas trazer 
qualquer novidade a um cientista social?”. (LATOUR, 2005, p. 70-71, tradução nossa) 
Muitas décadas antes, Merleau-Ponty sugere com similar perspectiva que um (ob-
jeto) sensível é o que é capaz de “assediar” mais de um corpo ao mesmo tempo sem 
sair do lugar.
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Poiesis: nietzschianizando  
o pragmatismo,  
pragmatizando Nietzsche

Pragmatizando Nietzsche

Entre as mais diversas leituras de que a obra de Nietzsche foi objeto, 
uma das mais produtivas é a que encontra na sua obra elementos prag-
matistas e realiza um diálogo com os autores dessa tradição. A história 
dessa recepção é vasta,1 mas um desses aspectos deve ser ressaltado: a 
proximidade histórica de Nietzsche com autores seminais do pragma-
tismo, que foi recuperada recentemente por George Stack (1982) e Pietro 
Gori (2011, 2019). Ferdinand Schiller, por exemplo, elaborou a concepção 
de verdade de seu humanismo em paralelo ao pragmatismo de William 
James, e ambos logo notaram a similaridade entre suas concepções. 
A esse respeito, Stack defende que as reflexões sobre o antropomorfis-
mo presentes na obra de Nietzsche podem ter sido uma fonte das ideias 
de Schiller, o que colocaria Nietzsche entre os primeiros pragmatistas.

Ademais, no Congresso Internacional de Filosofia em Bolonha, em 
1911, Hans Kleinpeter encontrou-se pessoalmente com Schiller, e não 
é improvável que o nome tenha sido tocado. Importante divulgador da 
obra de Ernst Mach, Kleinpeter era, para a época, um atento leitor da 
teoria do conhecimento de Nietzsche. Para se ter uma ideia do  impacto 
que a leitura de Nietzsche provocou em Kleinpeter, basta mencionar 
que, numa carta a Mach, de 22 de dezembro de 1911, Kleinpeter resu-
me sua opinião sobre a relação entre Nietzsche e o pragmatismo nos 
seguintes termos: “O pragmatismo já está contido, inteiramente, em 
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Nietzsche. Ele vê a verdade das categorias, da lógica, em sua utilidade 
para a promoção de nosso conhecimento e de nossa ação, em última 
análise, para a promoção do organismo”. (GORI, 2011, p. 296) Assim, 
Kleinpeter identifica com precisão o que mais aproxima Nietzsche do 
pragmatismo: uma concepção instrumental da linguagem e uma teoria 
do conhecimento naturalista-evolucionista.2

Nos estudos nietzschianos, o livro que primeiro defendeu uma apro-
ximação sistemática entre Nietzsche e a tradição analítica, e particular-
mente com o pragmatismo, foi Nietzsche as Philosopher. (DANTO, 1965) 
Nele, Danto (1965) realiza aproximações conceituais entre Nietzsche e 
o pragmatismo no âmbito da metafísica, da teoria do conhecimento e 
da filosofia da linguagem. Para Danto, Nietzsche é crítico da teoria da 
verdade como correspondência e defensor de uma teoria pragmatista 
da verdade. Essa teoria pragmatista de Nietzsche sustentaria que ver-
dade é aquilo que funciona e promove o florescimento humano. O livro 
de Danto desenvolve essa ideia a partir do conceito de perspectivismo, 
quando Nietzsche começa a elaborar sua derradeira teoria do conhe-
cimento naturalista, na qual podemos encontrar mais explicitamente 
uma versão de uma teoria da verdade pragmatista.

No entanto, mesmo compreendendo esse contexto, o texto de juventu-
de sobre “Verdade e mentira no sentido extramoral” já apresentava vá-
rios elementos que podemos atualmente chamar de pragmatistas. Em seu 
estudo sobre a relação entre Nietzsche e F. A. Lange, Stack (1983, p. 138) 
relaciona diretamente esse texto ao pragmatismo. Richard Rorty (1994, 
p. 27) realiza essa aproximação, associando a concepção de  verdade de 
“Verdade e mentira” ao perspectivismo:

Nietzsche foi o primeiro que explicitamente sugeriu que deixemos 
de lado toda a ideia de ‘conhecer a verdade’. Sua definição de verda-
de como ‘batalhão móvel de metáforas’ resulta em dizer que toda a 
ideia de ‘representar a realidade’ por meio da linguagem [. . .] deve 
ser abandonada. Seu perspectivismo resulta na afirmação de que o 
universo não possui nenhum ponto de chegada a ser conhecido, nem 
largura determinada.
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Portanto, segundo essa leitura, haveria em “Verdade e mentira”, além 
de uma protogenealogia (como muitos nele a veem), um protoperspec-
tivismo, ao apontar para outra aproximação com o pragmatismo: o ag-
nosticismo em relação ao realismo metafísico e o caráter interpretativo 
do conhecimento humano.

Apesar de ser escassa na bibliografia sobre Nietzsche e o pragmatis-
mo a referência a “Verdade e mentira”, a menção de Rorty poderia ser 
apenas resultado da leitura idiossincrática de um leitor forte e não es-
pecializado na filosofia de Nietzsche.3 Entretanto, consideramos, a par-
tir do exposto até o momento, que podemos encontrar já nesse texto os 
seguintes pontos de intersecção entre Nietzsche e o pragmatismo em 
geral, incluindo aí o neopragmatismo de Rorty:

1. agnosticismo quanto ao realismo metafísico;

2. naturalização da teoria do conhecimento;

3. concepção instrumental da verdade;

4. visão nominalista da linguagem;

5. ponto de vista artístico e criativo (poiético) do conhecimento hu-
mano.4

Antes de iniciar a análise, duas observações devem ser feitas. Primei-
ramente, esses cinco pontos estão intimamente relacionados e, por isso, 
serão analisados em conjunto neste capítulo. Em segundo lugar, devo 
esclarecer que, ao encontrar esses temas num texto de 1873, portanto an-
terior aos textos seminais de Peirce,5 não estou reivindicando nenhuma 
paternidade do pragmatismo a Nietzsche, mas apontando para um mo-
mento em que, estando o mecanicismo clássico em franca decadência, 
a reflexão sobre os fundamentos do conhecimento e da ciência levaria, 
entre outras correntes, ao pragmatismo. Além dessa crise dos funda-
mentos da ciência moderna, os antecedentes comuns entre  Nietzsche e a 
tradição pragmatista se encontram na filosofia kantiana, no romantis-
mo e no darwinismo.
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“Verdade e mentira no sentido extramoral”: 
breve contextualização

Escrito em 1873, o texto sobre “Verdade e mentira no sentido extramo-
ral” possui características singulares. Apesar de não ter sido concluído, 
por ter características formais bem resolvidas, é classificado pela edi-
ção crítica de Colli-Montinari como um “escrito póstumo”, e não como 
um “fragmento póstumo” ou “pronto para a publicação”. Sua temática e 
mesmo suas passagens se relacionam com o texto preparatório “Sobre 
o pathos da verdade”, um dos capítulos de uma “publicação privada”, os 
Cinco prefácios para cinco livros não escritos, com que Nietzsche presentou 
Cosima Wagner, em 1872, e consta como um dos textos preparatórios 
de O nascimento da tragédia. O ensaio se relaciona, também, com o cha-
mado Curso de Retórica, ministrado na Basileia, no semestre de inver-
no de 1872-1873.

Essas informações não são mero exercício erudito, pois apontam 
para duas características conflitantes nesse momento da trajetória de 
Nietzsche e que conferirão uma ambiguidade inescapável a “Verdade e 
mentira”. A questão é que, nesse período, enquanto Nietzsche se apre-
sentava publicamente um wagneriano-schopenhaueriano combaten-
te, um filósofo da cultura metafísico, privativamente, como podemos 
ver através de suas leituras, cartas e anotações, o que se vê é um autor 
interessado em temas científicos, como o materialismo, o darwinismo 
e a fisiologia, e com uma teoria do conhecimento próxima ao nascente 
neokantismo. O aspecto romântico se aproxima de “Sobre o pathos da 
verdade”; o neokantiano, do Curso de Retórica.

Na realidade, desde sua leitura da Geschichte des Materialismus, de F. A. 
Lange, em 1866, Nietzsche já estava inteiramente familiarizado com a 
crítica ao realismo metafísico, com a naturalização da filosofia trans-
cendental de Kant, com o ficcionalismo no domínio da teoria do conhe-
cimento e com a compreensão da filosofia prática como um âmbito ideal 
imaginado para a constituição de fins edificantes. No caso de “Verdade 
e mentira”, as vertentes naturalistas e metafísico-românticas estão pre-
sentes de forma mais evidente. Por essa razão, o texto foi objeto tanto 
de leituras desconstrucionistas quanto metafísicas, a depender dos as-
pectos ressaltados. Uma leitura pragmatista, contudo, pode relacionar 
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de forma produtiva os dois aspectos, ao estabelecer os laços que unem, 
de um lado, a defesa de uma concepção romântica das potencialidades 
criativas da arte, que tem como fim o florescimento humano, e, de ou-
tro, uma concepção do conhecimento como atividade prática, poiética e 
enraizada nas necessidades naturais da espécie.

Linguagem e realidade

Em “Verdade e mentira”, Nietzsche defende uma concepção abertamente 
naturalizada do conhecimento e das faculdades humanas. A fábula com 
que o texto se inicia, de origem schopenhaueriana, presente também em 
“Sobre o pathos da verdade”, serve para expressar a contingência, a gra-
tuidade e a finitude do intelecto humano no interior do mundo natural. 
Para Nietzsche, em vez de uma faculdade transcendente que distingui-
ria essencialmente o homem dos outros animais, o intelecto nada mais 
é que um órgão utilizado, na luta pela sobrevivência, por um animal frá-
gil em relação a outros mais robustos fisicamente. Assim, não haveria 
no homem nenhuma faculdade metafísica do conhecimento, mas sim 
o ubíquo instinto de conservação da vida. O intelecto, assim, formaria 
representações mentais de forma similar como alguns animais se uti-
lizam do mimetismo, como uma ação que tem como função garantir 
sua maior segurança num ambiente hostil. Representar ( vorstellen) nada 
mais seria do que uma espécie de dissimulação (verstellen). E o processo 
de formação de representações terá um duplo significado: será ao mes-
mo tempo uma filosofia da linguagem e uma teoria da percepção.

Desenvolvendo concepções presentes em seu Curso de Retórica, 
Nietzsche apresenta uma teoria da linguagem nominalista associada a 
uma teoria fisiológica do surgimento de representações sensíveis, basea-
da na teoria das “inferências inconscientes”, de Hermann von Helmholtz. 
O conceito central, nesse caso, é o de metáfora, entendida tanto no senti-
do linguístico quanto no sentido etimológico de “transposição”.

Segundo Nietzsche, no processo de formação dos conceitos, ocorre 
uma forma de transposição entre esferas inteiramente distintas. Ao 
sermos afetados fisiologicamente por objetos, os estímulos nervosos 
decorrentes dessa afecção são transpostos em imagens; essas imagens, 
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por sua vez, são depois transformadas em sons, sendo essa a origem 
das palavras. As palavras, portanto, são retoricamente criadas, se en-
tendermos aqui retórica não no seu aspecto de eloquência e persuasão, 
mas pelo estudo filosófico dos tropos, compreendidos como formas de 
determinação dos objetos. As figuras de retórica operam inconscien-
temente na linguagem e só posteriormente são conscientemente utili-
zadas. Assim, a retórica, enquanto o uso de procedimentos  linguísticos 
para fins de persuasão, a retórica da persuasão, possui um sentido mui-
to mais profundo e fundamental da retórica de tropos. Trata-se da ob-
servação e catalogação de procedimentos que, inconscientemente, se 
incrustaram na linguagem e desempenham um papel determinante ou 
mesmo quase transcendental (no sentido kantiano, como condição de 
toda experiência possível).

A palavra se torna conceito quando, apartada da particularidade da 
percepção inicial, passa a aplicar-se indistintamente a uma classe de 
objetos. Nessa filosofia da linguagem, a formação dos conceitos e, com 
eles, a constituição do mundo fenomênico se baseiam num conceito 
amplo de metáfora, que, tomada no seu sentido etimológico, significa 
“transposição”, e se aplica a outros tropos. Assim, em sentido amplo, é 
metáfora, em primeiro lugar, a sinédoque – troca do todo pela parte –, 
que serve para a conceituação de um objeto a partir de uma caracterís-
tica de uma parte dele. No exemplo de Nietzsche, tomamos uma carac-
terística de um animal, o seu serpear (sich schilingen), e nomeamos toda 
uma classe de animais com essas características de serpente, ignorando 
muitos outros que possuem a mesma característica.

Em segundo lugar, é metáfora a metonímia – a troca do efeito pela 
causa –, responsável pelas propriedades que atribuímos a um objeto, ao 
dizermos, por exemplo, que a pedra é dura, quando essa propriedade 
pode não estar no objeto e ser apenas o resultado da sensação que te-
mos ao sermos afetados por ele. Em terceiro lugar, no sentido estrito, a 
metáfora ocorre quando realizamos analogias a partir de significações 
já dadas, como no caso do gênero gramatical, que é inteiramente arbi-
trário. Essa concepção de linguagem, de fato, não considera que haja 
um sentido literal que depois tenha ocasionado um uso figurado. A lin-
guagem é sempre figurada, e o suposto sentido literal de uma palavra já 
nasceu como uma metáfora (em sentido amplo).
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A primeira conclusão dessa teoria da linguagem é a negação da capaci-
dade de a linguagem ser uma representação adequada de uma realidade 
em si, seja essa realidade entendida dogmaticamente ou agnosticamen-
te. Na formação da palavra, partimos de um estímulo nervoso para uma 
imagem mental e depois para um som. Trata-se de processo duplamen-
te mediado, e nada nos garante que essa mediação não transforme de 
alguma maneira as características dos objetos que supostamente foram 
sua origem. É como se um surdo acreditasse saber o que é o som apenas 
por meio da visão das figuras de Chladni, formadas na areia sobre uma 
placa de metal que vibra a partir do contato com um instrumento. Pois, 
para a formação de conceitos, é necessária a abstração, que afasta o pro-
duto final – a palavra aplicada a uma classe de objetos – da fonte sensí-
vel que a originou. No processo de abstração, passamos a desconsiderar 
diferenças particulares e generalizamos nomes como formas abstratas, 
atribuindo-lhes um estatuto metafísico, como se com isso representás-
semos as próprias coisas, e não apenas projetássemos as formas de nos-
so intelecto – suas características transcendentais – aos objetos:6

Enquanto toda metáfora intuitiva é individual e sem igual [ohne ihres 
Gleichen], e assim pode escapar a toda abreviação [Rubriciren], o grande 
edifício dos conceitos apresenta a regularidade rígida [starr] de um 
columbário romano, e emana, em sua lógica, o rigor e a frieza que são 
próprios da matemática. (NIETZSCHE, 2020, p. 153-154)7

Se os conceitos são abstrações semelhantes às da matemática, petrifica-
ções de intuições particulares e, portanto, criações puramente humanas, 
é difícil saber a que eles se refeririam. O caráter retórico da linguagem e a 
teoria da percepção transcendental naturalizada levam Nietzsche à con-
clusão de que a linguagem não se refere a uma realidade metafísica. Nisso, 
Nietzsche alterna no texto a admissão de uma coisa em si incognoscível e 
um agnosticismo da coisa em si. De um lado, Nietzsche parece de fato ad-
mitir aquilo que, no vocabulário kantiano, seria o objeto transcendental, 
um x inacessível, mas responsável pelas afecções; de outro lado, Nietzsche, 
seguindo o caminho já traçado por Lange, tende, de forma mais coerente 
com o conjunto do texto, a considerar a coisa em si como um conceito-li-
mite, impossível de ser pensado cognitiva e significativamente:
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A não consideração do individual e real [Wirklichen] nos dá o conceito, 
assim como nos dá a forma, enquanto a natureza não conhece formas 
e conceitos, nem espécies, portanto, mas apenas um X indefinível e 
inacessível para nós. Pois também a oposição que fazemos entre in-
divíduo e espécie é antropomórfica e não provém da essência [Wesen] 
das coisas, ainda que não nos arrisquemos a dizer que não lhe cor-
responde; isso seria uma afirmação dogmática e, como tal, tão inde-
monstrável quanto o seu oposto. (NIETZSCHE, 2020, p. 152)

Na primeira parte da citação, Nietzsche parece pressupor uma “realida-
de” independente das faculdades humanas, em cuja “essência” não existe 
distinção entre indivíduo e espécie. Trata-se de formas antropomórficas 
que são projetadas como se fossem reais, mas sabemos que são meros cons-
trutos linguísticos que parecem manter uma coerência interna justamente 
porque já foram pré-arranjados por nosso intelecto, assim como em reli-
giões da antiguidade o céu era repartido para conter suas divindades: “Do 
mesmo modo como etruscos e romanos cortavam o céu com rígidas linhas 
matemáticas e no espaço assim delimitado confinavam um deus, como 
num templo, cada povo tem sobre si seu céu conceitual assim matematica-
mente dividido”. (NIETZSCHE, 2020, p. 154) Em outra passagem, Nietzsche 
diz que os homens se esquecem da origem metafórica das intuições e as 
tomam como as “coisas mesmas” (die Dinge selbst), e assim por diante, como 
se houvesse algo inacessível que a linguagem falha em alcançar.

Na segunda parte da citação, Nietzsche dá um passo em direção ao 
agnosticismo: as distinções conceituais realizadas pela linguagem não 
“provêm” da essência das coisas, mas afirmações de que elas lhes cor-
respondem ou não seriam, ambas, dogmáticas. Aqui, Nietzsche parece 
retomar a famosa “alternativa negligenciada” de Trendelenburg, segun-
do a qual não podemos afirmar que as coisas em si não estão no tempo 
e no espaço, pois não temos como saber; não fica descartada a possibili-
dade de que as coisas em si, caso existam, estejam no tempo e no espaço. 
Ambas as afirmações seriam, portanto, igualmente dogmáticas. Então, 
a resposta seria o agnosticismo.

Num outro momento em que se refere à coisa em si, Nietzsche utiliza 
o termo entre aspas, o que indica um distanciamento. Essa ambiguida-
de está presente não só em “Verdade e mentira”, mas em toda a obra de 
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Nietzsche, o que leva a um dos temas mais discutidos na pesquisa de 
Nietzsche: a chamada teoria da falsificação. A questão não é simples, 
já que ambas as leituras são possíveis e Nietzsche, pelo menos publi-
camente, concebia o uno primordial como uma espécie de coisa em si 
schopenhaueriana, apesar de que, numa carta famosa de 1866, ao co-
mentar sobre Lange, já confessava que a própria vontade metafísica de 
Schopenhauer estava no ponto de vista do ideal, ou seja, era uma ficção 
para fins edificantes. (NIETZSCHE, 2003, p. 159)

Enfim, embora seja tentador pensar que Nietzsche já criticava a ideia 
de que a coisa em si é uma concepção contraditória, absurda e, por isso, 
descartável, como ele o faz na sua última filosofia, podemos concluir 
que, em termos ontológicos, Nietzsche não exclui, pelo menos explici-
tamente, um realismo metafísico em “Verdade e mentira”, mesmo que 
essa conclusão seja aqui defensável. Mas, em termos estritamente epis-
temológicos, Nietzsche vê a linguagem e o conhecimento instrumental-
mente, baseado numa concepção naturalista do conhecimento e numa 
concepção de verdade que podemos entender como pragmatista.

Epistemologia naturalizada

Um traço marcante de “Verdade e mentira” é o fato de que aí já encontra-
mos em Nietzsche uma naturalização da epistemologia, não só pela teo-
ria tropológica da linguagem em bases fisiológicas, mas também pela 
inserção do conhecimento entre as condições de vida de uma espécie.

Como já adiantamos anteriormente, Nietzsche não considera que 
nossa capacidade de conhecer resulta de uma faculdade metafísica su-
perior; ela é simplesmente um instrumento utilizado na luta pela sobre-
vivência. O homem, com sua tendência natural à dissimulação, que se 
potencializa com o surgimento da linguagem, pôde dominar a natureza 
e até mesmo outros animais fisicamente mais fortes. A diferença entre o 
homem e os outros animais residiria justamente na segunda transposi-
ção, quando, para além da metáfora intuitiva, a imagem é transposta em 
som e palavra, o que permite a abstração, a lógica e, por fim, a técnica.

Contudo, nosso controle da natureza por meio dos conceitos, Nietzsche 
não se cansa de nos lembrar, é instintivo: produzimos conceitos assim 
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como as abelhas constroem suas colmeias; relacionamos os conceitos 
entre si em leis naturais com a mesma necessidade que a aranha tece. 
Mas, ao contrário das abelhas, nossas construções são feitas de uma 
“matéria” mais delicada que o mel, os conceitos; como as teias das ara-
nhas, nossas leis são ao mesmo tempo firmes e frágeis. E é sobre essas 
estruturas criadas por nós mesmos, por meio dos conceitos, que asse-
guramos a perpetuação de nossa existência. Não há, rigorosamente fa-
lando, nada mais que diferença de graus entre nossas faculdades e as 
dos outros animais, de sorte que não há sentido, epistemologicamente 
falando, em se perguntar qual seria a percepção mais correta do mundo. 
Nosso conhecimento, assim, é fruto de um instinto irrefreável de dissi-
mulação e de produção de metáforas, e a grande questão que “Verdade 
e mentira” tem de responder é como de um instinto dissimulador pôde 
surgir algo como o impulso para a verdade.

O que Nietzsche apresenta como resposta é uma hipótese contratua-
lista e naturalista. Para prevenir um estado de natureza hobbesiano, 
os homens entraram em acordo sobre o significado das palavras e sua 
aplicação. Foi, portanto, por um instinto gregário e pela necessidade de 
preservação de vida em comunidade que os sentidos das palavras foram 
convencionalmente fixados, assim como sua referência com os objetos. 
Assim nasce, por sua vez, a concepção segundo a qual a verdade é cor-
respondência entre intelecto e coisa:

Mas essa paz traz consigo algo que se parece com o primeiro passo 
para a obtenção daquele enigmático impulso para a verdade. Pois 
nesse momento é fixado o que a partir de então deve ser ‘verdade’, ou 
seja, é inventada uma designação das coisas uniformemente válida e 
obrigatória e a legislação da linguagem também produz as primeiras 
leis da verdade; pois surge pela primeira vez o contraste entre verda-
de e mentira. (NIETZSCHE, 2020, p. 149, grifo do autor)

O impulso para a verdade é, portanto, secundário em relação ao ins-
tinto de sobrevivência. Ele surge de um acordo para fins de comunica-
ção e coesão da comunidade. Falar a verdade surge inicialmente como 
uma forma de assegurar o pertencimento do indivíduo ao grupo e, 
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assim, a perpetuação deste. A mentira não possui ainda um sentido mo-
ral: é apenas o ato de enunciar o “inadequado”, como alguém que se diz 
rico sendo claramente pobre. Depois é que o termo ganhará um sentido 
propriamente moral, pelos prejuízos que a mentira pode causar para 
a comunidade – por isso se diz “sentido extramoral”, ou seja, antes de 
ser moralizado. A verdade, então, é mais uma resposta do homem aos 
desafios colocados pela luta pela sobrevivência, e, portanto, seu critério 
não é de fato uma adequação metafísica, mas as consequências que pode 
acarretar. Nietzsche já utiliza em “Verdade e mentira”, portanto, uma 
concepção de verdade que podemos chamar de pragmatista.

Conceitos de verdade

Nietzsche realiza, em “Verdade e mentira”, uma espécie de genealogia 
da verdade e do seu correlato, a mentira ou falsidade. Sua origem está 
na necessidade de sobrevivência em comunidade e, por isso, nada mais 
foi do que uma convenção que depois foi esquecida, de tal sorte que se 
passou a acreditar que se tratasse, de fato, de uma relação de adequa-
ção entre a linguagem e as coisas. Por isso, em várias partes do texto, 
Nietzsche equaciona verdade e realidade metafísica.

A verdade, assim, não é adequação porque, pelo caráter metafórico 
da linguagem, ela não atinge nem se identifica com uma realidade me-
tafísica (seja esta existente ou dubitável). Desse modo, em termos estri-
tamente epistemológicos, o que temos de importante é a ideia de que 
os conceitos são criações para fins de sobrevivência, e a relação entre 
conceito e mundo também é uma criação humana, que obedece a neces-
sidades práticas. “A ‘coisa em si’ (esta seria a verdade pura e sem conse-
quências) é também inapreensível para o criador da linguagem, e nada 
desejável”. (NIETZSCHE, 2020, p. 151) Por isso, Nietzsche desdenha da 
ideia de que haja uma verdade que não seja determinada por suas con-
sequências. Ou seja, o desejo pela verdade não é o desejo pela apreensão 
de algo fixo e transcendente, mas por algo que produza consequências 
benéficas, seja para um indivíduo, seja para a comunidade. Esquecida e 
tornada metafísica, na origem da verdade, encontrada pela genealogia, 
encontram-se os efeitos que determinadas crenças produzem:
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Num sentido similarmente restrito o ser humano deseja a verdade. 
Ele quer as consequências agradáveis, que conservam a vida, da ver-
dade; ante o conhecimento puro e sem consequência ele é indiferen-
te; ante as verdades talvez prejudiciais e destrutivas ele é até mesmo 
hostil. (NIETZSCHE, 2020, p. 150)

Ao identificar a origem da verdade como associada às consequências 
que determinadas crenças acarretam, Nietzsche está, sem sombra de 
dúvida, assumindo uma concepção pragmatista da verdade. Do mesmo 
modo, a compreensão dessa concepção de verdade inserida numa teoria 
do conhecimento naturalista é outro traço comum à tradição pragma-
tista.8 Por fim, ao compreender a impossibilidade de correspondência 
metafísica entre linguagem e mundo, sublinhando o caráter artístico e 
criador da linguagem, Nietzsche se aproxima do chamado neopragma-
tismo, de Rorty, alimentado pelas leituras pós-estruturalistas francesas 
das reflexões sobre a retórica de Nietzsche, que incidem na passagem 
talvez mais citada do autor sobre o assunto:

O que é, então, a verdade? Um exército móvel de metáforas, metoní-
mias, antropomorfismos; numa palavra, uma suma de relações hu-
manas que foram poética e retoricamente intensificadas, transpostas 
e adornadas, e que depois de uso prolongado parecem fixas, canôni-
cas e obrigatórias para um povo. (NIETZSCHE, 2020, p. 152)

Esse aspecto poético do conhecimento é o que sem dúvida atraiu fi-
lósofos como Rorty e pode ser uma contribuição de Nietzsche ao prag-
matismo.

Nietzschianizando o pragmatismo

“Verdade e mentira” possui duas partes. Entre elas, há uma diferen-
ça pouco explícita, mas que corresponde ao duplo aspecto do texto, já 
mencionado anteriormente. Na primeira parte, encontramos quase que 
exclusivamente o Nietzsche teórico do conhecimento e filósofo da lin-
guagem, que corresponde às suas leituras científicas e à naturalização 
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da filosofia transcendental. Na segunda parte, encontramos o Nietzsche 
romântico e defensor das capacidades poéticas do homem. Essa distin-
ção entre as duas partes é não só uma das características mais fasci-
nantes do texto, mas também a que é mais propícia a uma apropriação 
criativa do texto. Pois Nietzsche não se limita a criar uma genealogia da 
verdade e a apontar o perspectivismo de nosso conhecimento. Ele tam-
bém aponta para uma dimensão criadora, poiética, do homem, que não 
consegue se satisfazer na convenção. Para ele, o instinto plástico do ho-
mem não se satisfaz com o estabelecido, procurando sempre produzir 
novas metáforas e criações.

Isso quer dizer que nosso conhecimento se aproxima mais do mito e 
da arte do que poderíamos admitir, pois o homem não consegue se man-
ter nos limites rígidos de uma linguagem conformada e tende a criar 
sempre novas metáforas e novas redes de imagens e conceitos. Há, por-
tanto, uma faculdade plasmadora e uma atividade que podemos chamar 
de poética – tanto no sentido literário quanto no sentido de produção – 
que caracteriza a relação de nossa espécie com o mundo natural.

Esse aspecto poético, criativo, da filosofia de Nietzsche, que pode ser 
uma contribuição ao pragmatismo, foi muito bem compreendido por 
Rorty. A ideia de que não há verdade sem consequência é compartilha-
da por Nietzsche e F. C. Schiller. A concepção de que a verdade é uma 
espécie de recorte do real para fins práticos está em Nietzsche e James. 
Mas a contribuição propriamente nietzschiana ao pragmatismo pode 
ser a recuperação romântica do poder da criação. Na segunda parte de 
“Verdade e mentira”, isso é apresentado pela contraposição entre o ho-
mem racional e o intuitivo.

O impulso onírico, apolíneo, que produz as primeiras metáforas não 
é subjugado depois de petrificado e edificado em forma de conhecimen-
to científico. Pelo contrário, ele continua presente em suas criações e 
se torna explícito na arte. Há no homem uma disposição propriamente 
estética e artística:

Aquele instinto para a formação de metáforas, aquele instinto funda-
mental dos seres humanos, que em nenhum momento podemos dei-
xar de considerar, pois assim deixaríamos de considerar o próprio ser 
humano, não é, na verdade, subjugado, e dificilmente domado, pelo 
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fato de ser construído, a partir de seus produtos volatizados, os concei-
tos, um mundo novo, regular e rígido, para aprisioná-lo como numa 
fortaleza. Ele busca um novo âmbito para sua atuação, outro canal, e o 
encontra no mito e sobretudo na arte. (NIETZSCHE, 2020, p. 158)

É na arte que o intelecto humano realiza inteiramente suas capacida-
des artísticas. A arte é uma espécie de dissimulação consentida e cons-
ciente. Ao lado do homem racional, preso em sua rede de abstrações, há 
o homem intuitivo, artístico. Ambos, no entanto, comungam o mesmo 
poder plasmador.

Enquanto o pragmatismo clássico tem como corolário uma ética pro-
gressista e ecumênica, Nietzsche pode colaborar com o pragmatismo 
com seu esteticismo.9 Ao ressaltar o caráter inventivo das produções 
humanas, Nietzsche abre espaço para a criatividade e a criação de novas 
formas de vida. Se seu perfeccionismo não possui o conteúdo democrá-
tico da ética pragmatista, não significa que, em sua forma, ambos não 
compartilhem a ideia da elaboração de novos ideais e do processo de 
autocriação. Nietzsche, seguindo os passos de Lange, adota o ponto de 
vista do ideal, ou seja, a compreensão de que a esfera prática é consti-
tuída de poetizações, ficções, com fins edificantes. Além de Lange, con-
corre para esse aspecto pragmatista na obra de Nietzsche sua leitura de 
Emerson, que também pode ser visto como precursor do pragmatismo, 
como nos lembra Stack (1992) em seu livro sobre Nietzsche e Emerson. 
Rorty comenta, a esse respeito, como Nietzsche tomou de Emerson o 
tema da autoconfiança e, portanto, da autocriação. Assim, ao lado da 
teoria do conhecimento de filiação neokantiana, desenvolvida princi-
palmente em suas anotações, encontramos em “Verdade e mentira” um 
esteticismo romântico próximo do que ele divulgava em O nascimento da 
tragédia e que tinha como divisa a compreensão de que apenas como fe-
nômeno estético a vida se justifica e de que “a arte é mais poderosa que 
o conhecimento, pois ela quer a vida” (NIETZSCHE, 1988, p. 760), como 
ele afirma em “Sobre o pathos da verdade”. A proposta de Nietzsche, 
no caso, prevê uma total transformação do indivíduo e da cultura por 
meio da arte.
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Considerações gerais

Sem a pretensão de reivindicar a paternidade do pragmatismo, procurei 
mostrar como já em “Verdade e mentira” Nietzsche apresentava ideias que 
podem ser caracterizadas como pragmatistas. Essas tendências já presen-
tes nesse texto se intensificaram em sua última filosofia com o perspec-
tivismo, compreendido como uma interpretação do mundo a partir da 
corporeidade e da ação. Isso está presente, por exemplo, na ideia de que 
é na lida com a sobrevivência que o intelecto criou suas capacidades de 
cognição, que dependem de sua ação e constituição corpórea.10 Nesse sen-
tido, pragmatizar Nietzsche não apenas serve para uma melhor contex-
tualização de sua filosofia, mas também para um uso produtivo dela no 
debate contemporâneo. “Nietzschianizar” o pragmatismo, por sua vez, 
pode acrescentar um novo apelo estético à tradição pragmatista, aproxi-
mando-a de uma concepção literária da ação e do conhecimento, como foi 
o propósito de Rorty, quando fez da literatura um modelo para a filosofia 
e a base da transformação do indivíduo e da cultura. (CRUZ, 2019)

De fato, Rorty, que pende para a arte tanto quanto para uma centra-
lidade da linguagem, considera que, com Nietzsche, encontramos um 
dos modelos para a adoção de uma cultura artística e literária, que subs-
tituiria a cultura religiosa e filosófica. Abandonando a ideia de verdade 
como uma realidade metafísica, única e transcendente, sustentáculo da 
verdade redentora da religião e da filosofia, abre-se a possibilidade de 
exploração das capacidades inventivas humanas, que colaboram, criati-
vamente, na autocriação e no florescimento do indivíduo. Essa nova re-
denção, poética e pragmática, é atingida num processo de  conhecimento 
e diálogo com diferentes formas de vida através da arte, e não mais na 
busca de uma verdade em sentido metafísico. Rorty pretende ver a ciên-
cia sob a ótica da arte, e a arte sob a ótica da vida, como Nietzsche afir-
mava em O nascimento da tragédia. Nessa empresa, que apresenta traços 
dos mestres nietzschianos, como Friedrich Schiller e Emerson, Rorty 
adota o esteticismo individualista de Nietzsche, inclusive em sua des-
vinculação da política. Esse é um movimento que não apenas enriquece 
o pragmatismo como também recupera o sentido da filosofia como for-
ma de vida, acrescentando, contudo, um aspecto estético mais amplo do 
que o linguístico, no qual ainda permanece Roty.11
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NOTAS

1 Citam-se, por exemplo, os trabalhos de Warbeke (1909), Berthelot (1911) e Kaufmann 
(1950).

2 O ponto de vista materialista, poiético-pragmático, que tem sido desenvolvido 
pelo movimento filosófico que produz esta coletânea, concebe-se como enrique-
cido por intuições nietzschianas, ou pelo menos convergentes com Nietzsche, de 
um modo comparável ao do neopragmatismo – “romântico”, “nietzschiano” – de 
Richard Rorty. Entretanto, ao contrário deste, quer-se mais “corpóreo” e “mate-
rialista” (sinnlich), inteiramente não linguocêntrico – no que se entende  respaldado 
pelo próprio naturalismo do “pragmatismo” nietzschiano. Certamente, acha-se 
mais contrário ainda ao neopragmatismo racionalista, também linguístico, de 
Jürgen Habermas.

3 Além de Stack e Rorty, ver Brigati (2015).

4 Para uma apropriação contemporânea desse aspecto, ver: Souza (2020).

5 Como Nietzsche era leitor da Revue Philosophique de la France et de l’Étranger já em 
1877, não é improvável que ele tenha lido, em 1878 e 1879, os artigos de Peirce lá 
publicados – sob o título geral de “La logique de la Science”: “Comment se fixe la 
croyance” e “Comment rendre notre idées claires”. Ver Brotbeck (1990). 

6 Mark Sacks (1997) diferencia transcendental features de transcendental constraints. 
Os últimos seriam propriamente kantianos; as primeiras, por não pressuporem 
um apriorismo estrito, seriam aplicáveis a Wittgenstein. Considero que também 
se aplicam a Nietzsche, já que assim permanece o caráter de anterioridade à expe-
riência sem as características de universalidade e necessidade que caracterizam o 
a priori estritamente kantiano.

7 Utilizamos a tradução de Paulo César Souza, realizando apenas modificações 
pontuais.

8 “Vejo Nietzsche como a figura que mais fez para convencer aos intelectuais eu-
ropeus das doutrinas que eram veiculadas aos americanos por James e Dewey. 
Muito do que Nietzsche tinha para dizer pode ser encarado como o seguimento da 
sua afirmação de que ‘o conhecimento em si’ é um conceito tão inadmissível como 
o de ‘coisa em si’ e da sua sugestão de que ‘[as categorias da razão] não represen-
tam mais do que a conveniência de uma certa raça e espécie – só a sua utilidade é 
a sua ‘verdade’”. (RORTY, [19--?], p. 16-17)
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9 Para uma discussão produtiva entre Nietzsche e uma atitude afirmativa perante 
a Modernidade, ver a tese de doutorado em Filosofia de Rodrigo Ornelas, Dialética 
como apropriação e devoração: uma interpretação filosófica da Modernidade (2020), tam-
bém o seu texto nesta coletânea, “Dialética, antropofagia, Modernismo: por uma 
filosofia da criação e do desenvolvimento”.

10 Assim, segundo Nietzsche, se nos colocássemos no lugar de um mosquito, tam-
bém nos sentiríamos como o “centro voador” do mundo. 

11 Ver o texto “Stirner, Rorty e um ponto de vista prático-sensível sobre autocria-
ção”, de Hilton Leal, nesta coletânea.
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LAIZ FRAGA DANTAS

Quanto de Teoria  
e de Crítica queremos?  
Normatividade, prática e política

Introdução

A questão da normatividade da Teoria Crítica é central para esse cam-
po, que atualmente dedica boa parte de sua produção ao tema. Compre-
endemos que a pergunta sobre o critério normativo para a crítica social 
assume, além de um debate metateórico acerca de como compreender o 
referencial dessa tradição, um compromisso político da Teoria em rela-
ção ao seu tempo. Mas o que é isso?

Nancy Fraser, filósofa contemporânea crucial para o debate desse cam-
po, desenvolve seu projeto assumindo a definição de Marx para a sua 
Teoria Crítica. A sua seria a compreensão de crítica que melhor expres-
sa a essência da Teoria, mas que, para a autora, tem sido deixada de lado 
por essa tradição. Segundo Marx (1843 apud FRASER, 2013, p. 19, tradu-
ção nossa), sua “teoria crítica” produz “o autoesclarecimento das lutas e 
desejos de uma época”.1 Ao assumir tal definição, Fraser desloca o foco do 
debate sobre os fundamentos epistemológicos da crítica – que teve seu 
ápice de desenvolvimento no sofisticado e vasto aporte teórico oferecido 
por Habermas no seu percurso – e volta-se ao elemento político latente a 
qualquer formulação teórica, que se suponha crítica, sobre a sociedade. 
Fraser afirma que o que diferencia uma teoria crítica de uma teoria tradi-
cional não é nenhum status epistemológico específico, mas uma diferença 
política. Uma teoria crítica se define através de uma posição informada 
pela identificação com os interesses políticos que visa defender.
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Fraser apenas enfatiza o que a proposta de trabalho da Teoria Crítica 
defendeu desde seu surgimento: estabelecer uma relação estreita entre 
a teoria e a política, seus objetivos e atividades. Naturalmente, pode-se 
perguntar se o ponto de vista de Marx é mesmo, normativamente, o de 
um modesto esclarecimento crítico-imanente, autoesclarecimento, das 
aspirações e movimentos de um determinado tempo e contexto. E a mes-
ma pergunta pode ser feita à Teoria Crítica, clássica, alemã, tradicional, 
enquanto sua herdeira, ou a toda ela, enquanto, digamos, nomeada ainda 
assim, com iniciais maiúsculas.2 Diante disso, o debate sobre os pressu-
postos da Teoria Crítica não pode deixar de ser o debate acerca da relação 
entre as pretensões a fazer Teoria (com T maiúsculo) e o caráter prático e 
prudencial da política. Assumindo a política real como pressuposto que 
sustenta uma arquitetura para a Teoria Crítica, Nancy Fraser nos coloca 
um desafio exigente: produzir uma Teoria Crítica capaz de oferecer diag-
nósticos e prognósticos de nosso tempo, retomando o desafio da recons-
trução dos pressupostos teóricos e do debate acerca da “herança  moderna” 
da teoria (como filosofia racionalista do sujeito e da consciência), sob o 
enfoque das aspirações manifestas e lutas sociais de nosso tempo.

Discutiremos aqui esse desafio proposto para a Teoria Crítica e assu-
miremos isso como um debate mais amplo em andamento na filosofia 
contemporânea. Apresentaremos a questão e os desafios dela derivados e 
apontaremos possíveis desdobramentos. Na segunda parte do texto, tra-
taremos, mesmo que incipientemente, de certo cenário político atual (ou 
de parte dele) e de sua relação com o debate normativo da Teoria Crítica. 
Na terceira parte, abordaremos o debate sobre a normatividade e a he-
rança moderna na Teoria Crítica, examinando o projeto de Nancy Fraser 
de conciliação entre a Teoria Crítica e uma possível contribuição do pen-
samento de Foucault. Na conclusão, apresentaremos possíveis desdobra-
mentos desse debate para os destinos da Teoria Crítica nos nossos dias.

O declínio do fundacionismo e universalismo modernos, 
e a “política da diferença” e da “identidade”

Conciliar o particular com o universal (ou abrir mão dele) apresenta-se 
como um desafio para a teoria no cenário contemporâneo. Os debates 
atuais acerca do feminismo, da sexualidade, do antirracismo e da crítica 
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à colonialidade têm permeado a discussão acadêmica, aprofundando o 
processo de crítica à metafísica. A teoria, com sua vocação universalista 
e sua tendência à identidade, vê-se confrontada. Em consonância – e, 
talvez, em continuidade – com a crítica à Modernidade, a filosofia se vê 
distanciada de um referencial universalista e transcendental e empur-
rada para o contextual.

Surge, então, a necessidade de trazer para dentro da teoria elementos 
tratados como divergentes, secundários e, por isso, impelidos para fora 
da pretensa universalidade sustentada pela metafísica moderna. O su-
jeito universal – e seu modo de conhecer – figura apenas como um modo 
específico, com contornos particulares, trajado em vestes de pretensa 
totalidade e suposta neutralidade. Outras vozes emergem e reivindicam 
seu lugar. A ideia de razão, desmistificada pela crítica à Modernidade, 
tem seu caráter totalitário revelado, desmistificando a fachada de pro-
gresso e emancipação. A crítica decolonial expõe o elemento eurocêntri-
co implícito à teoria social. A crítica feminista aponta o  androcentrismo 
da filosofia, desnaturalizando o gênero biológico e desestabilizando a 
narrativa da teoria política clássica. A crítica antirracista expõe o sub-
texto racista da razão iluminista.

Na política, assistimos ao declínio das lutas da classe operária e à as-
censão dos chamados “novos movimentos sociais”: feminismo, LGBTQ+, 
antirracismo; e também movimentos conservadores organizados em 
torno da ideia de identidade – sobretudo de uma identidade nacional, 
no caso de movimentos de direita. Esses movimentos não se ajustam à 
concepção marxiana de história, o materialismo histórico. Não conside-
ram que a construção das identidades sociais e coletivas é definida pela 
posição estrutural dos atores sociais. Partem da ideia de que as identi-
dades são culturalmente construídas, através de processos que, inclusi-
ve, possuem alguma autonomia em relação à determinação estrutural. 
Enquanto a retórica marxista da igualdade afirma a convergência entre 
posição estrutural e grupos de mobilização, a política da diferença con-
sidera que existe uma certa autonomia das identidades em relação às 
estruturas e à contingência das filiações às mobilizações sociais.

Abandonamos a igualdade como utopia política e assumimos a afir-
mação das identidades e suas especificidades, compondo um cenário 
de multiplicidade como ideal político. Podemos afirmar que esse pro-
cesso é levado às últimas consequências nos movimentos identitários 
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com orientação política conservadora. Eles rejeitam não só Marx, como 
também o Iluminismo em geral, que são postos em xeque e radical-
mente desafiados, por desenvolvimento recente de caráter autoritário 
ou francamente fascista, conservador, alt-right, populista, que desafia o 
identitarismo de esquerda (com um identitarismo agora conservador) e 
a própria democracia, mesmo com sucesso eleitoral.

A política da diferença reivindica o reconhecimento das identidades 
subalternizadas, apontando as especificidades dessas identidades so-
ciais. A política da igualdade assume a desigualdade de distribuição dos 
bens socialmente produzidos como a principal fonte da opressão e como 
motivador para os movimentos sociais que projetam a utopia da igualda-
de em sua política e teoria. O declínio da política da igualdade é também 
a derrocada das metanarrativas na teoria: o marxismo, essa metanarrati-
va com notável expressão político-prática na história, perde seu lugar de 
discurso-mestre da esquerda. Ganham espaço os estudos da cultura e do 
discurso, pois através deles é possível compreender como os significados 
culturais são produzidos, circulam e se transformam. O relato pessoal 
ganha status político, e a força da primeira pessoa supera a análise estru-
tural baseada em uma ideia de história ampla. Diante desse cenário, a fi-
losofia se vê em questão: é possível manter a pretensão de formular refle-
xões teóricas com caráter universalizante e, ao mesmo tempo, produzir 
uma teoria capaz de lidar com as questões que nosso tempo nos coloca?

Para a Teoria Crítica, essa questão se expressa de forma específica. Ela 
aponta para um debate que toca em conceitos fundamentais dessa cor-
rente e revisita o projeto da Teoria em sua fundação, levantado por Marx. 
Horkheimer, em seu texto “Teoria tradicional e teoria crítica” (1982), 
evidencia uma relação de derivação da Teoria Crítica com a filosofia de 
Marx, que apresentaria um contraponto dialético ao “positivismo” da 
teoria tradicional. Marx (ou, mais precisamente, os hegelianos de esquer-
da em geral) teria sido um dos primeiros filósofos a considerar relevan-
te para a filosofia atribuir um diagnóstico à sociedade e um prognóstico 
para orientar a ação. Com Marx, ou, de modo geral, com o hegelianismo, 
a filosofia ou teoria ganha relevância prática e histórica. Horkheimer 
quer destacar o potencial humanístico da filosofia em Marx e seu caráter 
emancipatório, em contraponto ao caráter conservador da filosofia tra-
dicional. Mas o próprio humanismo também pode virar objeto de crítica.
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A Teoria Crítica parte tradicionalmente do pressuposto de que não 
há uma ciência axiologicamente neutra. O conhecimento depende 
da eleição de valores – desde a escolha dos temas considerados rele-
vantes para a pesquisa científica até a metodologia aplicada. No caso 
das ciências humanas, seu objeto de estudo é ainda mais complexo. 
O positivismo da teoria tradicional, quando transportado das ciências 
naturais para as ciências humanas, produz distorções ainda maiores. 
Para a Teoria Crítica, toda teoria sobre a sociedade lida com concep-
ções complexas, que não podem ser tratadas como simples dados a 
serem coletados. Ao contrário, essas concepções encontram-se sem-
pre em disputa. Uma ciência humana que pretenda ocupar-se só dos 
fatos, considerando esses fatos descolados de valores, está, para a 
Teoria Crítica, apenas produzindo a oclusão dos valores que sustenta, 
assumidos como fatos.

Horkheimer defende que uma ideia de racionalidade considerada 
como fim em si mesma produz distorções éticas. A razão deve apon-
tar para além da eficiência dos resultados alcançados e subordinar-se 
a valores – ou a certos valores. Assim, ao apresentar diagnósticos e 
prognósticos, a Teoria assume pressupostos que possibilitam a valo-
ração do cenário social que analisa. Essas são normas elencadas como 
critérios para a análise das sociedades. Como compreender esses cri-
térios é o objeto de debate da Teoria. A Teoria Crítica supõe um critério 
normativo, bem como o debate acerca desse critério.

Atualmente, sob o cenário da consolidação da crítica à Modernidade 
e ascensão dos movimentos identitários, com forte enraizamento nas 
universidades, o problema da normatividade da crítica torna-se ainda 
mais importante. Discute-se agora não só qual o critério utilizado pela 
crítica, mas se (e como) é possível assumir valores de forma normati-
va no trabalho de análise social empreendido pelas teorias. A questão 
desenvolve-se através de um debate em torno da relação entre teoria 
e prática e de como a teoria posiciona-se em relação à realidade que 
analisa. Afinal, de onde fala o teórico crítico (além de obviamente falar 
da academia)? Através desse debate, a Teoria se vê, mais do que nunca, 
em confronto com sua herança moderna.

Habermas, filósofo incontornável para a Teoria Crítica, é responsá-
vel pela virada pragmático-linguística que modificou o direcionamento 
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desse campo teórico e que pautou os debates contemporâneos. Para 
Habermas (2002), a Teoria Crítica permaneceu, desde seu surgimento, 
fiel à herança da esquerda hegeliana. Nas palavras do autor:

Persistimos até hoje no Estado de consciência que os jovens hege-
lianos introduziram. Quando se distanciaram de Hegel e da filoso-
fia em geral. Desde então, estão em curso aqueles gestos triunfantes 
de suplantação recíproca, com os quais descuidamos do fato de que 
permanecemos contemporâneos dos jovens hegelianos. Hegel inau-
gurou o discurso filosófico da modernidade; só os jovens hegelianos 
estabeleceram-no de maneira duradoura. A saber, eles liberaram do 
fardo do conceito hegeliano de razão a ideia de uma crítica criado-
ra da modernidade nutrindo-se do próprio espírito da modernidade 
(HABERMAS, 2002, p. 76)

Segundo a compreensão de Habermas, a Teoria Crítica pretende re-
formular o projeto moderno, definindo-se como continuadora do pro-
cesso de destranscendentalização da razão estabelecido pelos jovens 
hegelianos. Embora Habermas tenha-se dedicado a uma radical recons-
trução do marxismo, no interior da Escola de Frankfurt, ele considera 
que a manutenção do referencial moderno (paradigma do sujeito, da 
consciência, da produção) ainda é parte da proposta da Teoria Crítica. 
E Axel Honneth, timidamente ou não, quer vê-la livre de dogmatismos, 
essencialismos e normativismos contidos nas compreensões tradicio-
nais, clássicas, marxistas ou semimarxistas, de seus artigos de fé, como 
alienação e fetichismo.

Para Nancy Fraser, por outro lado, assumir a tarefa dos hegelianos 
de esquerda não significa necessariamente ratificar o projeto moderno, 
como faz Habermas. Em um texto escrito em homenagem aos 150 anos 
de publicação do Manifesto comunista, a filósofa escreveu:

O marxismo como uma metanarrativa ou discurso-mestre da opo-
sição política em sociedades capitalistas acabou. Assim, também o 
marxismo como uma teoria totalizante de um sistema dinâmico das 
tendências de crise e potenciais conflitos nas sociedades capitalistas. 
(FRASER, 1999, p. 4)
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Fraser introduz sua apreciação sobre as possibilidades futuras para 
o marxismo ao apontar sua obsolescência enquanto narrativa capaz de 
traduzir as demandas das sociedades atuais. Vivemos, segundo a auto-
ra, uma “era pós-marxista”. Para Fraser, a possibilidade futura do mar-
xismo está no abandono da sua posição de metanarrativa totalizante, 
assumindo-se como uma corrente entre outras. Por outro lado, para 
Fraser, tanto a Teoria Crítica como os discursos políticos atuais preci-
sam recordar a conexão estreita entre teoria e prática – sugerida, mas 
não realizada pelo marxismo – de modo a não incorrerem no erro de um 
retorno insustentável a uma situação pré-marxiana na teoria.3

Para Fraser (2013, p. 19, tradução nossa), a relação entre teoria e práti-
ca defendida por Marx é um importante elemento conceitual que marca 
o projeto da Teoria Crítica, definindo-o como “o autoescurecimento das 
lutas e desejos de uma época”.4 A Teoria Crítica não pode limitar-se a 
descrever o mundo social, na medida em que o interesse na emancipa-
ção é o elemento prático que a norteia. Os critérios normativos não são 
introduzidos pelo teórico, mas estão inscritos na realidade, nas relações 
sociais e nos discursos políticos. A Teoria identifica essas tendências sob 
o olhar amplo que permite apontar as perspectivas de superação dos 
obstáculos para a emancipação. Como consequência, permanece como 
elemento crucial para a crítica que ela estabeleça seu standpoint no inte-
rior da sociedade que investiga.

No momento em que as metanarrativas marxistas perderam toda 
sua credibilidade, não pode haver nenhum agente de emancipação 
metafisicamente designado e nenhum objeto da crítica identificado 
a priori. Deixando de lado essas garantias essencialistas, a crítica se 
confronta com os grupos descentralizados dos movimentos sociais, 
cujas reivindicações frequentemente dizem respeito a questões de 
identidade e são normativamente ambíguas. Nesse contexto, não há 
como escapar à questão premente: como a Teoria Crítica deve se po-
sicionar em relação à conjuntura política atual e, especialmente, aos 
movimentos que buscam reconhecimento? Como estabelecer uma 
base no mundo empírico e uma postura crítica?5 (FRASER, 2003, 
p. 200, tradução nossa)
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A Teoria Crítica sempre optou por uma dialética entre imanência e 
transcendência, rejeitando uma posição externalista das teorias metafí-
sicas, que observariam a sociedade de um ponto de vista descolado dela 
mesma. Por outro lado, a Teoria Crítica também não assume um ponto 
de vista internalista forte de uma hermenêutica historicista, que se re-
duz a explicitar os significados sedimentados na realidade social dada. 
É um elemento definidor da teoria transitar entre esses dois referen-
ciais: apontar para a estrutura social para revelar tensões e patologias 
imanentes à configuração social através de um diagnóstico; e, por outro 
lado, realizar um trabalho que supõe uma transcendência ao contexto 
analisado, na medida em que propõe modos de superar o contexto so-
cial dado, através de um prognóstico.

A crítica, por isso, depende de uma normatividade que sustente esse sal-
to para fora do dado. Desde Habermas, a Teoria Crítica tem-se preocupado 
em localizar esse elemento normativo imanente à realidade e em sustentar 
o salto para a transcendência na realidade social, marcando a contingência 
dessa realidade – compreendida como um processo de construção social 
através da linguagem e de seu uso público. Porém, por outro lado, assu-
mindo a possibilidade quasi-transcendental de verdade da linguagem e da 
política democrática, através do consenso como horizonte político.

A virada linguística de Habermas na Teoria Crítica consolida esse du-
plo movimento da imanência e transcendência da crítica. Aos autores 
posteriores a Habermas, coloca-se como questão se ainda é desejável 
manter o elemento transcendente da crítica – de inspiração kantiana – 
e se, dessa forma, a crítica seria eficiente para diagnosticar as injusti-
ças sociais do nosso tempo, mantendo o contato com a política prática. 
A crítica contemporânea ao referencial moderno reconsidera a questão 
de como a Teoria Crítica pode estabelecer a relação entre teoria e prática.

É possível uma Teoria Crítica imanente e normativa? 
Nancy Fraser e uma assimilação crítica de Foucault

Para avançar no processo de reconstrução da Modernidade iniciado por 
Habermas, Fraser estabelece um diálogo aberto com Foucault e a Teoria 
Crítica. Habermas, em O discurso filosófico da Modernidade, estabelece 
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que Foucault é um antagonista do projeto da Modernidade – que, para 
Habermas, é o projeto que a Teoria Crítica pretende continuar até hoje. 
Habermas percebe em Foucault um pensamento fora da rota da recons-
trução da racionalidade e que, por isso, acaba por produzir uma retórica 
que não é útil aos propósitos de uma Teoria Crítica. O pensamento de 
Foucault seria, para Habermas, epistemologicamente ineficiente e poli-
ticamente controverso – considerando-se, inclusive, que Foucault seria 
um “neoconservador”.

Fraser, por outro lado, não percebe uma antítese irresolúvel entre 
a Teoria Crítica e o pensamento de Foucault, que é, para ela, um aliado 
importante, capaz de auxiliar a Teoria contemporânea a suprir lacunas. 
O pensamento de Foucault provoca questões cruciais para o debate acerca 
da tensão entre Modernidade e Pós-Modernidade, e o posicionamento de 
Fraser e Habermas sobre Foucault gera diferenças cruciais nos modelos 
de crítica defendidos por cada um deles. Consideramos que a assimilação 
de Fraser à Teoria Crítica representa um elemento crucial para formula-
ção de uma Teoria Crítica imanente com compromisso normativo.

A principal contribuição de Foucault para a filosofia seria, para Fraser, 
a forma como o autor compreende o poder moderno, criando uma retó-
rica contestatória sob moldes distintos do marxismo. Foucault nos mos-
tra que o poder moderno não é uma força externa coercitiva; ele opera 
organicamente de maneira produtiva. Difunde-se de maneira capilar 
na sociedade e realiza-se através das práticas cotidianas mais banais, 
nos corpos e na agência dos indivíduos, nos discursos científicos. Para 
Foucault, o poder moderno circula de maneira capilar por todo corpo so-
cial e é reproduzido pelos indivíduos em suas práticas. Fraser observa 
que esse olhar imanente parte do pressuposto de que práticas são mais 
importantes para compreender a sociedade do que ideais, pois o poder 
opera especialmente nos corpos, e não nas mentes.

Fraser considera que Foucault nos leva à compreensão de que a atenção 
às práticas livra a crítica social do pretenso acesso à verdade. A verdade, 
que estaria velada por detrás das práticas, ao ser definida teoricamente 
pela filosofia, desvendaria o caráter ilusório dessas práticas e aponta-
ria uma alternativa para fora delas. Fraser (1989, p. 25, tradução nossa) 
escreve que Foucault torna obsoleta a visão de que, “ao prover as con-
dições materiais necessárias, o único elemento que estaria no caminho 
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da mudança social seria a percepção ideológica distorcida das pessoas 
de seus interesses e necessidades”.6 Assim, a teoria do poder de Foucault 
abandona a crítica da ideologia marxista como meio para compreender 
os processos de injustiça social. Da mesma forma, substitui o materialis-
mo histórico pela genealogia. Para Fraser, a teoria do poder de Foucault e 
sua genealogia podem contribuir para um projeto de Teoria Crítica ima-
nente. Foucault avançaria em direção a uma compreensão histórica mais 
imanente, contra a concepção marxista e atada ao idealismo.

No entanto, há uma lacuna importante no pensamento de Foucault 
que o distancia da Teoria Crítica. Foucault não deixa claro se sua filoso-
fia suspende somente a normatividade moderna ou se suspende qual-
quer forma de normatividade. Fraser aponta que, em várias passagens, 
Foucault afirma que sua crítica não necessita de normatividade, tratan-
do-se de um ponto de vista politicamente engajado, mas sem pretensão 
normativa. É possível sustentar um ponto de vista dessa natureza?7

Para Fraser (1989), uma filosofia que se pretende politicamente enga-
jada mas normativamente neutra está fadada à contradição. Se a teoria 
sobre o poder moderno que Foucault nos oferece é apenas uma descrição 
normativamente neutra desse regime de poder/conhecimento, então de-
veria bastar a Foucault apontar a natureza do poder moderno. Porém, o 
que Foucault nos apresenta é mais do que a descrição de uma sociedade. 
O autor frequentemente posiciona-se sobre ser desejável ou não aceitar 
os mecanismos de poder e recomenda em vários momentos de sua obra a 
resistência a esse regime. Se sustentar um ponto de vista normativo não é 
algo que Foucault pretende, então caberia ao seu pensamento permane-
cer na condição de indeterminação. Só seria possível afirmar o que há de 
errado com o sistema de poder moderno através de critérios normativos.

Diante dessa incoerência, Fraser considera que a filosofia de Foucault 
acaba supondo uma série de critérios que o autor não expõe claramente. 
Por exemplo, Foucault parece reproduzir a interpretação marxista sobre 
a economia, na medida em que tende a perceber as forças de dominação 
nos cientistas sociais, nas ciências do comportamento e nas hermenêu-
ticas da psique, ligando de alguma forma o biopoder com a dominação 
de classes. Além disso, para Fraser, Foucault parece pressupor também 
noções da filosofia moral de Kant, na medida em que considera conde-
nável a violação da dignidade e da autonomia praticadas pelas técnicas 
disciplinadoras e pelo cárcere.
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Em decorrência disso, para Fraser, não é possível considerar que 
Foucault tenha de fato rompido completamente com a normatividade 
moderna. Ao contrário, Foucault está pressupondo as normas liberais 
que ele critica. Fraser aponta que Foucault erra em considerar que sim-
plesmente abandonar a questão liberal da legitimidade do poder livraria 
sua filosofia de qualquer traço liberal. O autor não consegue perceber que 
sua filosofia terá que recorrer a modos de descrição dessa sociedade, sua 
matriz cultural e linguagem, que, para Fraser, estão sempre profunda-
mente influenciados, em todos os seus níveis, pelas normas liberais. Em 
suma, é impossível fazer uma descrição que consiga isolar-se dos traços 
da sociedade que analisa. Assim, para a filósofa, Foucault, como a Teoria 
Crítica, continuaria utilizando o vocabulário humanista moderno.

Segundo Fraser, Foucault não é bem-sucedido nem em suspender 
qualquer tipo de normatividade, nem em suspender somente a norma-
tividade moderna, pois, ao fazer isso, o autor entraria em contradição. 
Fraser (1989, p. 31) descreve a teoria do poder de Foucault como uma es-
tranha “mistura de neutralidade e engajamento”. Nesse ponto, a autora 
considera que a filosofia de Foucault deixa sem resposta um problema 
com o qual a Teoria Crítica já se dispõe a lidar desde seu início – a saber, 
a intrínseca relação entre práticas sociais e normas.

Toda prática social supõe uma norma que a guia. Toda norma produz 
simultaneamente constrangimento à ação, ao mesmo tempo que possi-
bilita uma prática social, dando sentido a esta. Para distinguir práticas 
desejáveis das práticas não desejáveis, Foucault precisaria oferecer uma 
sustentação normativa clara para sua filosofia. É por apresentar uma 
fundamentação normativa que a Teoria Crítica consegue distinguir en-
tre dominação e emancipação. Essa possibilidade oferece ferramentas 
práticas para que a teoria possa produzir prognósticos claros e efetivos. 
Como escreve Fraser (1989, p. 33, tradução nossa):

Porque Foucault não tem base para distinguir, por exemplo, formas 
de poder que envolvem a dominação daqueles que não o fazem, ele 
parece endossar uma rejeição indiscriminada e unilateral da moder-
nidade como tal. Além disso, ele parece fazer isso sem oferecer qual-
quer outra concepção para substituí-la.8
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Assim, Fraser defende que a Teoria Crítica da sociedade precisa sus-
tentar-se normativamente, pois assumir claramente a normatividade 
do seu ponto de vista livra a teoria social de tornar-se positivista ou 
metafísica: dogmatizando o dado real, no primeiro caso; no segundo, 
fazendo afirmações universalistas descoladas do real; e, em ambos os 
casos, pondo-se numa posição pretensamente neutra e não situada. 
O caráter crítico da teoria se faz justamente através do esclarecimento 
de sob qual ponto de vista se fala – epistemológico ou político – e quais 
as consequências envolvidas nessa opção, abandonando a ilusão de que 
é possível alcançar neutralidade e considerando que os discursos são 
sempre situados. É possível questionarmos se a Teoria Crítica realmen-
te consegue alcançar esse posicionamento, quando analisamos os mo-
delos de teoria oferecidos ao longo da história. Apesar disso, esse é o 
objetivo fixado pela Teoria Crítica.

Realizar efetivamente esse ideal é o objetivo de Fraser, e sua incur-
são no pensamento de Foucault é parte dessa busca. Ao compreender 
Foucault como um continuador da Modernidade, Fraser concilia o 
 projeto de emancipação moderno com a crítica radical de Foucault ao 
humanismo, que rejeita o sistema de práticas e discursos modernos. 
A  crítica de Foucault não é um ataque aos ideais modernos de liber-
dade e razão por si. Ao contrário, esses são os ideais que a filosofia de 
Foucault almeja. Para Fraser, renunciar à interpretação universalista e 
fundacionista dos conceitos e valores da Modernidade não implicaria 
a rejeição desses conceitos. É possível assumir os valores humanistas 
sem, por tabela, acatar o fundacionismo moderno.

No entanto, para Fraser, o que há de singular na crítica cultural sobre 
as práticas e discursos modernos de Foucault e que lhe posiciona fora da 
tradição hegeliano-marxista da Teoria Crítica é a rejeição de uma his-
tória teleológica e abstrata, além da construção de uma crítica da socie-
dade que não se apoia em uma noção de ideologia. A noção hegeliana de 
história é assimilada pela Teoria Crítica como fundamento para a crí-
tica dialética da sociedade através da observação do desenvolvimento 
da razão social, apontando seus bloqueios e patologias. Foucault apre-
senta uma posição mais radicalmente antifundacionista do que a Teoria 
Crítica. Nem mesmo a virada linguística de Habermas e sua tentativa 
de desvincular a crítica da filosofia da consciência conseguiram realizar 
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esse antifundacionismo, posto que, em alguma medida, ainda manti-
nham a estrutura histórica de inspiração hegeliana.9 A distinção entre 
real e ideológico também perde sentido na filosofia de Foucault, pois, 
quando se aponta o caráter ideológico de determinada configuração so-
cial, fala-se de um ponto de vista que é suposto como capaz de analisar 
o real de fora da conformação histórica contingente analisada, conside-
rar esta realidade falsa e apontar para um ideal. Para Fraser, Foucault 
consegue realizar com sucesso uma crítica da sociedade sem utilizar 
os pressupostos mentalistas e fundacionistas do discurso filosófico da 
Modernidade assumidos pela Teoria Crítica.

[Foucault] abandona a interpretação mentalista e fundacionista dos 
valores humanistas: a visão de que tais valores são fundamentados na 
natureza de algo (o homem, o sujeito), de forma independente e mais 
duradoura do que os regimes historicamente mutantes das práticas 
sociais. Foucault também desiste do idioma através do qual os valores 
humanistas tiveram sua expressão moderna clássica: os termos ‘au-
tonomia’, ‘subjetividade’ e ‘autodeterminação’ perdem seu privilégio. 
Mas não renuncia ao núcleo crítico substancial do humanismo. O que 
Habermas chamaria de sua ‘força emancipadora’ permanece. O autor 
simplesmente usa outros dispositivos e estratégias retóricas para fa-
zer essencialmente o mesmo trabalho crítico que o humanista tentou 
fazer – a saber, identificar e condenar aquelas formas de discurso e 
prática modernos que, sob o disfarce de promover a liberdade, esten-
dem a dominação.10 (FRASER, 1989, p. 41-42, tradução nossa)

Foucault apresentaria em sua filosofia um humanismo decartesia-
no e de-hegeliano. Para Fraser, a normatividade que falta ao projeto de 
Foucault é um elemento fundante da Teoria Crítica e presente em toda a 
sua tradição. Por outro lado, o trato imanente com a história, a possibili-
dade de lidar com as relações sociais considerando os micropoderes que 
permeiam as relações intersubjetivas, bem como as instituições e o re-
gime discursivo, presentes no pensamento de Foucault, faltam à Teoria 
Crítica. É esse híbrido que Fraser pretende oferecer em seu projeto de 
Teoria Crítica.



164 QUANTO DE TEORIA E DE CRÍTICA QUEREMOS?

Conclusão: perspectivas para a Teoria Crítica nos nossos dias

Diante do aprofundamento da crítica à Modernidade, a Teoria Crítica 
contemporânea encontra-se diante de uma ruptura. O cenário polí-
tico, bem como o campo da teoria social, aponta para a obsolescência 
do referencial moderno que a Teoria busca preservar e renovar. José 
Crisóstomo de Souza, em seu texto “Rahel Jaeggi e o fim da Teoria Crítica 
alemã”, recupera o termo “Ausgang” (fim) de Engels em Ludwig Feurbach e 
o fim da filosofia clássica alemã. “Fim”, sob essa interpretação, significa rup-
tura, saída, em relação ao paradigma anterior. Nas palavras do autor:

O título quer evocar a narrativa de Engels, ‘Feurbach e o Fim da Filo-
sofia Clássica Alemã’, onde a palavra Ausgang, fim, pode ser também 
resultado ou saída. Nessa narrativa, Feuerbach representa uma rup-
tura incompleta com limites da filosofia anterior, v.g. Hegel, enquan-
to o materialismo marxiano aparece como sua completa superação. 
Engels define assim, a seu gosto mas plausivelmente, o que é Marx 
com relação a Hegel e Feuerbach, e vice-versa. Decretando ao mes-
mo tempo a exaustão do paradigma filosófico anterior, idealista, que, 
entretanto, reconstruído em versão naturalizada à-la séc. XIX, seguiu 
em frente, justamente com Marx, séc. XX adentro, inclusive como 
Teoria Crítica. (SOUZA, 2020)

Para enfrentar esse cenário, a Teoria Crítica pode distanciar-se das 
aspirações de seu tempo e voltar-se para uma discussão metateórica – 
sob um olhar interno à corrente, engajar-se em recuperar a filosofia 
clássica alemã como seu referencial, ou realizar essa discussão com a 
intenção de fornecer uma reconstrução dos fundamentos da crítica, em 
consonância com as questões da política do nosso tempo. Para tanto, é 
necessário assumir que a Teoria Crítica se encontra diante do seu fim 
enquanto tradição atada à filosofia clássica alemã.

A segunda opção certamente nos coloca diante do aprofundamento 
do debate acerca da renovação do referencial moderno, mas, desta vez, 
através de uma reconstrução atenta aos elementos desse pensamento 
que provocam exclusão das identidades sociais subalternizadas ao lon-
go da história. Fiel ao projeto da Modernidade, nem mesmo a virada 
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linguística proposta por Habermas – que assumiu a intersubjetividade e 
a comunicação como elementos centrais para a crítica social – ampliou, 
de fato, o debate para assumir outras vozes dissonantes. Dessa forma, 
a Teoria continuará apenas modificando seus critérios de crítica social. 
Entretanto, para os autores que se aproximam do referencial da filo-
sofia moderna, ela permanecerá presa a um modelo fundacionista. Já 
para os autores que pendem para um ponto de vista alegadamente mais 
pragmatista, a Teoria Crítica continuará vinculada a uma ideia de práti-
ca formal deslocada do debate público e da prática política real.11

Assumir esse compromisso significa compreender que as críticas fe-
ministas, antirracistas e decoloniais não são discussões à parte sobre te-
mas específicos anexos ao cânone da teoria social. Essas críticas não são 
um mero apêndice; elas representam um desafio a esse cânone e nos im-
pelem a uma reformulação dos pressupostos da teoria. Isso não significa 
que elas invalidem toda discussão anterior e interditem a possibilida-
de de aplicação contemporânea do referencial moderno. Mas apontam 
que a compreensão das possibilidades futuras se faz apenas através da 
 assunção da crítica.

Engajar-se nesse processo de ruptura não significa que a Teoria Crítica 
deveria abandonar a resistência – encampada por Habermas – a aspec-
tos dos pontos de vista pós-modernos que assumem uma insustentável 
postura antimoderna. Isso nos levaria a ignorar ganhos importantes da 
Modernidade, como a democracia e o papel da filosofia como guarda-
dora da racionalidade e como uma atividade de interesse público. Fraser 
aponta a possibilidade de admitirmos a importância político-prática da 
filosofia, considerando a teoria enquanto capaz de fazer afirmações ra-
cionais (com pretensão de verdade) sobre a realidade, ou seja, de man-
ter a normatividade. A Teoria Crítica recupera a teoria, reconhecendo-a 
como ferramenta útil à prática política. Desse modo, o debate acerca da 
normatividade assume o compromisso complexo de manter uma rela-
ção estreita entre teoria e prática. Isso implicaria, também, a recupe-
ração do potencial crítico e propositivo em relação à realidade social. 
A política figuraria em primeiro plano em relação à teoria, que estaria 
subordinada aos resultados práticos que ela possibilita.

O debate em torno do conceito de emancipação ganharia um novo di-
recionamento. A emancipação, extraída de um referencial marxista, é um 
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conceito central para a Teoria Crítica e expressa o interesse prático a partir 
do qual a Teoria se debruça sobre a realidade que analisa. É preciso desti-
tuir esse termo do elemento idealista herdado de seu referencial marxista, 
que supõe que a crítica é uma forma de desvelamento de uma realidade ilu-
sória, a fim de apresentar a possibilidade de realização humana de forma 
integral. Através de Foucault e do reconhecimento do poder que perpassa 
todo o tecido social, é possível ressituar o debate acerca dos interesses que 
a teoria supõe e que a Teoria Crítica, em seu modo de trabalho, busca expli-
citar. Compreendendo o conhecimento como situado no interior das redes 
de poder, a formulação da crítica da ideologia marxista, fundamentada em 
uma ideia de história materialista e teleológica, daria lugar a uma crítica 
que se inscreve no interior das práticas e nos corpos. A emancipação, des-
tituída dessa pretensão essencialista, assumiria a contingência, a multipli-
cidade e o falibilismo incontornável à posição imanente. Redutível aos seus 
contextos sociais/históricos, a emancipação surge como objetivo das lutas 
sociais de formas distintas expressa de forma, inclusive, contraditória, no 
interior dos discursos de contestação política.

Caberia à Teoria o trabalho de compreensão desses discursos, através 
de uma leitura de forma contextual, que considera a dimensão social em 
que se inscreve. A partir daí, deve-se aclarar a normatividade sob a qual 
esses discursos estão assentados. Dessa forma, é possível deixar de lado 
a leitura histórica teleológica e a pretensão idealista de “desvelar” o real 
em busca da verdade.12 Assim, a Teoria Crítica pode recuperar a inten-
ção crítica, fixada em sua definição inicial, em contraponto com a Teoria 
tradicional – dessa vez, não apenas em relação aos pressupostos da teo-
ria, mas também aos discursos de contestação política e às tendências 
configuradas, políticas, sociais e econômicas de nosso tempo e contexto.

NOTAS

1 “The self-clarification of  the struggles and wishes of  the age”.

2 O texto desta coletânea “Materialismo prático-poiético, marxismo humanista e 
Teoria Crítica”, de Crisóstomo de Souza, sugere o contrário quanto a Marx e en-
tende que a própria Teoria Crítica recente, desde Habermas, ao procurar cami-
nhos inteiramente novos, reconhece sua própria crise a esse respeito, isto é, no 
que diz respeito a fundamento teórico e critério normativo, prático. 
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3 Como se pode ver nesta coletânea, um ponto de vista poético-pragmático con-
cordaria com a tese da obsolescência da metanarrativa de Marx, de Fraser, mas 
entende que seu “feitiço” não será superado sem um esforço analítico aplicado, 
sobre qual é mesmo o problema teórico e normativo com Marx, em Marx, para 
além da “reconstrução” habermasiana e do trânsito para um paradigma apenas 
intersubjetivista e normativo, para não dizer simplesmente idealista, imaterial, 
linguocêntrico. 

4 “The self-clarification of  the struggles and wishes of  the age”.

5 “At a time, when Marxian metanarratives have lost all credibility, there can be no 
metaphysically designated agent of  emancipation and no aprioristically identified 
adresse of  critique. Absent such essentialist guarantees, the critic confronts decen-
tered congeries of  social movements, whose claims often concern issues of  identity 
and are normatively ambiguous. In this context, there is no escaping the pressing 
question: How should Critical Theory position itself  in relation to the current po-
litical conjecture and especially to movements that seek recognition? How shall it 
establish both a foothold in the empirical world and a critical stance?”.

6 “Given the appropriate objective material conditions, the only or main thing that 
stands in the way of  social change is people’s ideologically distorted perception 
of  their needs and interests”.

7 Sobre problemas com Foucault, sugerimos a consideração do argumento de 
Karsten Schubert em “Freedom as Critique: Foucault beyond Anarchism”, em 
Philosophy and Social Criticism (2020), que se volta “contra as bases anarquistas dos 
estudos sobre Foucault” e a favor de “uma teoria democrática pós-fundacionista” 
que não se encontra nele. Em português, ver seu breve “Como fazer teoria política 
com Foucault” (Coluna Anpof  de 19 de junho de 2017), contra “a leitura anti-insti-
tucionalista” de Foucault e “por uma teoria da democracia” – “pós-fundacionista e 
pluralista” –, o que parece alinhar-se com nossa ideia de um construtivismo insti-
tucional “não fundacionista”, na verdade inteiramente prático, histórico, contex-
tualista – não “teórico”, mas “político”.

8 “Because Foucault has no basis to distinguish, for example, forms of  power that 
involve domination from those that do not, he appears to endorse a one-sided, 
wholesale rejection of  modernity as such. Furthermore, he appears to do without 
any conception of  what is to replace it”.

9 A ideia de história com inspiração hegeliana permaneceu como elemento cons-
titutivo do pensamento de Habermas através de uma reconstrução do materia-
lismo histórico com intenção de corrigir a influência, para ele, positivista do 
pensamento marxista na Teoria Crítica, mas mantendo elementos do marxismo 
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considerados importantes; entre eles, uma teleologia deflacionada e mais assi-
milada à contingência. Essa noção de história aparece na filosofia posterior do 
autor, em sua teoria do agir comunicativo, através de uma narrativa sobre o de-
senvolvimento do eu e da espécie.

10 “[Foucault] gives up the foundationalistic metainterpretation of  humanist val-
ues: the view that such values are grounded in the nature of  something (Man, The 
Subject) independent of, and more enduring than, historically changing regimes 
of  social practices. One gives up as well the idiom in which humanist values have 
had their classical modern expression: the term ‘autonomy’, ‘subjectivity’, and 
‘self-determination’ lose their privilege. But one does not give up the substantial 
critical core of  humanism. What Habermas would call its ‘emancipatory force’ 
remains. One simply uses other rhetorical devices and strategies to do essential-
ly the same critical work the the humanist tried to do – namely, to identify and 
condemn those forms of  modern discourse and practice that, under the guise of  
promoting freedom, extend domination”.

11 O Poética tem tratado de reagir a esse desafio com um ponto de vista prático-
-sensível, transformativo, que quer representar uma melhor reconstrução de 
Marx e um melhor desenvolvimento do pragmatismo, além de um melhor res-
gate do interacionismo-holismo hegeliano naturalizado. Sobre contribuições, de 
fora de nossas elaborações brasileiras, que nos parecem, mesmo se sem encon-
trar uma solução produtiva, concorrer para isso, vale mencionar, por exemplo, 
o “Pragmatizing Critical Theory’s Province”, do deweyano Roberto Frega (Dewey 
Studies, v. 1, n. 2, 2017); o I that is We, We that is I: Perspectives on Contemporary Hegel 
(Ed. Brill, 2016), especialmente os capítulos 11, 12 e 13, dos hegelianos Testa e 
Ruggiu; o “Critical Theory and the Unfinished Project of  Mediating Theory and 
Practice”, de Robin Celikates, no The Routledge Companion to the Frankfurt School, de 
Gordon, Haspen e Honneth (Routledge, 2018).

12 Essa deflação das pretensões da filosofia e essa destranscendentalização da 
Teoria, que cedem prioridade a contexto, prática e política, convergem com o que 
nas elaborações do grupo Poética Pragmática foi desenvolvido, com referência a 
dilemas históricos de pensamento tipicamente brasileiros, como uma proposta 
da “filosofia como coisa civil”. Ver: Souza (2019); ou, numa primeira versão em 
português, “A filosofia como coisa civil”, em Souza (2005).
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HILTON LEAL DA CRUZ

Stirner, Rorty e um ponto  
de vista prático-sensível 
sobre a autocriação1

Introdução

Durante séculos, a palavra “filosofia” foi associada ao exercício de deter-
minadas competências, cognitivas e práticas, que os filósofos  tomavam 
como potencialidades inerentes aos indivíduos. Ainda que discordas-
sem sobre a natureza dessas possibilidades, quase todos os filósofos 
canônicos concordavam que, se fossem desenvolvidas e colocadas em 
prática, tais capacidades inevitavelmente conduziriam os indivíduos 
a sua autocriação. Contudo, nos dias correntes, esse tipo de associação 
não goza de boa reputação entre nós, professores de filosofia. A concep-
ção de filosofia como busca da sabedoria ou do bem-viver, apesar de sua 
reputação milenar, quase não tem espaço nos círculos filosóficos nem 
na cultura das elites intelectuais das sociedades seculares.

Em contrapartida, as concepções de autocriação oferecidas pelas ar-
tes, mídias e círculos sociais não acadêmicos apresentam possibilida-
des que, no meu entendimento, não são totalmente satisfatórias. Dito de 
outra maneira, enquanto a atividade filosófica praticada em nossos dias 
torna-se cada vez mais irrelevante na medida em que se especializa e 
utiliza jargões como “reflexão rigorosa”, “fundamentação teórica” e “ri-
gor epistêmico” para se autoglorificar, a cultura extra-acadêmica segue 
seu caminho com os recursos dos quais dispõe. Essa é a inquietação que 
me motivou a escrever este texto.

Nas próximas páginas, eu analiso alguns aspectos dos trabalhos de 
Max Stirner (1806-1856) e Richard Rorty (1931-1997). Um dos motivos 
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para fazer referência a dois autores cujas obras não dialogam é que, 
além de outras similaridades, ambos apresentaram, no decorrer de suas 
trajetórias, veementes protestos contra a cisão entre as preocupações 
que motivam a escrita filosófica de nosso tempo e os assuntos que im-
portam para o grande público não especializado.2 É verdade que Rorty e 
Stirner são filósofos separados por muitas diferenças, de preocupações 
e contexto, porém convergem quando se trata de tornar a escrita filosó-
fica mais relevante para o restante da cultura.

Dentro dessa proposta – que Rorty chama de política cultural –, um 
aspecto do trabalho de ambos se destaca: a elaboração de novas manei-
ras de compreender quem somos, nossa identidade e sua relação com o 
mundo. Eu tento mostrar que, ao oferecer novas maneiras de compreen-
der nossa identidade individual, Rorty e Stirner abrem espaço para a 
retomada de formas de escrita filosófica capazes de enriquecer nosso 
vocabulário estético e moral. Contudo, também defendo que ambas as 
propostas não são totalmente satisfatórias. Na conclusão, apresento um 
primeiro esboço do que seria uma filosofia do bem-viver, voltada para o 
enriquecimento existencial, que seria decorrente da síntese entre os as-
pectos mais promissores das formulações oferecidas por Rorty e Stirner.

A individualidade em Stirner: o indivíduo corpóreo 
e o vocabulário do egoísta

Como em minha dissertação de mestrado, intitulada A dessacralização da 
cultura, eu leio a obra de Stirner como um exercício de crítica cultural. 
O arranjo geral do pensamento stirneriano, sob o ponto de vista alcan-
çado através de minha pesquisa de seus textos, visa à deflação e seculari-
zação da cultura das sociedades modernas. É com esse propósito que as 
peças são distribuídas no tabuleiro de sua obra magna O único e sua pro-
priedade. Nesse livro, a investida contra os aspectos clericais e metafísicos 
da Modernidade não economiza em termos de polêmica. Stirner usa a 
elegia do crime visando promover o escândalo do puritanismo moral,3 
postula a colocação do egoísmo como a forma mais autêntica de se pôr 
nas relações e, mais importante, defende uma concepção da individua-
lidade que atribui ao corpo, sensível e agente, uma importância crucial.
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O mundo, na leitura stirneriana, é o adversário com o qual o indivíduo 
se confronta, através das elaborações linguísticas ou pensamentos, ati-
tudes e demais ações. A fala, o pensamento e as ações em geral são recur-
sos através dos quais os indivíduos tentam possuir e fruir o mundo. Por 
essa razão, a descrição da individualidade pessoal em Stirner é bem dife-
rente da formulação de um conceito, de uma definição de identidade que 
se aplique a todos os indivíduos sob quaisquer circunstâncias. Como fer-
ramentas que são, as palavras para Stirner têm o seu significado defini-
do apenas por imposições práticas. Com o uso de palavras, não visamos, 
segundo o autor, apreender a essência das coisas, mas sim subjugá-las 
aos nossos propósitos. Não se trata, portanto, de substituir uma ideia do 
que somos por uma outra que melhor corresponda a nossa essência, mas 
antes desfazer a pretensão de autossubsistência de qualquer pensamen-
to em relação a nós, dissolvendo-o nas nossas pulsões e interesses.

A escrita stirneriana oferece uma possibilidade, pede que cada um 
“retorne a si” e questiona a eficiência que oferece. O trabalho de elaborar 
essa descrição também não apela para uma missão ou dever para com 
o esclarecimento da humanidade. Stirner justifica todo o seu trabalho 
apenas pelo seu próprio impulso de, como ele mesmo diz, “encontrar 
um lugar no mundo para seus pensamentos”. (STIRNER, 2004, p. 233)

A individualidade vista sob a perspectiva stirneriana estaria entrela-
çada com a própria corporeidade dos indivíduos. Para Stirner, cada in-
divíduo é sempre um eu corpóreo. Na própria assimilação dos  nutrientes 
advindos da alimentação e no inevitável desgaste orgânico inerente a 
esse processo, reflete-se, segundo o autor, essa função ao mesmo tempo 
negadora e constitutiva, que nos dá uma imagem do movimento de auto-
desenvolvimento individual. (STIRNER, 2004, p. 123) O meu corpo, por 
exemplo, digere, transforma, opõe-se e, mesmo quando não consegue, 
quando, por exemplo, é forçado a submeter-se ao poder do chicote da 
realidade, não deixa por isso de ser o meu corpo. “O fato de eu suspirar 
e tremer mostra que ainda não perdi a mim mesmo, que sou o meu pro-
prietário”. (STIRNER, 2004, p. 129) O corpo não venera aquilo que a ele se 
apresenta como doloroso; pelo contrário, procura livrar-se das pancadas 
e, se não o faz, é para evitar um mal maior – é em seu próprio benefício.

O modo metafísico ou essencialista de conceber a individualidade, ao 
contrário, costuma considerar certas constrições como sagradas, certos 
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princípios como intocáveis e, por isso, submete-se a eles “com satisfa-
ção”, mesmo que o corpo padeça. Com essa submissão, o crente pode 
considerar-se mais livre como um ser humano racional, que não é escra-
vo, por exemplo, dos pecados da carne. Todavia, do ponto de vista defen-
dido por Stirner (2004, p. 129), “meu corpo é sempre meu e se me sujeito 
é por interesse”. A satisfação ou insatisfação do meu corpo é sempre sin-
cera e clara e, se ele tenta liberar-se das injunções do mundo, é apenas 
para obter com isso algum prazer específico, algum bem-estar concreto 
e absolutamente particular, e não algum tipo abstrato de liberdade. Para 
Stirner, é exatamente na realização de metas concretas e pontuais – e 
não no dever de perseguir ideais abstratos, como liberdade ou verdade – 
que repousa o motivo da busca da autorrealização dos indivíduos.

Embora ofereça um ponto de vista que parece reivindicar para si 
uma eficiência maior para a obtenção da autoafirmação individual, a 
filosofia de Max Stirner não se propõe a oferecer um novo parâmetro 
a partir do qual determinados valores ou comportamentos possam ser 
avaliados de maneira suprapessoal. Cada indivíduo encontra-se vin-
culado, em algum momento, a alguma forma de autorrealização, o que 
implica a adoção de um padrão, ainda que temporário, de conduta. 
Stirner desdenha apenas das ideias fixas que levam algumas pessoas a 
acreditar que agem em nome de algum princípio que não seja a própria 
satisfação corpórea e inteiramente pessoal. O indivíduo e o seu corpo 
são indissociáveis na ação, e por isso as recomendações práticas são in-
teiramente contingentes.

A noção de corpo em Stirner, é importante pontuar, não está vincu-
lada a um automatismo cego nem à escravidão dos sentidos. A identifi-
cação com o corpo não torna os indivíduos escravos dos sentidos, pois 
obviamente não se pode ser escravo de si mesmo. Ao formular um ponto 
de vista corpóreo ou, melhor dizendo, prático-sensível sobre a indivi-
dualidade, Stirner procura valorizar determinados aspectos da vida dos 
homens que a cultura platônica e cristã procurou suprimir ou, no mí-
nimo, ignorar. Valendo-se de alguns dos engenhosos artifícios do estilo 
hegeliano de escrita, ele abre o caminho para uma defesa aparentemen-
te sem precedentes da individualidade radical e corporalmente referi-
da às suas relações: a própria oposição entre o indivíduo e o mundo é 
constitutiva dessas relações. A luta incontornável entre o eu e o não eu 
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assume, na abordagem stirneriana, a feição de um perpétuo trabalho de 
autocriação através da apropriação e da dissolução do mundo.

Trazer à tona e valorizar aspectos cruciais da vida que a cultura platô-
nica havia procurado sufocar constitui uma proposta ímpar no quadro 
da filosofia alemã do século XIX e, arrisco-me a dizer, também nos nos-
sos dias. No entanto, Stirner é um autor pouco lido, e citado menos ainda, 
o que é inteiramente compreensível. O protopragmatismo de Stirner, ao 
mesmo tempo individualista, materialista e defensor do egoísmo, não 
poderia senão acarretar o desdém de uma tradição caracterizada pelo 
anseio de ocupar o trono que a religião deixou vazio. Contudo, ironica-
mente, a história parece ter dado razão a Stirner, e assistimos hoje a tí-
midas tentativas de reabilitação da interpretação agonística4 do vínculo 
social e a defesas empenhadas do naturalismo filosófico.

No entanto, o mesmo não pode ser dito da milenar relação entre fi-
losofia e autocriação individual. Sobre esse tema, a filosofia contem-
porânea tem-se calado e talvez por isso mesmo tenha-se tornado uma 
forma de produção cultural irrelevante para a maioria das pessoas que 
não estão nos cursos de humanidades. É nesse ponto específico que o 
legado stirneriano me parece mais importante. Da maneira como o in-
terpreto, esse legado oferece um ponto de partida para a elaboração de 
uma filosofia de caráter prático-sensível, indissociável das demandas, 
às vezes conflituosas, por autocriação de indivíduos finitos que habitam 
uma sociedade secular.

Nossas identidades são respostas às injunções do mundo; nossas nar-
rativas desse processo são apenas outras manifestações dessas mesmas 
respostas, e a vida coletiva não pode ser outra coisa senão um acordo 
temporário e cambiante. Tomar as coisas dessa maneira permitiria ques-
tionar as pressões sociais sofridas pelos indivíduos e às vezes assumidas 
por eles como necessidades inegociáveis. Do meu ponto de vista, ao par-
tirmos das considerações feitas anteriormente, seria possível formular 
modos de escrita filosófica voltados para a crítica aos fatores que provo-
cam o que Freud chamou de “mal-estar na civilização”. Essa escrita, por 
sua vez, convidaria os indivíduos ao que Stirner (2004, p. 133) chamava de 
“retorno a si”, recuperando certos aspectos de filosofias como o epicuris-
mo e o estoicismo, de um modo secular e inteiramente antiessencialista.
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Contudo, para isso, é preciso fazer vistas grossas ao caráter aparen-
temente belicista e anticompassivo da retórica stirneriana. A meu ver, 
falta nessa retórica um lugar para o reconhecimento da importância 
das interações entre o indivíduo e as demais pessoas – uma importância 
que não existe nas relações com objetos.5 Não é que Stirner não reco-
nheça que a alegria e o sofrimento de outros seres sensíveis “podem” 
nos causar dores lacerantes ou fruições incomparáveis. A questão aqui 
é um pouco mais complexa. Trata-se, no meu entendimento, de que o 
vocabulário stirneriano sugere um nivelamento experiencial entre as 
transações sensíveis dos seres humanos entre si e as demais interações 
e interesses das pessoas em relação ao mundo como um todo.

Esse aspecto da retórica stirneriana, por sua vez, me parece incompa-
tível com determinadas tendências culturais presentes nas sociedades 
modernas que são, assim como a fruição e o gozo, centrais para a vida 
das pessoas. É nesse ponto que o trabalho de Richard Rorty, um outro 
filósofo talvez tão herético para a academia quanto Stirner, pode ajudar. 
Nessa leitura, a filosofia de Rorty seria tomada como um complemento 
à descrição da individualidade oferecida por Stirner – um complemento 
que atenuaria os aspectos mais hobbesianos e belicistas dessa descrição.

A individualidade em Rorty: a autocriação através do outro 
e a perda do eu corpóreo

Stirner, tal qual o interpreto, é um filósofo materialista prático-sensí-
vel, ou poético-pragmático. Nem anarquista nem existencialista, a fi-
losofia de Stirner possui, no entanto, aspectos que a aproximam dessas 
duas posições por seus traços antiautoritários e pelo antiessencialismo 
característico de sua descrição da individualidade. Contudo, Stirner não 
defende a abolição do Estado6 nem respalda sua compreensão da indivi-
dualidade em qualquer tipo de ontologia, como fazem, respectivamen-
te, anarquistas como Bakunin e existencialistas como Sartre. Richard 
Rorty aproxima-se de Stirner nesses dois aspectos.

Por um lado, Rorty é um liberal defensor da ideia de que os êxi-
tos e desafios apontados nas sociedades liberais só podem ser ponde-
rados a partir da comparação dessas sociedades com aquelas que as 
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antecederam. É a presumida capacidade dessas sociedades de fornecer 
um leque maior de ferramentas para a autocriação individual que sus-
tenta o engajamento político de Rorty. O filósofo americano defende 
ou critica nas instituições apenas os aspectos que entravam o caminho 
para o florescimento pessoal. Esse florescimento, por sua vez, é descri-
to como um processo de autocriação perpétua, obtida através da rein-
terpretação (ou apropriação) das “marcas cegas” feitas em nós por tudo 
aquilo que nos atravessa o caminho.

O elogio stirneriano ao “egoísmo” e sua descrição do indivíduo como 
“único” procuram, assim como a descrição rortyana da individualidade, 
opor-se aos aspectos da Modernidade que a ligam ao seu passado cristão 
e essencialista, platônico. Ambas as noções também parecem colocar a 
individualidade como começo e fim de sua própria criação – toda cria-
ção é, no final, uma autocriação. Apesar dessas semelhanças, duas di-
ferenças separam Rorty de Stirner. Por um lado, Rorty é um humanista 
que valoriza e respeita o ideal de fraternidade herdado do cristianismo. 
Por outro lado, é um filósofo formado na tradição analítica norte-ame-
ricana, empenhado em reformar a autoimagem da disciplina filosofia.

Rorty sempre se descreveu como um filósofo liberal e comprome-
tido com a diminuição de todo sofrimento humano desnecessário nas 
sociedades democráticas. Justamente por isso, a descrição da indivi-
dualidade oferecida por Rorty possui um aspecto que falta à descrição 
oferecida por Stirner: a inclinação para a solidariedade. Como observa 
Richard Bernstein (1987, p. 555), a mensagem de Rorty representa uma 
defesa do que chama de “humanismo profundo”. Ou seja, Rorty – assim 
como os outros humanistas7 – atribui aos seres humanos algo de carac-
terístico, de específico em relação aos outros seres do universo: a capa-
cidade de, através da linguagem, socializarem-se e transformarem-se. 
Embora Rorty descreva os seres humanos como animais “apenas um 
pouco mais complicados”, ele também os vê, sobretudo, como seres em 
relação aos quais nossa atitude não pode ser neutra do ponto de vista 
moral. Uma vez que um ser humano é sempre um usuário de lingua-
gens, ele também é alguém que emite juízos e faz escolhas que suscitam 
nossa aprovação ou repulsa.

O humanismo de Rorty pode ser visto como radical, já que vê nos la-
ços de solidariedade que unem as pessoas as únicas fontes de autoridade 
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normativa. Contudo, o autor não vê esses laços como amarras que sufo-
cariam o processo de individuação. Pelo contrário, para Rorty, não há 
nada em nós que seja não linguístico; a própria mente é uma espécie 
de “entificação da linguagem”. Portanto, o autodesenvolvimento tam-
bém se dá no âmbito do uso que fazemos das palavras e frases, seja em 
conversas, ainda que imaginárias, com indivíduos que respeitamos, seja 
nas interpretações peculiares das frases formuladas por pessoas com as 
quais interagimos no dia a dia.

Nesse sentido pode-se dizer que a produção da solidariedade social 
diferiria da autocriação apenas no grau de proximidade e semelhança 
que encontramos ou imaginamos nas outras pessoas. Para Rorty, so-
mos solidários em relação a algumas pessoas, pois é nas relações com 
tais pessoas que desenvolvemos nossa própria noção de quem somos. 
Podemos ampliar essa solidariedade através da identificação com indi-
víduos que não conhecemos, mas nos quais passamos a identificar as 
mesmas dores e alegrias que sentimos. Por outro lado, nos autocriamos 
através de determinadas maneiras de lidar com as relações com pes-
soas, reais ou ficcionais, que nos marcam de modo mais indelével; em 
relação a tais pessoas é que procuramos justificar a forma como condu-
zimos nossas vidas.

A autorrealização, para Rorty, se dá, portanto, através de um processo 
de atrito, seja com a dor que o sofrimento de outras pessoas nos causa, 
seja com a influência e poder que alguns indivíduos parecem exercer 
sobre nós. Rorty, entretanto, ao contrário de Stirner, não acredita que as 
nossas relações com pessoas possam ser comparadas às nossas relações 
com coisas, pois as pessoas falam, mas as coisas não. As práticas comu-
nicativas estabelecem vínculos entre os indivíduos, vínculos esses que 
servem tanto para a autocriação quanto para a promoção da solidarie-
dade. Esse é, no meu entendimento, o complemento compassivo e soli-
dário que a filosofia rortyana pode oferecer à concepção de autocriação 
stirneriana. Mas há algumas limitações que acho importante considerar 
em relação a tal “linguistificação” da personalidade oferecida por Rorty.

Os problemas que vejo na concepção de individualidade de Rorty po-
dem ser atribuídos aos seus compromissos filosóficos mais “técnicos” 
e ao seu empenho em reformar a filosofia. Embora Rorty proponha 
uma ruptura com uma certa concepção de filosofia, ele procura manter 
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contato suficiente com o discurso filosófico da contemporaneidade 
para poder exercer alguma influência sobre ele. Ou seja, como aponta 
Habermas (2000, p. 33), “Rorty sabe, é claro, que suas reflexões metafi-
losóficas não podem transformar a auto-compreensão da filosofia por 
si só. Ele não pode sair da filosofia sem usar a filosofia para reivindicar 
validade para os seus pensamentos”.

Grande parte dos argumentos de Rorty se baseia em sua interpreta-
ção muito peculiar das concepções do filósofo Donald Davidson (1917-
2003) sobre a linguagem. Essa interpretação é uma das fontes nas quais 
Rorty busca boa parte dos recursos argumentativos de que precisa para 
se manter em contato dialético com o debate filosófico contemporâ-
neo. A ênfase rortyana sobre a importância da linguagem, entretanto, 
conduz a uma concepção de individualidade simplesmente linguística, 
quase sem lugar para as injunções de natureza corpórea, sensível, ma-
terial. Como observa Richard Shusterman, a prioridade dada por Rorty 
ao mental e ao linguístico no processo de autocriação, bem como seu 
aparente desdém “para com a importância do corpo e dos sentidos na 
experiência estética conduz a uma atitude particularmente inoportuna 
em um filósofo que deseja promover a vida estética”. (SHUSTERMAN, 
1998, p. 273) Ou seja, embora a autoimagem alternativa que Rorty pro-
põe à filosofia pareça muito radical, pós-moderna e “rebelde”, quando 
sua narrativa toca em questões como a individualidade e o estético, ela 
parece muito mais conservadora e “racionalista”. Essa impressão fica 
muito mais forte quando acompanhamos a descrição do processo de 
autocriação oferecida por Rorty.

Em alguns de seus escritos, Rorty parece ter sugerido que existem 
duas maneiras através das quais os “indivíduos reflexivos” tentam dar 
sentido às suas vidas, “colocando-as em um contexto mais amplo”. Uma 
dessas maneiras seria “a partir da descrição de nós mesmos como es-
tando em relação imediata com alguma realidade não humana”. A  outra 
seria “através da narração da história de sua contribuição para a comu-
nidade”. (RORTY, 2002, p. 38) Essa última forma de autocriação, por 
sua vez, poderia ser dividida em dois tipos: a contribuição para tornar 
a sociedade mais justa ou a contribuição fazendo algo novo, inventado 
um novo cânone poético-literário, por exemplo. A atitude de Rorty em 
relação a essas duas diferentes esferas da cultura, a arte e a política, é 
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conciliatória. Ele se esforça para mostrar que cada uma das formas de 
dar sentido à própria vida, quando não causa sofrimento desnecessário 
a outros seres humanos, é tão boa quanto qualquer outra. Para que essa 
conciliação seja efetivamente possível, no entanto, são necessárias con-
cessões e renúncias, tanto em relação a certos ideais políticos quanto em 
relação a certas formas de traduzir a nossa busca por autocriação.

Como apontado anteriormente, para o filósofo americano, somos se-
res linguísticos, formados por “tramas de crenças”, tramas que também 
podem ser descritas como conjuntos de atitudes proposicionais e dispo-
sições comportamentais. Quando são muito importantes para o próprio 
indivíduo, as disposições comportamentais são descritas através de um 
vocabulário final, uma espécie de “centro de gravidade” linguístico, que 
serve como parâmetro para autoavaliações e juízos morais em geral. 
A  concepção rortyana de individualidade figura como uma espécie de 
desaguadouro do processo de autoasserção8 que moldaria nossa cultura, 
iniciado pelos românticos e consumado pelo trabalho de Sigmund Freud.

Para Rorty, Freud seria para nós algo parecido com o que Homero foi 
para os gregos: “ele foi a mente mitopoética de nossa era”. (RORTY, 2007, 
p. 68) Baseando-se também na leitura que Philip Rieff  (1922-2006) faz 
do legado freudiano, Rorty toma como certo que esse legado foi deci-
sivo para a configuração do modo como os indivíduos “cultivados” das 
modernas democracias veem a si mesmos. Freud teria não só “demo-
cratizado o talento”, ao dar a todos nós um “inconsciente criativo”, mas 
também mostrado como podemos ver a vida humana de um modo que 
não privilegia nem o intelectual nem o indivíduo mediano, nem o cas-
to e conservador pai de família nem o romântico rebelde e  aventureiro. 
Nessa leitura, a noção freudiana de inconsciente seria interpretada 
como uma espécie de parceiro conversacional.

A ideia freudiana de inconsciente seria algo importante justamen-
te em função de seu caráter eminentemente moral. O inconsciente é 
descrito por Freud quase como um indivíduo relativamente autônomo 
em relação ao indivíduo consciente; ele toma decisões e tem desejos 
à nossa revelia. Essa interpretação do trabalho de Freud se baseia em 
um importante artigo de Donald Davidson, intitulado “Paradoxos da 
irracionalidade”. Nesse artigo, Davidson defende a concepção freudia-
na de inconsciente dos ataques dos filósofos que querem “permanecer 
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fiéis à suposição de senso comum de que um único corpo humano con-
tém, tipicamente, um único self”. (RORTY, 1999, p. 197) Segundo Rorty, 
Davidson formula sua defesa da seguinte maneira: primeiro, ele identi-
fica ser uma pessoa com ser um conjunto coerente e plausível de crenças 
e desejos. Depois, ele mostra que toda força moral da alegação de que al-
guém está se comportando irracionalmente repousa no fato de que essa 
pessoa está agindo de um modo que não é compatível com o conjunto de 
crenças e desejos que a definem.

Para Davidson, toda ação humana só pode ser explicada através da 
atribuição de uma crença, e crenças e desejos vêm em “pacotes” formados 
por outras crenças e outros desejos, em sua grande maioria crenças ver-
dadeiras e razoáveis. Logo, a ação denominada de “irracional” só poderia 
ser explicada por referência a um outro conjunto de desejos e crenças, 
portanto a um outro self dentro de nós mesmos. Nesse caso, Davidson 
estaria dizendo que a razão de ser da divisão do self entre consciente e 
inconsciente é que esse último pode ser visto como um conjunto alterna-
tivo, inconsistente com o conjunto familiar que nós identificamos com 
a consciência, ainda que suficientemente coerente internamente para 
contar como uma pessoa. (RORTY, 1999, p. 197) Esses supostos selfs, ou 
pacotes alternativos de crenças, entrariam em relações causais uns com 
os outros, “tanto quanto o corpo cujos movimentos são provocados por 
uma ou outra delas”. No entanto, sob condições normais, os selfs não en-
trariam em relações conversacionais, e por isso as crenças inconscientes 
de uma pessoa não seriam “razões para mudar as crenças conscientes 
dessa pessoa”. (RORTY, 1999, p. 197)

Nesse ponto, é importante comparar a posição de Stirner com a de 
Rorty sobre a questão da personalidade. Stirner parece antecipar Freud, 
ao postular que o gozo obtido a partir das transações com o mundo é 
que caracteriza o aspecto mais importante do processo de autocriação 
dos indivíduos. Stirner, contudo, coloca-se como um veemente defen-
sor da primazia do indivíduo em face das exigências da cultura. Rorty, 
por outro lado, embora se alinhe com Freud e Stirner em seus ataques 
aos dualismos morais, reduz o indivíduo à linguagem que ele usa – o seu 
vocabulário – e lança fora dois dos conceitos mais importantes da teoria 
psicanalítica: repressão e resistência. De fato, o próprio Rorty reconhe-
ceu que, para defender sua interpretação de Freud, ele deveria também 
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“oferecer uma avaliação da noção de resistência que esteja em conso-
nância com a interpretação de Davidson do inconsciente, e eu ainda não 
imaginei como fazer isso”. (RORTY, 1999, p. 216) Entretanto, com esse 
déficit, a descrição rortyana da individualidade perde a capacidade de 
traduzir os desconfortos, descontentamentos e sofrimentos decorren-
tes do inevitável atrito entre os indivíduos e o contexto material-cultu-
ral em que eles se veem implicados.

O indivíduo rortyano é o indivíduo socializado, aquele que pode ver 
na realização de outras pessoas a parte mais importante de sua própria 
autocriação. Sob esse ponto de vista, a ideia rortyana de individualida-
de se parece, muito mais do que com a de Freud, com a do filósofo ca-
nadense Charles Taylor (1931), do qual Rorty diverge em muitos outros 
temas. Rorty (1999, p. 193) reconhece os méritos de Taylor ao recupe-
rar vigorosamente a força da afirmação hegeliana de que “nós somos 
indivíduos na medida em que participamos de uma comunidade” e, 
portanto, “ter fé em si mesmo é ter fé em alguma coisa produzida em 
cooperação com outras pessoas”. Para Rorty, assim como para Taylor, a 
individualidade se desenvolve através da interlocução com outras pes-
soas, do envolvimento com os valores e a linguagem de nossa comuni-
dade. Sintetizando: enquanto Stirner acentua a primazia do indivíduo 
carnal perante a comunidade “moral”, Rorty acentua a primazia da vida 
coletiva para o autodesenvolvimento pessoal.

Essa última afirmação me dá o ensejo para tratar de outro ponto que 
separa Stirner e Freud de Rorty: a atitude destes com relação à lingua-
gem. Do ponto de vista freudiano, segundo Rieff  (1966, p. 92), existe um 
“desnível incontornável entre as experiências de sensações e pensa-
mentos, e sua tradução em nível verbal”. Do mesmo modo, para Stirner, 
a linguagem não pode abarcar todo o campo de nossa experiência; pelo 
contrário, ela lhe impõe limites: “A linguagem ou a palavra tiraniza-
-nos da forma mais cruel porque convoca todo um exército de ideias 
fixas contra nós”. (STIRNER, 2004, p. 271) Toda a retórica stirneriana 
gira em torno da ideia de que há “algo” (o gozo, a fruição, a corporei-
dade) importante na “experiência” (no sentido de vivência) de primeira 
 pessoa que nós perdemos ao nos encantarmos com o feitiço das explica-
ções e dos pensamentos. Stirner, assim como Rorty, é um nominalista, 
pois para ele “Ser, Pensamento, Justiça – são simplesmente conceitos 
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indeterminados que ganham determinação através de outros conceitos; 
através do desenvolvimento conceitual”. (STIRNER, 2004, p. 272)

Contudo, em Stirner, o próprio indivíduo não é um conceito; ele é cor-
póreo e indefinível, o “ponto final de nosso mundo linguístico”. Por tudo 
isso, podemos dizer que o nominalismo stirneriano é, ao contrário do 
rortyano, um nominalismo individualista corpóreo-sensível. Não que 
Stirner rejeite a ideia de que as práticas linguísticas estabelecem nor-
mas e padrões; a questão é que, para ele, o indivíduo, seu gozo e sua vida 
são mais importantes do que essas normas.

Para pensar e falar, preciso das verdades e das palavras, como preciso 
dos alimentos, para comer; sem elas, não posso pensar nem falar. As 
verdades são os pensamentos dos homens depositados nas palavras, 
e por essa razão tão existentes como outras coisas, embora apenas 
para o espírito ou o pensamento. São instituições e criaturas huma-
nas, e ainda que as apresentem como revelações do divino, permane-
ce nelas sempre uma qualidade que me é estranha; mesmo enquanto 
criações minhas, que as crio, elas tornam-se estranhas para mim. 
(STIRNER, 2004, p. 273)

Ou seja, embora reconheça a necessidade da linguagem para a sobrevi-
vência do indivíduo, Stirner não acredita que ela tenha qualquer impor-
tância além desta. Sobreviver é sempre mais importante do que ter razão. 
Todo pensamento é linguístico, Stirner reconhece, mas o próprio indi-
víduo, segundo ele, não é seus pensamentos.9 Aliás, para salvar a pele, o 
gozo e o próprio processo de autofruição, às vezes é necessário resistir até 
mesmo aos pensamentos: “O pensar e os pensamentos não são, para mim, 
sagrados, e eu defendo também a minha pele contra eles. Poderá ser uma 
defesa irracional; mas se eu me entregar à razão terei de lhe sacrificar o 
que mais amo, como Abraão!”. (STIRNER, 2004, p. 122, grifo do autor)

Como se pode perceber, Stirner prefere ignorar as exigências do pen-
samento, da linguagem e da filosofia para salvaguardar a própria carne, 
o próprio gozo. Rorty, pelo contrário, ao sustentar uma concepção do 
self como eminentemente linguístico, “ignora os prazeres sensuais do 
corpo”. Contudo, como observa Shusterman (1998, p. 224), “tais praze-
res existem em si e não apenas constituem boa parte daquilo que vale na 
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vida como também podem ser cultivados para tornar a vida mais rica”. 
Sob essa perspectiva, me parece que Stirner é muito mais materialista 
e antilogocêntrico do que o linguocêntrico Rorty, e, nesse sentido, sua 
estética parece muito mais corpórea e sensualista, talvez até mais afi-
nada com “o espírito de nosso tempo”. Por outro lado, ao negligenciar 
o importante papel dos prazeres não linguísticos na nossa experiência, 
a estética de Rorty torna-se desagradavelmente “eviscerada e tediosa”. 
(SHUSTERMAN, 1998, p. 225)

Tais diferenças em relação ao modo como Stirner e Rorty descrevem o 
processo de autocriação individual podem ser explicadas em função de 
suas respectivas atitudes em relação à filosofia. Stirner parece não ter se 
importado muito com a possibilidade de ser ignorado pelos outros filóso-
fos, e por isso mesmo a sua ruptura com a tradição é muito mais radical. 
Stirner não procura oferecer uma redescrição dos problemas filosóficos 
que possa servir como uma terapia deles, nem colocar no mercado uma 
nova concepção do conhecimento que seja mais naturalista. Ele simples-
mente empurra todas as áreas da cultura para o mesmo nível da “cabeça 
dura do homem comum”. (STIRNER, 2004, p. 68) Em contrapartida, Rorty 
parece reter um elitismo cultural fraco, ao reservar para o intelectual o 
papel, mesmo modesto, de possível responsável pelo progresso cultural, 
através do seu empenho na criação de novas metáforas que, com sorte, 
podem ser úteis para propósitos de autocriação ou de progresso cultural. 
Em determinadas passagens de seus textos, Rorty parece esquecer-se de 
que nem todos são propriamente poetas e, para a maioria das pessoas, os 
livros e as conversas não são tão importantes assim.

Esboço de um ponto de vista prático-sensível sobre autocriação

Creio que toda e qualquer tentativa de definir a cultura ocidental, assim 
como de definir a própria palavra “cultura” de maneira que tal definição 
encerre todo debate em torno do “verdadeiro” significado dessas pala-
vras, está condenada ao fracasso. O motivo para meu ceticismo é que o 
valor implícito dessas palavras e das práticas com as quais elas se rela-
cionam me parece estar demasiadamente entrelaçado com a maneira 
como vivemos nossas vidas. Por esse motivo, ao falar dessas coisas, o 
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filósofo dificilmente será ouvido como alguém que goza de algum tipo 
de poder persuasivo particular capaz de encerrar todas as conversas que 
giram em torno da tentativa de definir quem somos ou em que cultu-
ra vivemos. Toda definição da cultura ocidental, desse ponto de vista, é 
apenas mais um movimento dentro das possibilidades oferecidas pela 
própria cultura ocidental.

A cultura é produzida e apreendida nos atos, palavras, produções e in-
tenções das pessoas. Não podemos definir uma pessoa apenas  observando 
o seu comportamento ou suas realizações, sem interagir física e dialogi-
camente com ela. Contudo, ao interagirmos com alguém, interferimos na 
performance dessa pessoa e, por isso, podemos contribuir tanto para sua 
transformação quanto para a nossa também. Consequentemente, defi-
nir a nossa cultura é interferir nessa cultura e, ao mesmo tempo, abrir a 
possibilidade de transformá-la e de transformar nós mesmos. Do modo 
como entendo, não existe um ponto de partida neutro, uma “posição do 
lado de fora” de nossas transações sensíveis com o mundo, que nos sirva 
de fulcro para sustentar um parecer sobre o que define nossa cultura ou 
como vivem e o que querem os indivíduos. É nesse tom que Rorty e Stirner 
formularam suas respectivas visões, e é nesse tom que me posiciono em 
relação a elas. Como filósofos poéticos-pragmáticos, nossas formulações 
pretendem produzir algum efeito sobre a cultura. O futuro é o único juiz 
dessas mesmas formulações, inclusive da que esboço a seguir.

Vivemos, para o bem e para o mal, em uma cultura secular e plural, que 
enfatiza e estimula a busca por satisfação material-sensível, a qual pres-
supõe o primado da agência transformadora. Essa descrição do ser hu-
mano se filia diretamente à proposta antilinguocêntrica defendida pelo 
filósofo José Crisóstomo de Souza (2015, p. 336) “através de uma forma 
de não-representacionismo prático-sensível, poiético, [de] um materia-
lismo prático objetual proposto por mim como possivelmente mais van-
tajoso, defensável e apropriado às circunstâncias e demandas do nosso 
tempo e lugar”.

A minha própria compreensão sobre o “nosso tempo e lugar”, como 
uma espécie de complemento à visão de Crisóstomo de Souza, conside-
ra que a cultura em que vivemos também tende ao estímulo excessivo 
em vista da adequação. Os meios de comunicação, a internet e a sobre-
posição de vida privada e vida pública propiciada pelas redes sociais 
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convidam permanentemente os indivíduos a submeterem seus gozos a 
ideias fixas, como, por exemplo, a de que a autocriação/autocriação não 
pode prescindir do esforço contínuo para atingir certas metas, muitas 
delas inalcançáveis ou contraditórias. A pressão que tenta induzir ao 
esforço para se ajustar a padrões e normas de ação, posse, gozo e afe-
to me parece um dos traços malfazejos da sociedade moderna. Por esse 
motivo, a descrição stirneriana da individualidade me parece, embora 
razoavelmente afinada com nosso tempo e lugar para ser persuasiva, 
veementemente contrária às tendências “hierarquizantes” e “aglutina-
doras” que pressionam os indivíduos que vivem nessa mesma cultura. 
A  retórica do empoderamento individual articulada por Stirner me 
parece mais útil para a elaboração de uma filosofia capaz de servir aos 
nossos propósitos de autocriação do que a retórica cristã da abnegação, 
do que as diversas “teorias da emancipação” que circulam no mercado 
de ideias ou até mesmo a retórica elitista-literária de Rorty.

Stirner me parece correto em enfatizar, como Ortega y Gasset10 (1883-
1955), o fato de que cada indivíduo se entrelaça com suas circunstâncias 
de modo tão estreito que o gozo e a dor são inseparáveis dos fatos que 
as provocaram e das reações individuais a elas. Sendo assim, seria mais 
razoável que cada um consultasse a si mesmo e sondasse os limites e as 
possibilidades de sua circunstância quando se trata de tentar lidar com 
a sua dor e o seu gozo; ponderar o quanto pode minimizar um e aumen-
tar o outro, antes de se decidir pelo acatamento de qualquer diretriz so-
cialmente sugerida. Tudo aqui se resume em retornar a si, consultar-se, 
quando se trata de lidar com tudo que nos atravessa o caminho.

Rorty oferece como complemento a essa visão individualista e he-
donista da realização pessoal a observação de que, em certas circuns-
tâncias, as dores e realizações individuais podem ser comparadas com 
as de outras pessoas de modo proveitoso. Em certos casos, pode-se en-
contrar alguma analogia entre as nossas reações e as de outras pessoas, 
analogias suficientes para criar um elo de aprendizagem e reforço mú-
tuo, algo que seria útil mesmo para propósitos ditos “egoístas”. Se, por 
um lado, somos entidades “únicas” e autorreferenciadas – como acentua 
Stirner –, por outro lado, ninguém é uma ilha completa, e Rorty tem ra-
zão nesse ponto. Não só por razões linguísticas, mas também por mo-
tivos de natureza sensível; a dor, a fragilidade e a mortalidade, assim 
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como a força ou beleza, podem entrecriar laços, ainda que contingentes 
e provisórios, entre as pessoas.

Esses laços não são determinados por nada, nem pela nossa natureza 
intrínseca, nem por exigências linguísticas; eles são criados pelas mes-
mas forças que dirigem nossas outras realizações. O indivíduo corpóreo 
é um indivíduo finito, que sente frio, dor, solidão e medo da morte como 
todos os outros que o cercam, mas isso não quer dizer que os pensa-
mentos dele sobre a situação dos outros sejam algo mais do que apenas 
“seus” pensamentos. Os outros não são o indivíduo; todos são em certa 
medida inapreensíveis, únicos, como Stirner admite. Os laços entre as 
pessoas são, por isso mesmo, convergências acidentais entre pulsões, 
desejos e necessidades.

Como acentua Comte-Sponville (1997, p. 42), “amar alguém, todos sa-
bem, é amar a imagem que se tem desse alguém [. . .], há sonho no amor 
ou não há paixão”. Nunca se cede aos encantos de outra pessoa; cede-se 
ou não a pensamentos produzidos no encontro entre o Eu e o Outro, en-
tre a fome de um coração e o alimento que ele encontra em outra pessoa. 
(STIRNER, 2004, p. 41) A solidariedade nasce da carne e do sangue, do 
gozo e da dor, aos quais os pensamentos tentam dar uma resposta. A fi-
losofia pode sugerir diferentes pensamentos para diferentes circuns-
tâncias, convidar cada um a avaliar o valor dessas sugestões à luz de 
suas demandas. Essa é, no meu entendimento, uma das contribuições 
que nossa disciplina pode oferecer à cultura.

NOTAS

1 Este texto reproduz trechos tanto da minha dissertação de mestrado quanto da 
minha tese de doutorado e se apresenta como um ponto de culminância e síntese 
dos argumentos desenvolvidos nesses dois trabalhos.

2 Uma das bandeiras do grupo Poética Pragmática é justamente uma tal proposta, 
batizada de filosofia como coisa civil ou mundana. Ver: Souza, Philosophy as a Civil 
& Worldly Thing, from a Brazilian Critical-Historical Perspective (2019); ou, numa pri-
meira versão em português, “A filosofia como coisa civil”, Souza (2005).

3 “O poder do indivíduo chama-se então crime, e só pelo crime ele pode quebrar o 
poder do Estado”. (STIRNER, 2004, p. 157) É o elogio da transgressão.
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4 Por exemplo, no trabalho da filósofa pós-marxista Chantal Mouffe. 

5 “Significa isto que eu não devo ter um interesse vivo pela pessoa do outro? Que 
não me devo alegrar com a sua alegria e o seu bem-estar e pôr os prazeres que lhe 
posso dar acima dos meus próprios? Pelo contrário, posso sacrificar-me para lhe 
dar inúmeros prazeres, posso renunciar a muita coisa para aumentar os seus e 
arriscar por ele o que, sem ele, me seria mais caro a minha vida, o meu bem-estar, 
a minha liberdade. O meu prazer e a minha felicidade fazem-se com o gosto que 
tenho no seu prazer e na sua felicidade”. (STIRNER, 2004, p. 229)

6 Em relação à esfera pública, Stirner é o que se poderia chamar de um “instrumen-
talista”, que não se põe nem a favor nem contra qualquer arranjo das relações co-
letivas, desde que esses arranjos não sirvam aos interesses pontuais do indivíduo 
que se vê implicado neles.

7 A definição de humanismo utilizada por mim é a mesma encontrada na obra 
Humanismos e anti-humanismos. (NOGARE, 1981, p. 16)

8 A noção de autoasserção utilizada por Rorty foi cunhada pelo filósofo por Hans 
Blumenberg em seu livro The Legitimacy of Modern Era. Blumenberg (1985, p. 138) 
definiu a autoasserção como “um programa existencial de acordo com o qual o 
homem coloca sua existência em uma situação histórica e indica para si mesmo 
como ele irá lidar com a realidade que o cerca e que uso ele irá fazer das possibili-
dades que se abrem para ele”.

9 “Você, impensável e inexprimível é, o conteúdo da frase, a frase real, a frase viva. 
Você é o ‘Que’, o ‘Quem’ da frase. No Único, a ciência pode se dissolver na vida, na 
qual ela torna-se um ‘Que’ e um ‘Quem’ que não é mais procurado nas palavras, 
na lógica e nos predicados”. (STIRNER, 1976, p. 70)

10 “Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela não salvo a mim”. (ORTEGA 
Y GASSET, 1966, p. 322)
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RODRIGO ORNELAS

Dialética, antropofagia, 
Modernismo: 
por uma filosofia da criação 
e do desenvolvimento1

Modernidade, apropriação e negação

Com o avançar da Modernidade, como discurso de um tempo e contexto 
modernos que tomam a si enquanto objeto, principalmente a partir do 
século XIX na Europa e nas Américas, há uma marca negativa nas nar-
rativas teóricas sobre a dialética fundamental entre eu e o que há fora 
de mim – eu como negação do mundo e o mundo compartilhado como 
negação de mim. Insistentemente, essas narrativas avançam em dispo-
sições ora mais conservadoras, ora mais melancólicas, antimodernas ou 
romantizadas, em relação à própria Modernidade e suas obras. Nesses 
casos, sempre empenhadas em superar a Modernidade – por sua nega-
ção. Negação aqui remete, claro, à dialética negativa, uma vez que essa 
superação, em filosofia e nas ciências sociais, traz a incontornável  marca 
da dialética hegeliana/pós-hegeliana da transformação pela negação.

Assim, por exemplo, as narrativas centradas na pessoa singular re-
jeitaram as grandes instituições impessoais, como Estado ou socieda-
de; enquanto aquelas centradas no aspecto comunitário ou social das 
nossas organizações minoraram o indivíduo corpóreo, este, por sua vez, 
instintual, contraditório e pessoalmente interessado em suas relações. 
De um lado, levantam-se narrativas que demarcam a individualidade, 
a pessoalidade e sua propriedade encapsuladas, o inteiramente ou-
tro dos outros, o individualismo rasteiro e atado; e, em contrapartida, 
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buscam-se narrativas que superem a tensão entre eu e não eu, rejeitan-
do-a como problemática ou querendo uma conciliação mediada por um 
ente qualquer entendido como impessoal, representante daquela supe-
ração, e que se torna senhor desse indivíduo – leis, ideias, instituições. 
Nessas narrativas “negativas”, a minha ação no mundo, quando o tomo 
para mim – a apropriação que faço das coisas como constitutiva do meu 
si, mas também a ação dos outros (o modo como me tomam e como sou 
para o mundo) –, é aí repetidamente entendida como destruição, des-
construção ou superação (pela negação).

A tensão dada pela diferença incontornável entre cada pessoa, cada re-
lação, cada experiência, é incômoda; e a filosofia possui uma forte mar-
ca dualista (sujeito-objeto, particular-universal, essência-contingência, 
realidade-aparência) que percorre toda a sua história, a saber, aquela da 
dualidade a ser resolvida, superada, desfeita, negada, isto é, o “dualismo 
no uno” (Logos, Verdade, Deus, Saber, Substância, Espírito, Natureza). 
E ela também tem as suas versões modernas, despertas pela ideia hege-
liana de autoconsciência do espírito: Habermas (2000, p. 76) tem razão 
ao afirmar que Hegel inaugura o discurso filosófico da Modernidade, ou 
seja, que parte desse filósofo e das suas consequências a implicação da 
filosofia em seu tempo e contexto de modo histórico autoconsciente.2

A dialética hegeliana é movida pela negação, afirma negando: em res-
posta ao princípio aristotélico da não contradição, Hegel (1995a, p. 180) 
afirma a contradição (o Ser é e não-é) para negá-la e assim movimentar 
(vir-a-ser) o seu sistema.3 Como “fenomenologia”, para além da lógica, a 
ação prática da dialética é apropriação: “na existência”, diz Hegel (1995b, 
p. 195), “toda consciência de um outro objeto é consciência-de-si: eu sei 
de um objeto como meu (é minha representação); portanto, nele eu sei 
de mim”.4 Na sua Filosofia do direito (1820), a propriedade aparece como 
consequência externa imediata da consciência-de-si5 e como apropria-
ção, pois minha propriedade é aquilo de que devo me apropriar.6 Desse 
modo, há na dialética um sentido de apropriação, que guarda os sinais 
da negação e da afirmação. A negação é o modo de se transcender o mes-
mo (o outro é o não eu), mas a própria dialética hegeliana nos ensina que 
a negação é uma afirmação.

Creio que haja na formação filosófica da Modernidade uma ênfase no 
caráter negativo da identidade, nas ideologias pós-hegelianas, sobretudo 
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as marxianas. E acredito que, partindo da apropriação dialética, uma 
forma radical da apropriação favoreça o aspecto afirmativo da dialética, 
no seu caráter existencial, mas também social. Negação da contradição 
em Hegel insere-se numa ampla construção que tem por pano de fundo 
uma perspectiva do Absoluto;7 e nos pós-hegelianos, ela conduz a uni-
versais correlatos (Gênero, Essência, Substância, História, Consciência) 
– a superação das dualidades à qual me referia. Nos dois casos, sobretudo 
no segundo, a resolução da contradição, a síntese, em última instância, 
nega a pessoa real (eu, indivíduo de carne e osso), essa contradição antis-
sintética ambulante; nega o singular.8

Matrizes do discurso filosófico da Modernidade I: Karl Marx

Marx é o pós-hegeliano que, a partir do contexto indicado por Habermas, 
constitui a primeira grande matriz do nosso tempo. Habermas (2000, 
p. 76) acrescenta que, tendo Hegel inaugurado o discurso filosófico da 
Modernidade, foram os jovens hegelianos (Marx incluído) que estabele-
ceram o “estado de consciência” no qual permanecemos até hoje. E incon-
testavelmente, Marx tornou-se uma influência tão incontornável quanto 
o próprio Hegel.

O tema da apropriação está em Marx desde cedo, no binômio dialé-
tico, também hegeliano, apropriação-alienação. Em Hegel, o servo 
(Knecht), através do seu trabalho, põe o mundo,9 que é, então, a sua exte-
riorização (Entäußerung) e, por isso, sua propriedade; mas que ele renun-
cia em favor do seu senhor (Herr), tornando aquilo que é sua posse algo 
estranhado (entfremdet) a si: alienado.10 Assim também é em Marx. Nos 
Manuscritos de 1844, ele argumenta que a atividade do trabalhador (sua 
exteriorização), ao ser apropriada para um estranho, torna-se estranha 
a ele, trabalhador, e caracteriza a sua alienação. Daí Marx (2009, p. 87) 
concluir que o resultado necessário do trabalho alienado é a proprieda-
de privada, pois se uma pessoa aliena sua atividade quem se apropria 
dela é outra pessoa;11 e porque é essa alienação que separa os indivíduos, 
descomunitariza-os – quando um é trabalhador e outro dono do traba-
lho, nem o trabalho nem o uso do produto do trabalho é comum. Por 
isso ele vê a grandeza da dialética hegeliana no princípio negativo, que 
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tem no trabalho a autoprodução humana como objetivação-alienação e 
sua negação-superação (desobjetivação-apropriação).12

Nos textos de A ideologia alemã (1844-1845), Marx busca superar o obje-
tivismo feuerbachiano, visto agora como materialismo apenas teórico. Na 
primeira das “Teses ad Feuerbach” – escritas nesse contexto –, ele insere 
o aspecto subjetivo, chamado ali de prático, no materialismo; observan-
do que, tendo o velho materialismo negligenciado os indivíduos vivos, o 
“lado ativo” da realidade (que ele relaciona à atividade revolucionária, prá-
tico-crítica) acabou sendo desenvolvido (“abstratamente”) pelo idealismo. 
(MARX, 2007, p. 533)13 Mas a crítica marxiana ao objetivismo de Feuerbach 
não será um antiessencialismo – nem antiobjetivista. Ele quer corrigir uma 
ideia de essência para dizer qual a verdadeira essência humana: “Em sua 
realidade [Wirklichkeit], ela [a essência humana] é o  conjunto das relações 
sociais.” (6ª tese). Aquilo que é do humano e que foi alienado em Deus na 
leitura feuerbachiana,14 Marx apresentará como tendo caráter social ativo 
– não meramente natural passivo –, pois é isso que significaria a essência 
humana. Mesmo considerando as formas de conceber a realidade como 
“pontos de vista”, ao falar num “ponto de vista do velho materialismo” (10ª 
tese), Marx quer que o “ponto de vista do novo”  materialismo, aquele que 
ele propõe, seja o da “sociedade humana” (10ª tese); quer que o seu “ponto 
de vista” seja o do próprio humano (genérico) em suas relações sociais (sua 
“verdadeira” essência). É essa a conciliação marxiana entre “existência” e 
“essência”, material e prático-historicamente15 – o que se revela na relação 
de produção e forças produtivas (no trabalho). Por conseguinte, também a 
alienação é social, causada socialmente.

A apropriação do trabalho, em Marx, nunca vem para aquele “in-
divíduo vivo”, real, mas sempre para o “social”, de modo que ela ain-
da se subordina a um determinante objetivado. Contra a alienação do 
indivíduo, em O capital (1867), Marx (2017, p. 153) sugere uma socieda-
de em que cada um trabalha “com meios de produção coletivos e que 
conscientemente despendam suas forças de trabalho individuais como 
uma única força social de trabalho” – de um “social”, claro, com o qual 
esse trabalhador se identifica. Seria uma relação na qual o indivíduo 
veja seu trabalho implicado consigo, na medida em que é socialmente 
aplicado e que esse indivíduo se identifica com – isto é, se significa, hu-
manamente, por – essa sociedade. Seria uma reapropriação do trabalho 
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pelo indivíduo através da sociedade, uma reapropriação dos meios de 
produção pelos produtores; mas também (e ainda) a versão marxiana 
da apropriação (econômico-política) que quer conciliar uma existência 
(individual) com a sua essência (social).16

Desde os Manuscritos, o caráter produtivo do humano que lhe dá di-
reito de apropriação é determinado pelo fato de o humano ser ele mes-
mo posto socialmente: “O ser objetivo atua objetivamente e não atuaria 
objetivamente se o objetivo não estivesse posto em sua determinação 
essencial”, diz Marx; e adiante: “Ele [o humano] cria, assenta apenas ob-
jetos, porque ele é assentado mediante esses objetos, porque é, desde a 
origem, natureza”. (MARX, 2009, p. 126-127) O humano põe (cria, pro-
duz), porque é posto, determinado – como natureza (nos Manuscritos) ou 
relação social (nas “Teses”).17

Mas quero destacar em Marx uma contribuição fundamental: a exi-
gência da filosofia como prática transformadora. “Os filósofos apenas 
interpretaram o mundo de diferentes maneiras; trata-se de transfor-
má-lo [verändern]”, diz a sua conhecida 11ª das “Teses ad Feuerbach”. A fi-
losofia não deve apenas (nur) interpretar, mas ter em vista – com e para 
além disso – o caráter transformador dessa interpretação e, a partir daí, 
transformar, porque essa transformação significa a própria realização 
da filosofia.18 É isso que mais nos interessa em Marx como perspecti-
va de Modernidade: uma virada prático-material transformadora. Esse 
é o principal ponto do que aprendemos com a interpretação que José 
Crisóstomo de Souza faz do marxismo, do que ele chama de materialis-
mo prático-normativo de Marx.19 E quero aqui indicar o que vejo como 
melhor modo de tomar o marxismo, ficando, nas palavras de Roberto 
Mangabeira Unger (1999, p. 24), com a sua “parte boa”, ou seja, as suas 
“aspirações transformadoras”, e dispensando a sua “parte ruim”, que é o 
seu “determinismo estrutural”.20

Matrizes do discurso filosófico da Modernidade II: Max Stirner

Nem todos os caminhos do hegelianismo, entretanto, levam à negati-
vidade objetivante, de fundo absolutizado e, no fim, determinista. Uma 
exceção confirma que do próprio Hegel pode-se extrair outra versão 
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dialética: Max Stirner (1806-1856), autor de O único e sua propriedade 
(1844), pensador que não sucumbe a uma teoria crítica – à vontade de 
dar a última palavra, uma versão final da realidade – e nem por isso se 
atira contra as paredes.21 Filósofo de uma dialética existencial, ele vê 
na experiência fundamentalmente contraditória do indivíduo, em sua 
própria existência – em sua relação consigo e com o mundo –, uma afir-
mação de si. E Stirner a sugere exatamente por uma apropriação radical.

Curioso é ele não entrar no conjunto das referências de Habermas 
aos jovens hegelianos, ao apontá-los como os nossos descendentes 
mais próximos num discurso filosófico da Modernidade. Façamos um 
 adendo à leitura habermasiana: entre os hegelianos de esquerda (como 
também foram chamados), há, na verdade, duas matrizes: aquela cuja 
expressão mais desenvolvida está em Marx e aquela cuja expressão 
mais “por desenvolver” está em Stirner. A sugestão parte do trabalho de 
José Crisóstomo de Souza, ao indicá-los como “paradigmas” do “mundo 
espiritual dos nossos dias”:22 Marx “enormemente mais conhecido”, mas 
Stirner também podendo ser tomado como “presente na cultura do nos-
so tempo, não explicitamente, mas como ‘metacultura’”. (SOUZA, 1993, 
p. 182) A Modernidade ascendente no século XIX é marcada pela ampla 
ascensão do indivíduo e de filosofias psicológicas que desenvolveram o 
entendimento do eu como um si, pessoal, interno, instintivo, voluntario-
so, irredutível.23 Nesse sentido, certo Zeitgeist aproxima Stirner – mais 
do que Marx – de autores, correntes, métodos e disciplinas basilares do 
pensamento teórico do século XX.24

Os jovens hegelianos tentaram evitar que a dialética conduzisse ao 
conservadorismo e à abstração, tomando-a como fundamentação de uma 
perspectiva humanista transformadora, para afastar-se de seu caráter 
espiritual totalitário. Para isso, procuraram enfatizar a dimensão “perdi-
da” desse indivíduo – sua parte externada e estranhada, pois ali também 
já não se reconhecia –, especialmente na religião e na política, o que os 
levou a preservar uma noção de essência humana contra a alienação do 
humano. De Strauss a Marx, passando por Feuerbach e Bruno Bauer, hu-
mano e humanidade aparecem como sujeitos e objetos da história, contra 
o “egoísmo” moderno, ora expresso como cristianismo, ora como Estado, 
como liberalismo ou, inclusive, como hegelianismo. Stirner é o expoente 
hegeliano que rejeita uma fundamentação essencial para si, aceitando, 
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inclusive, o termo abominado por seus contemporâneos e dizendo-se 
“egoísta”. Mas o faz apontando esse egoísmo também nos seus interlocu-
tores e indicando que negá-lo é preservar justamente aquilo do que eles 
queriam se livrar: alienação do indivíduo e postura religiosa.

Feuerbach e Marx denunciam a alienação do humano, reivindican-
do a sua reapropriação – respectivamente, pelo gênero e pela sociedade 
(através do trabalhador), contra o egoísmo. Stirner acredita que conce-
ber o humano como alienado e reivindicar para ele a sua (re)apropria-
ção é ainda sustentar uma alienação fundamental, a minha própria 
alienação no humano, e uma apropriação parcial: não é a mim que se 
concede, mas ao humano.25 O humano não sou eu, mas “eu sou huma-
no”; o humano toma a efetividade de Deus para o humano (a essência), 
e não para mim (existente). A isso Stirner (2009, p. 11) também chama 
egoísmo, pois ele não pressupõe a divisão (essência-existência) como 
uma realidade prática, mas apenas a sua existência e outras existências: 
“em vez de continuar a servir com altruísmo aqueles grandes egoístas, 
sou eu próprio o egoísta”.

Na Fenomenologia do Espírito (1807), Hegel (2008, p. 305, §439, grifo do 
autor) define o Espírito [Geist] como “a substância e a essência universal, 
igual a si mesma e permanente”, como “o inabalável e irredutível funda-
mento e ponto de partida do agir de todos, seu fim e sua meta, como [tam-
bém] o Em-si pensado de toda a consciência-de-si”. Assim, as dualidades 
dissolvem-se e as diferenças tornam-se identidade, sintético-dialetica-
mente. Segundo Stirner (2009, p. 40-41), espírito é, simplesmente, “o 
criador de um mundo espiritual!”, o que o permite concluir que “o es-
pírito só é espírito quando cria algo de espiritual: só é real quando se 
junta ao espiritual, às suas criaturas”. O humano, como minha essência, 
para além da minha particularidade, apresenta-se modernamente (en-
tre os jovens hegelianos) no lugar de meu “fundamento e ponto de partida”, 
“a substância e a essência universal”, mas sobretudo como criador de um 
mundo humano, não o reino de Deus, mas o do ser humano, não menos 
espiritualizado por isso, pois igualmente fundado numa ideia, porque é 
também ponto de partida, fim e meta – jamais o contraditório, instinti-
vo e interessado indivíduo singular, único.

O que Stirner chama de único (Einzige) não é o indivíduo ou “o eu” em 
geral, que também são abstrações, mas ele (Stirner) ou eu (Rodrigo), 
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uma autoafirmação sempre atualizada pela apropriação – eu não sou 
uma ideia, mas tenho ideias, não sou um nome, mas tenho um nome. 
Eu estarei sempre em um conflito com o que não sou eu e existo me afir-
mando, egoistamente. Não é resistência nem negação; pelo contrário, 
é erguimento e afirmação.26 Nesse sentido, o que podemos chamar de 
dialética stirneriana é uma operação que radicaliza o princípio dialético 
de apropriação, colocando-o como ação prática e criadora experiencial, 
de uma existência particular. É dialética, pois é tensão na diferença, mas 
não aparecerá como superação na identidade – dialética sem síntese. 
É apropriação porque tudo, toda relação, é para-mim; e é radical porque 
é uma ação de afirmação de si-próprio.

A dialética stirneriana, do eu e do meu, do único e da sua propriedade, 
dá-se numa apropriação radical em termos existenciais vivos, para além 
das ideias e dos pensamentos.27 Contrapondo-se à dialética idealista he-
geliana, que repete seu caráter abstrato no materialismo pós-hegeliano, 
no humanismo em geral e no historicismo universalista, Stirner (2009, 
p. 421-422) ratifica a tensão eu-outro na afirmação de si enquanto corpo 
e fluxo, autofruição, indefinível e inapreensível pelo pensamento, ines-
gotável pelas ideias – que não podem, por sua vez, corporificar-se de fato, 
pois “só eu tenho corpo”. Ideias – Deus, humano, liberdade – “tentam” 
corporificar-se através de mim. Mas elas são seus próprios fundamentos 
e fins em si; e, ademais, não nasceram sozinhas, foram criadas de modo 
interessado (isto é, pessoalmente implicado) por indivíduos, como eu. 
Somente um eu-único fundamenta-se e engendra-se a si. O único stir-
neriano é corpo e criação, um eu criador e autocriador, na apropriação.

Ser afirmativo não significa uma estagnação (um não movimento), 
mas, pelo contrário, uma perspectiva voltada para o sentido prático-ativo 
da dialética. Essa atividade é pressuposta desde Hegel como apropriação 
– ou superação da alienação, (re)apropriação. A dimensão afirmativa da 
dialética dá o seu caráter prático (a negação, marca da “crítica”, o teórico) 
e o que a movimenta é a apropriação (afirmativa-negativa, como senti-
do dessa dialética). E é ainda nesse contexto que encontramos no próprio 
Stirner uma imagem intensa da apropriação como metabolismo: “No dia 
em que devorares [verzehrst] o sagrado, ele se torna tua propriedade! Digere 
[Verdaue] a hóstia e livra-te dela!”. (STIRNER, 2009, p. 128, grifo do autor) 
Tornar “tua propriedade” associa-se aqui ao ato de “devorar”. A metáfora 
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do “comer” (e do digerir) o sagrado (o totalmente outro) é a mais extrema 
quando falamos da apropriação em sua radicalidade, uma vez que co-
mer é no corpo e é um tornar o outro que tomo (e como).. . eu – depois de 
metabolizado, digerido (afirmando este eu). Sendo Stirner um expoente 
da dialética pós-hegeliana, e sendo esta movida por um princípio apro-
priador, podemos afirmar que ele é quem primeiro sugere uma dialética 
como devoração.

Interlúdio

Marx e Engels escreveram a crítica mais extensa e mais detalhada que 
Max Stirner recebeu em seu tempo, mas que nunca foi respondida, por-
que, apesar de redigida em 1845, só veio a público em 1904: o texto “São 
Max” [Sankt Max], que tem o tamanho do livro criticado e é a seção mais 
longa d’A ideologia alemã, ocupando quase metade da obra. Termos um 
pensador da envergadura de Marx mobilizando-se (com Engels) no afã 
de um volume tão minucioso e espesso para criticar O único e sua proprie-
dade, somado à impossibilidade de resposta por Stirner, faz desse o mais 
interessante debate interno da esquerda hegeliana – e provavelmente o 
mais relevante, haja vista que Marx não teve outro “adversário” que lhe 
desse tanto trabalho, nem Stirner teve crítico que lhe despendesse tama-
nha atenção. Logo que Engels leu o livro de Stirner – ainda nas provas 
tipográficas que o editor Wigand lhe mandou –, falou dele com Marx por 
carta em 19 de novembro de 1844, convencido por Stirner de que se devia 
criticar o idealismo de Feuerbach e de que o ponto de partida era, de fato, 
o eu, o “indivíduo empírico, corpóreo”. E mais: estava convencido de que é 
por egoísmo que se chega ao comunismo, pois “por egoísmo queremos ser 
humanos, não meros indivíduos”. (ENGELS, 1963, p. 11-12)28 No mesmo 
mês, publicaram A sagrada família, uma crítica de tom ainda feuerbachia-
no a Bauer, mas no ano seguinte estavam escrevendo A ideologia alemã para 
criticar Stirner (novamente), Bauer e agora também Feuerbach. Devemos 
lembrar ainda que, nas “Teses ad Feuerbach” (1845), o que, para Marx, fal-
tava ao materialismo feuerbachiano era justamente a subjetividade.

De Marx, ficamos com o materialismo prático; de Stirner, ficamos 
com o empoderamento criativo da pessoa individual. Como matrizes, 



200 DIALÉTICA, ANTROPOFAGIA, MODERNISMO

com o primeiro, entendemos a profundidade das nossas relações pro-
dutivas no mundo e que esse mundo também participa de modo fun-
damental do indivíduo; com o segundo, definimos o protagonismo 
 anti-hierárquico do indivíduo no mundo, indivíduo que sou eu (um úni-
co), personagem complexo, ativo e potente, como existência e autocria-
ção, que contrapõe o meu egoísmo com as minhas relações: a alienação 
superada como apropriação radical, agora na forma de filosofia da vida 
prática e pública, numa dialética, por assim dizer, positiva. De Marx, 
rejeitemos a negatividade e a submissão do indivíduo às ideias, e aí o seu 
determinismo estrutural; de Stirner, rejeitemos o aspecto pouco impli-
cado nas dimensões normativas sociais maiores, tão imperiosas para o 
indivíduo quanto a sua rebeldia existencial. Sigamos.

Modernidade e Modernismo

O texto de Habermas tem dois acertos importantes: compreender que o 
discurso filosófico da Modernidade começa com Hegel e adquire o seu 
caráter definidor entre os jovens hegelianos; e não rejeitar a Moder-
nidade. Mas tem dois problemas significativos: fazer uma leitura do pós-
-hegelianismo através da leitura marxiana; e considerar a Modernidade 
apenas em relação à Europa. São problemas quando entendemos a his-
tória e o conhecimento, de si e do mundo (aí também da filosofia), como 
conversa dialética. O primeiro problema indica uma falha na considera-
ção do pós-hegelianismo como um ambiente de conversa entre autores, 
olhando a particularidade e a contribuição de cada um nessa conversa 
(Feuerbach, Bauer e Stirner são mais do que Marx diz que eles são), e 
esse é um dos motivos para Stirner ficar excluído – pois não cabe numa 
narrativa do pós-hegelianismo na qual Marx desponte como síntese.29 
Já o segundo problema aponta para a não inclusão, em importantes nar-
rativas filosóficas, de outras perspectivas partícipes da Modernidade 
na consideração de uma ideia da própria Modernidade e, consequen-
temente, numa conversa global da filosofia contemporânea que sugira 
rumos para o nosso tempo.

Habermas, no entanto, não está sozinho. Ambos os problemas apare-
cem em diversas outras leituras da Modernidade em filosofia30 – muitas 
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vezes, entretanto, sem o que vejo como seus acertos. Defendo que supe-
remos (em sentido de avançar com) a narrativa, corrente em boa parte 
da filosofia, contra esses dois tópicos problemáticos, respectivamente, 
1. numa reinterpretação das bases do discurso filosófico da Modernidade 
que essas próprias narrativas filosóficas adotam e 2. na inclusão de uma 
questão (e proposta) da Modernidade a partir da experiência pós-colo-
nial, destacadamente brasileira. A primeira sugestão foi o que apontei 
nas seções anteriores; a segunda é o que mostro nas duas seguintes. Mas 
antes algumas palavras sobre o Modernismo nessa Modernidade.

Em Tudo que é sólido desmancha no ar (1982), Marshall Berman (2007, 
p. 10-11) descreve a vida moderna como a experiência do paradoxo e 
da contradição, de ser “ao mesmo tempo revolucionário e conserva-
dor”, pois corresponde à “expectativa de criar e conservar algo real, 
ainda quando tudo em volta se desfaz”. Para Mangabeira Unger (1998, 
p. 15-18), o Modernismo se caracteriza por um princípio de contex-
tualidade – “a crença de que nossa vida mental e social geralmente 
é moldada por assunções institucionais ou imaginárias que ela toma 
como dadas” – e por um princípio de ruptura contextual – “a ideia de 
que [. . .] a qualquer momento as pessoas podem pensar ou associar-se 
de forma a transgredir os limites dos mundos condicionais em que 
até então se moviam”.31 Retomando o que discutimos, não por acaso 
vemos aqui sobreporem-se as imagens da Modernidade e da dialética, 
na autoconsciência (pós)hegeliana de seu próprio tempo e contexto 
tomados como matéria reflexiva teórico-prática.32

O propositor do termo “Modernidade” é o poeta Charles Baudelaire, 
num ensaio de 1863 sobre Constantin Guys (O pintor da vida moderna, 
 tópico IV). Analisando-o a partir daí, Walter Benjamin (2000, p. 10-11) 
observa que o grande tema da Modernidade é o herói e a paixão  heroica. 
Com uma sugestão de Milan Kundera (2009, p. 12), podemos melho-
rar a ideia do herói enquanto protagonista da Modernidade, o indi-
víduo e sua aventura pessoal: “o fundador dos tempos modernos não 
é somente Descartes [como indica Husserl], mas também Cervantes”. 
Antimodernas – e, em certo sentido, românticas (pelo signo da necessi-
dade do novo) – são as narrativas de veem esse indivíduo em luta contra 
a própria Modernidade (contra a técnica, o capital, a particularidade), 
a “resistência”, tendo de negá-la para se afirmar. Modernistas são as 
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narrativas que desejam realizar a Modernidade, singularizá-la, con-
quistá-la e afirmá-la em sua própria versão, celebrá-la como futuro e 
digeri-la para livrar-se do que nela não lhe serve. A luta é o fluxo, a vida 
é agônica; não há dois lados em que um resiste e outro oprime, buscan-
do-se o fim da luta e seu vencedor – a dualidade a ser resolvida. É nutrir-
-se da Modernidade para transgredir os limites do contexto em que se 
está, apropriando-se positivamente do que ela oferece. Transformação 
como desenvolvimento.

Em arte, o Modernismo europeu significou ruptura com a tradição 
e renovação, futuro, destruição do passado.33 Mas se nas vanguardas 
da arte moderna latino-americana das chamadas gerações de 1922 es-
sas características gerais do Modernismo também se manifestam,34 
aqui elas ganharam contornos diferentes. Romper com que tradição? 
Destruir qual passado? Evocar qual futuro? Nos países que nasceram 
no tempo moderno, fruto da experiência colonial, tanto o passado pró-
prio como o progresso tinham valor. A encruzilhada modernista lati-
na era: modernizar-se e perder as singularidades que lhes identificam 
ou não se modernizar e prejudicar o seu próprio desenvolvimento sin-
gular em um mundo cada vez mais (modernamente) globalizado – a 
sombra da raiz colonizadora, o paradigma de colônia. No editorial da 
revista brasileira Klaxon (1922), constava que Klaxon, “aconselhado por 
Pascal, visa o presente” e, assim, “não se preocupará de ser novo, mas 
de ser actual”. Não obstante a influência das escolas europeias sobre os 
nossos modernistas, o texto é taxativo: “Klaxon não é futurista. Klaxon é 
 klaxista”. (KLAXON, 1922, p. 1-2)

No Brasil, o Modernismo artístico se estende a uma reflexão nacional 
ampla, centrada numa questão de autoconstrução, evocando como ponto 
de tensão da Modernidade um problema gerado pelos contextos pós-co-
loniais, qual seja, o estabelecimento de uma singularidade (algo próprio) 
em uma nação formada por múltiplas nações singulares (com suas pro-
priedades). É aqui que se insere o princípio antropófago, levado à forma 
teórica por Oswald de Andrade, que acredito ser a resposta mais original 
e profunda àquela problemática – a tensão: globalizar o singular e, simul-
taneamente, singularizar o global. Para o primeiro problema, Oswald 
propõe o Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924), uma arte de exportação, 
precisamente por apresentar-se como matéria nacional singular; para o 
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segundo (e incluindo o primeiro), o Manifesto antopófago (1928): “Morte e 
vida das hipóteses. Da equação eu parte do Kosmos ao axioma Kosmos par-
te do eu. Subsistência. Conhecimento. Antropofagia”. (ANDRADE, 2011c, 
p. 70) E ele transformará sua intuição em proposta filosófica.

A Weltanschauung antropófaga

Dialética em Hegel é uma visão de mundo, para além de um método.35 
Apropriação é, então, uma maneira de entender a atividade do real, em 
nós e em nossa experiência de mundo. Não à toa, inserindo-se ele mes-
mo numa esteira pós-hegeliana, Oswald de Andrade propõe, no contexto 
do Modernismo brasileiro, a antropofagia (uma forma de apropriação) 
como Weltanschauung (visão de mundo). Apesar de Stirner, como autor, 
não figurar na proposta oswaldiana, entendo que a antropofagia é mais 
próxima da sua dialética afirmativa existencial do que de outras corren-
tes pós-hegelianas – ainda que também as envolva, como no caso de Marx 
e Engels ou do que vem a partir desse século XIX germânico (Nietzsche, 
Kierkegaard, Freud, Sartre, todos evocados por Oswald em sua proposta).

Em 1928, Oswald lança a ideia de antropofagia, no Manifesto antropófa-
go, ultrapassando o debate artístico, propondo um princípio norteador 
nacional de cultura e sociedade. Após a crise financeira de 1929, seguida 
pelo golpe de Getúlio Vargas, que depôs Washington Luís,36 Oswald ade-
re intensamente ao marxismo, numa guinada intelectual e artística que, 
por um lado, arrefeceu a potência do Manifesto de 1928, ao submeter-se 
inteiramente ao jargão socialista; mas, por outro, aproximou-o defi-
nitivamente do estudo teórico. É então que, rompendo com o Partido 
Comunista (e inclusive tornando-se getulista), a partir de 1945, ele mer-
gulha na filosofia, sobretudo na leitura de Nietzsche e do existencialis-
mo. Isso culminou em A crise da filosofia messiânica (1950), tese que sub-
meteu à Universidade de São Paulo (USP) num concurso para docente 
do Departamento de Filosofia – do qual foi impedido de participar – e 
nos artigos de “A marcha das utopias” (1953). É a sua produção filosófi-
ca que prevalece nessa terceira fase (de 1945 até a sua morte, em 1954), 
marcada pelo retorno dialético à antropofagia, da sua primeira fase (até 
1929), como “devoração”, inclusive da sua fase marxista.37
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No ensaio “A crise da filosofia messiânica”, veremos Oswald de An-
drade caracterizar, de início, a antropofagia como Weltanschauung, uma 
visão de mundo. Segundo Oswald de Andrade (2011e, p. 373), foi o filó-
sofo Michel de Montaigne (1533-1592) quem lhe despertou para a ideia 
do primitivo (das Américas) como apenas um outro da Europa. No capí-
tulo sobre “Os canibais” em seus Ensaios, Montaigne (2004, p. 199) com-
preendeu que a cultura canibal não seria mais bárbara do que a cultura 
de “queimar aos poucos” um homem “a pretexto de devoção e fé”, mas 
somente outra visão de mundo, autônoma. Oswald apropria-se filoso-
ficamente dessa característica primitiva brasileira como uma podero-
sa metáfora. Na antropofagia, absorve-se o outro não para destruí-lo,38 
mas para tomá-lo de modo próprio, como transformação e afirmação 
– é metabolismo e também paladar (gosto, prazer sensível).

Enquanto Weltanschauung, antropofagia contrapõe-se, segundo Oswald, 
ao messianismo. Na sua filosofia da história, o mundo divide-se em dois 
“hemisférios culturais”: matriarcado e patriarcado. O primeiro é o do 
“mundo do homem primitivo”, da Weltanschauung antropófaga; o segundo 
é o do “homem civilizado”, Weltanschauung messiânica. (ANDRADE, 2011b, 
p. 139) Na sua tese, o messianismo aparece em declínio, devendo ser dia-
leticamente substituído pelo antropofagismo, “como síntese ou terceiro 
termo”. (ANDRADE, 2011b, p. 204) O primeiro termo (matriarcal-antro-
pófago) é dado pelo “homem natural”, na Idade do Ócio (América pré-co-
lombiana); o segundo (patriarcal-messiânico) está no “homem civilizado”, 
na Idade da Técnica (Europa moderna). (ANDRADE, 2011b, p. 141) O ter-
ceiro termo, resultado dessa dialética, é o “homem natural tecnizado”, 
que “pela técnica e pelo progresso social e político [. . .] deixa a sua con-
dição de escravo e penetra de novo no limiar da Idade do Ócio. É um ou-
tro Matriarcado que se anuncia”. (ANDRADE, 2011b, p. 145) O avançar da 
Modernidade é, então, para Oswald, retorno ao paradigma antropófago. 
E aí o Brasil tem um papel importante.

As utopias europeias levaram em conta a imagem do “homem natural” 
das Américas (ANDRADE, 2011a, p. 315) como o “primeiro termo” de si, eles 
mesmos, o humano (enquanto gênero) “no passado”; em estado “primiti-
vo”, não como outro humano, outra “natureza humana”. Mas o “ homem 
natural”, em contato e assimilação com o “civilizado”, só consumou-se, na 
verdade, na experiência pós-colonial das nações que se fundaram a partir 
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desse encontro. Oswald conclui que a Europa messiânica não pode rea-
lizar as suas próprias utopias, o que só seria possível pela América, mas 
com uma orientação de visão de mundo antropófaga, pois não se trataria 
de repetir o outro nem de resistir ao outro, mas de devorá-lo.39

Oswald não queria, ao resgatar a antropofagia, o índio romantizado, 
tribal, “não é o índio de rótulo de garrafa”, mas “o antropófago de knick-
er-bockers”! (ANDRADE, 1929, p. 10)40 É a antirrepetição radical do ou-
tro – seja indígena ou europeu, do passado ou do presente. Antropofagia 
é uma dialética desenvolvimentista. Entendo-a como descrita por José 
Guilherme Merquior (1990, p. 90): “A ideia geral não era nem a de respei-
tar nem a de repelir os valores e técnicas ocidentais, mas simplesmente 
a de devorá-los, quer dizer, digeri-los num espírito audacioso agressivo 
e alegre de assimilação criativa”; conclui: “Esta foi a disposição do outro 
Ocidente no despertar de sua própria modernidade”.41

Num manuscrito nunca publicado, ainda da sua fase marxista – com 
o Dicionário de bolso –, Oswald de Andrade (2007, p. 61) escreveu sobre 
Stirner, associando-o ao anarquismo moderno, como aquele que teve a 
coragem de afirmar que o que interessa “não é Deus, nem a humanida-
de, nem a verdade, nem a bondade, nem a justiça, nem a liberdade, o que 
interessa sou eu!”. Mas, complementando numa nota, disse que o tecido 
do seu pensamento ainda era burguês. Superando o marxismo militan-
te, em 1947, Oswald de Andrade (2009, p. 212) inclui Stirner num curio-
so grupo: “rugindo contra a virtude socrática e o bem cristão Frederico 
Nietzsche. Ibsen ilustrando Kant. E Stirner, Malthus e Darwin”. A in-
tuição é correta: Stirner é um filósofo da vida como luta. Por mais que 
ainda considere o pensamento de Marx e de Engels em sua filosofia, 
Oswald faz a crítica do marxismo via Nietzsche (e Freud, e Sartre)42 num 
espírito mais próximo de Stirner (tendo em vista o hegelianismo) do que 
de Marx – e do marxismo, que padece ainda de messianismo.

Antropofagia como perspectiva existencial-social é uma apropriação 
radical, uma dialética que afirma a diferença e a acentua, sem sucumbir 
a ela. É mais interessante do que aquela apropriação radical (também 
“devoradora”) de Stirner, pois singulariza globalizando. É melhor que a 
“ dialética negativa”, porque empodera singularizando. Daí o Manifesto an-
tropófago – “antropófago”, inclusive, como qualidade do próprio – iniciar-
-se respondendo a outro manifesto modernista, publicado 80 anos antes, 
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na Alemanha. O Manifesto comunista (1848), de Marx e Engels (2007, p. 69), 
encerrava conclamando: “Proletários de todos os países, uni-vos!”. O nosso 
Antropófago começa afirmando: “Só a antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. Filosoficamente”. (ANDRADE, 2011c, p. 67)

Dialética da devoração

A negação da Modernidade – e até certo fetiche por essa negação – é 
um caminho dado pelo próprio discurso filosófico da Modernidade. 
Mas não é o único. Minha hipótese é que a ênfase na atividade apro-
priacionista da dialética pode evitar as consequências antimodernas, 
pós-modernas, não modernas, o ressentimento, a “resistência” em re-
lação à Modernidade; em favor de uma tomada prática e criativa da 
Modernidade, uma realização transformadora e singular, própria da 
Modernidade – nem a cópia e nem a negação da Modernidade ocidental, 
mas a sua metabolização. Isso é um dizer “sim” à contradição entre ser 
moderno e ser tradicional, ser global e ser local, entre se transformar e 
permanecer, ser um si mesmo sendo também outro. E esse é um drama 
estrutural para as nações que se fundaram a partir da colonização, ou 
seja, que nascem modernas e como um “outro”, um “fora” – africanos 
fora da África, europeus fora da Europa, povos nativos fora de suas co-
munidades originais. Mas a questão ultrapassa as idiossincrasias dessas 
nações e mostra-se uma questão da própria Modernidade: como com-
preender este nosso tempo e nosso contexto, marcados pelos encontros 
entre diferentes, pelo tensionamento das contradições inerentes à rea-
lidade, pelo choque entre meus interesses pessoais e o mundo compar-
tilhado, pela velocidade das transformações de todo tipo, como pensar 
os problemas deste tempo e contexto, bem como as suas possíveis solu-
ções, enquanto os vivemos? A questão singular é, hoje, global.

Uma resposta é ver nas contradições algo a ser teleologicamente sinte-
tizado, os conflitos como a serem superados, as transformações – e, em úl-
tima instância, a história – como tendendo a um fim, na forma de  negação 
(para superação) da Modernidade. Mover pelo aspecto dialético negati-
vo. Outra resposta é querer realizar a Modernidade, querer aquilo que 
ela promete: autonomia, tecnologia, bem-estar social, desenvolvimento. 
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É se apropriar da realidade, querer mais Modernidade, “comê-la”, tor-
ná-la nossa, dando-lhe uma versão própria, assumindo-a de maneira 
metabolizada. Aqui as ideias de Oswald de Andrade nos são especial-
mente definidoras. A vida das nações que nascem modernas, como é o 
caso brasileiro, têm a marca da Modernidade europeia, mas junto com 
ela uma genética cultural pré-moderna diferente daquela da Europa e 
diversa (das diversas culturas aqui caldeadas) – sua Modernidade é glo-
bal e sua tradição, sendo local (e de vários locais, incluindo a Europa), 
também. Mas mais do que isso: a Modernidade “global” (na verdade, oci-
dental) só é possível, para Oswald, depois da descoberta das Américas.43 
A Modernidade não é estranha ao Brasil sob nenhum aspecto. Tomá-la é, 
inclusive, como no hegelianismo, uma reapropriação.

Creio que a segunda resposta (realizar a Modernidade) é uma al-
ternativa melhor para nações subdesenvolvidas e mestiças44 como a 
 nossa, para uma descolonização profunda – e penso que a primeira al-
ternativa (negação da Modernidade, que aparece ainda como negação 
do Ocidente) guarda algo de pré-moderno, de antioutro, antimestiço e 
antiperiférico (travestido do anticêntrico, que lhe é indissociável por 
definição), sentimentos propriamente colonialistas. Se vimos valor na 
Modernidade, se não queremos voltar para a tribo ou para algo como 
a Idade Média europeia (ambas experiências locais), e se queremos ser 
propositivos sobre o futuro, devemos perceber que a nossa atitude dian-
te da Modernidade precisa ser uma atividade – e, como sugiro, a de uma 
apropriação radical, devoradora. É entender-se no nosso tempo e con-
texto como compartilhando elementos formadores com a Modernidade 
europeia e, ao mesmo tempo, sendo um outro da Europa – e comparti-
lhando e sendo outro da África, de Pindorama etc. É oferecer de modo 
não negativo uma outra versão para a Modernidade, aproveitando o 
melhor da sua dinâmica dialética criativa.45 Isso é necessário para se 
pensar a possibilidade de transformação na nossa experiência de mun-
do e, aí, também existencial. Tal atividade envolve uma rebeldia quanto 
ao nosso próprio contexto nessa Modernidade e não pode prescindir de 
ser criação e desenvolvimento.

A antropofagia tratada de forma prático-criadora e como uma dialé-
tica da devoração insere-se no discurso filosófico – numa direção que 
Habermas, por exemplo, jamais poderia indicar – como orientação de 
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Modernidade, de maneira construtiva, rebelde, exuberante, engrande-
cedora e em permanente atualização (como certa filosofia da história 
também, em sua narrativa própria). Acredito que numa perspectiva 
antropófaga, entendendo-a como prática e criação transformadoras, 
podemos propor uma Modernidade não em seu projeto europeu nem 
em sua negação, mas em uma realização dialética pós-colonial, mestiça, 
própria – e não por isso menos global.

A interpretação que apresento enreda os temas e personagens que 
compõem o discurso filosófico da Modernidade sem prescindir de uma 
direção própria para essa narrativa, que leva em conta o papel do Brasil 
nela. Meu percurso procura promover uma descrição da Modernidade, 
com uma sugestão de leitura do hegelianismo em suas bases e de ou-
tros elementos que compõem esse discurso. Minha proposta é a de uma 
narrativa, de algum modo, de formação e sentido de Modernidade. No 
segundo artigo da conhecida série “A marcha das utopias”,46 Oswald 
de Andrade (2011d, p. 226) cita uma declaração do diplomata brasilei-
ro Osvaldo Aranha: “O Brasil será um dos grandes líderes dos fins do 
nosso século e dará à nova ordem humana contribuições materiais e 
espirituais que não serão excedidas por outros povos, mesmo os que 
hoje se mostram mais avançados”. Oswald de Andrade (2011d, p. 226) 
arremata, então: “É exatamente o que penso”. Eu, por minha vez, pen-
so que podemos oferecer à Modernidade um sentido desse tipo, daqui 
para frente, desde a filosofia.

NOTAS

1 Este texto apresenta de modo resumido aquilo que venho pesquisando em filo-
sofia desde 2012, a partir de estudos que desenvolvo desde 2008, e que tem sua 
forma mais completa, aprofundada e acabada na minha tese de doutoramento 
– Dialética como apropriação e devoração: uma interpretação filosófica da Modernidade 
(2020), desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

2 Em O discurso filosófico da Modernidade, de 1985. Antonio Gramsci (1999, p. 204, 
caderno 11, §62) sugere que “todas as filosofias [. . .] que existiram até hoje foram 
manifestações das íntimas contradições que dilaceram a sociedade”. Em segui-
da, na mesma linha, diz que, se por um lado cada uma dessas filosofias não foi 
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uma expressão consciente dessa contradição, por outro é este o papel especial de 
Hegel na história da filosofia: o discurso filosófico da Modernidade, inaugurado 
por Hegel (HABERMAS, 2000), é a expressão consciente dessa contradição – que, 
acrescento, não apenas dilacera as sociedades, como entende o filósofo italiano, 
mas também pode ser a matéria do seu engrandecimento.

3 Parágrafo 88 da sua Enciclopédia das ciências filosóficas (1830): “O nada [não-Ser], en-
quanto esse nada imediato, igual a si mesmo, é também, inversamente, o mesmo 
que o ser. A verdade do ser, assim como do nada, é portanto a unidade dos dois: essa 
unidade é o vir-a-ser”. 

4 No parágrafo 424 da Enciclopédia das ciências filosóficas. 

5 No desenvolvimento da autoconsciência até a sua forma de autoconsciência in-
dividual, na pessoa, seu desdobramento é também um mundo singular, a sua 
propriedade: “a pessoa precisa se dar uma esfera externa de sua liberdade”. (HEGEL, 
2010, p. 83, §41)

6 A primeira seção da sua Filosofia do direito, isto é, o ponto de partida da objetivi-
dade do espírito (HEGEL, 1995b, p. 282-283, §487), é “A propriedade”, que, por 
sua vez, começa pelo tópico “Tomada de posse” (Besitznahme): “Para a propriedade 
[Eigentum], enquanto existência [Dasein] da personalidade, minha representação e 
minha vontade interiores de que algo deva ser meu não são suficientes, porém se 
exige, além disso, a tomada de posse [Besitzergreifung]”. (HEGEL, 2010, p. 89, §51)

7 “Na concepção de Hegel o Lógico segue-se à supressão, alcançada no Saber Abso-
luto ao final da Fenomenologia do Espírito, da oposição sujeito-objeto ou certeza-
-verdade”. (VAZ, 2012, p. 142)

8 O trabalho que vejo como principal diálogo com o meu é o de Tiago Medeiros, 
Raízes da institucionalidade (2020), defendido como tese de doutorado na UFBA. 
Para ele, “as instituições não são frouxas porque a pessoa é forte, mas o contrário: 
os indivíduos são despersonalizados pela fraqueza das instituições”. (MEDEIROS, 
2020, p. 224)

9 “Transforma a Natur em Welt [Mundo], o universo natural em mundo histórico”. 
(KOJÈVE, 2014, p. 54)

10 “Renuncia à [. . .] propriedade exterior [äußerliches Eigentum] – enquanto abre mão do 
que possuía [Besitze], que ganhara pelo trabalho [Arbeit]”. (HEGEL, 2008, p. 170, §228)

11 “Toda auto-alienação [Selbstentfremdung] do homem de si e da natureza aparece na 
relação que ele outorga a si e à natureza para com os outros homens diferenciados 
de si mesmo. [. . .] No mundo prático-efetivo a auto-alienação só pode aparecer 
através da relação prático-efetiva como outros homens”. (MARX, 2009, p. 87)
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12 “A grandeza da Fenomenologia hegeliana e de seu resultado final – a dialética, a ne-
gatividade enquanto princípio motor e gerador – é que Hegel toma, por um lado, 
a autoprodução do homem como um processo, a objetivação como desobjetiva-
ção, como exteriorização/alienação [Entäußerung] e superação [Aufhebung] dessa 
exteriorização; é que compreende a essência do trabalho e concebe o homem ob-
jetivo, verdadeiro, porque homem efetivo, como resultado de seu próprio trabalho”. 
(MARX, 2009, p. 123)

13 Essa referência vale para as outras citações das “Teses”.

14 A leitura feuerbachiana consiste em mostrar Deus como a essência-genérica 
[Gattungswesen] humana alienada. Entender o humano como pondo fora (em ale-
mão äußer, raiz de Entäußerung) de si a si mesmo e entendendo a sua produção 
como outro (alienação) – uma ideia hegeliana – adquire expressões diversas no 
pós-hegelianismo. Em Feuerbach, na obra A essência do cristianismo, de 1841, é o 
caso da religião: para ele, Deus é o humano, não como indivíduo, mas como gêne-
ro (como potência), alienado – que deve, então, ver-se ali e “reapropriar-se” de si.

15 “Ao rejeitar Feuerbach por razões práticas e teóricas, ele encontra uma tradução 
‘empírica’ perfeita da distinção filosófica entre ser (existência) e essência (o que 
deveria ser; o ideal): Pressionado por necessidades que sua realidade os impede 
de satisfazer, os homens desejam outra realidade que pode satisfazê-los. Mas po-
demos nos perguntar se as aspas com as quais Marx astutamente define os ter-
mos ‘existência’ e ‘essência’ na Ideologia Alemã os libertam de seu alcance filosófico 
tradicional. Aqui a distinção não é simplesmente entre o que um (empiricamente) 
tem e o que um (empiricamente) deseja, mas uma distinção teórica – ou metafí-
sica – a ser feita em termos de ‘existência’, que é contingente, e ‘essência’, que é 
verdadeiro e universal”. (SOUZA, 2005, p. 251) A subjetividade que Marx insere 
no materialismo começa a parecer, assim, bastante amainada.

16 Nos Grundrisse, Marx (2011, p. 706) explicita que “o caráter imediato do trabalho 
vivo, como caráter meramente singular”, deve ser superado pela compreensão 
da “atividade dos indivíduos como atividade imediatamente universal ou social” 
e que é assim que “os objetivos da produção” se despojam da alienação, quando a 
propriedade se torna “corpo social orgânico” e os indivíduos singulares aparecem 
como “singulares sociais”. 

17 A questão fica assim: indivíduos respondem a uma essência humana de ser social 
e cuja inserção histórica é orientada por sua capacidade de produzir, o que apare-
ce como trabalho e que no capitalismo significou a sua alienação, pois tornou-se 
ele próprio (o trabalho, que identifica o humano) mercadoria; agora tal alienação 
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desagregadora deve ser historicamente superada na apropriação das forças de 
trabalho, da propriedade privada e da economia política pela sociedade, em dire-
ção à reconciliação do indivíduo com sua essência – no comunismo.

18 Na Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução, publicado originalmente em 
1843, ele disse: “não podeis superar a filosofia sem realizá-la”. (MARX, 2010, 
p. 150) Não podemos desconsiderar, pensando na totalidade da filosofia marxia-
na, o que vem mais à frente: “A cabeça dessa emancipação [humana] é a filoso-
fia, o proletariado é seu coração. A filosofia não pode se efetivar sem a superação 
[Aufhebung] do proletariado, o proletariado não pode se superar sem a efetivação 
da filosofia”. (MARX, 2010, p. 157)

19 “O fato é que, envolvido ao mesmo tempo com os fatos e com o ideal, o novo mate-
rialismo prático de Marx permite entender o contexto dos homens como em devir 
e como ‘história’ (das relações entre eles), com uma referência forte de futuro – o 
que faria dele algo como um pragmatismo histórico. Isso, entretanto, em termos, 
pois a história de Marx (veja-se novamente A Ideologia Alemã) é antes um proces-
so bastante fechado, com um futuro fechado, onde a admissão da contingência 
deve ser superada pelo reconhecimento consciente de uma necessidade racional 
dialética prevalente, ao tempo em que quer ser a moldura que dá a cada evento 
particular seu significado propriamente histórico”. (SOUZA, 2012, p. 123)

20 Para Mangabeira, “o ex-marxista desiludido” que se torna “o social-democrata ins-
titucionalmente conservador” joga fora essa “parte boa” e mantém a “ruim”. Mas 
creio que assim também ocorre com o marxismo ideológico, seja em sua forma teó-
rica/acadêmica ou cultural/popular.

21 Para usar uma imagem de Albert Camus (2017, p. 80) sobre Stirner. No que diz res-
peito à “crítica”, o termo foi largamente utilizado como ponto de partida dos jovens 
hegelianos – quase sempre na forma de uma crítica a Hegel ou ao hegelianismo.

22 “Na polêmica Stirner-Marx vemos ressoar tensões do nosso e de outros tempos, 
entre razão e desrazão, essência e existência, totalidade e particularidade, neces-
sidade e contingência. Encontramos as questões do humanismo e da crítica, do 
socialismo e das diversas libertações; bem como os temas da diferença, do prazer 
(da ‘autofruição’ [Selbstgenuß], como diz Stirner) e do corpo. [. . .] Muitos autores 
consideram Marx e Nietzsche – junto com Freud, frequentemente – como for-
madores do mundo espiritual dos nossos dias. Já houve quem imaginasse que tal 
paternidade caberia a Feuerbach e Stirner – ‘dois grandes filhos de Hegel’. Mas o 
ambíguo Feuerbach é antes um ‘tronco’, de onde deriva também o próprio Stirner 
– além de Karl Marx, naturalmente. Ele [Feuerbach] e Stirner formam mais uma 
sucessão do que uma oposição, como no caso de Stirner e Marx. [. . .] A polêmica 
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entre os dois é sem dúvida a mais importante no interior de uma revolução inte-
lectual cujas ‘consequências práticas’ e ‘estruturas ideológicas’ ainda nos domi-
nam”. (SOUZA, 1993, p. 181-182)

23 A ideia de indivíduo como pessoa singular, portadora de direitos individuais e sin-
gularmente livre, é definitivamente moderna. O indivíduo é central, por exemplo, 
no liberalismo, no voluntarismo francês e no anarquismo.

24 Destaco essa “presença”, em especial, no pensamento filosófico e científico que 
dá centralidade ativa ao indivíduo, não como categoria (sujeito), mas como expe-
riência (existencial, pessoal e corpórea) – por exemplo, em Nietzsche, na psica-
nálise e no existencialismo, autores/escolas que, como outros (Feuerbach, Bauer, 
o próprio Hegel) não puderam ser aqui desenvolvidos com a atenção que lhes dei 
em meu trabalho principal (ver nota 1).

25 “Antes, o senhor era Deus, agora é o humano; antes, Deus era o mediador, agora é o 
humano; antes, Deus era o espírito, agora é o humano. [. . .] Ao humano pertence o 
poder, o mundo, eu. Mas como? Não posso eu declarar-me a mim próprio o deten-
tor dos meus direitos, o mediador e o eu próprio de mim?”. (STIRNER, 2009, p. 239)

26 Em O homem revoltado, publicado originalmente em 1951, Camus (2017, p. 80) dá ao 
capítulo no qual trata do conceito stirneriano de “único” o título de “A afirmação 
absoluta”– contrastando-o com o niilismo e com Nietzsche, inclusive.

27 “Toda a retórica stirneriana gira em torno da ideia de que há ‘algo’ (o gozo, a frui-
ção, a corporeidade) importante na ‘experiência’ – no sentido de vivência – de pri-
meira pessoa que nós perdemos ao nos encantarmos com o feitiço das explicações 
e dos pensamentos”. (CRUZ, 2019, p. 256)

28 Notemos ainda que, em carta a Feuerbach em 11 de agosto de 1844, poucos meses 
antes da de Engels, Marx exaltara os livros do seu interlocutor e definia-os como 
a “base filosófica do socialismo”.

29 Marx, vale lembrar, foi primeiramente próximo de Bruno Bauer – que o influen-
ciou em sua tese de doutoramento, Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e 
de Epicuro, de 1841) –, depois de Feuerbach, para então tornar-se também indepen-
dente deste. Ele começa como um hegeliano(-baueriano), passa a feuerbachiano 
(anti-hegeliano) e torna-se, por fim, “sinteticamente” (em sentido dialético), um 
hegeliano-feuerbachiano, marxiano.

30 Sobretudo pela influência da dialética negativa do “marxismo ocidental” – ter-
mo de Merleau-Ponty (no livro As aventuras da dialética, de 1955) consolidado com 
Perry Anderson em 1976 (no livro Considerações sobre o marxismo ocidental). Tenho 
em mente, quando uso esse nome genérico, de modo geral, a escola alemã (Teoria 
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Crítica/Escola de Frankfurt) e francesa (estruturalismo e pós-estruturalismo), 
estendendo-se ao marxismo do Leste Europeu e a alguns autores atuais sob es-
sas influências – especialmente as francesas. Sobre o tema, ver ainda o excelente 
O marxismo ocidental (1987), de José Guilherme Merquior. Como me parece, entre 
as melhores consequências de Marx no avançar do século XX estão, especialmen-
te, Cornelius Castoriadis, Roberto Mangabeira Unger e Angela Davis, que, par-
tindo do vocabulário social pós-marxiano, combinam-no com a centralidade na 
atividade do indivíduo em seu contexto.

31 Em Paixão, de 1984. “Mas”, ele acrescenta, “para que ambos [contextualidade e 
ruptura] coexistam, o modernismo também é a compreensão de um princípio de 
diferença de limites” – porque, apesar de nunca se superar a condicionalidade, é 
 possível “afrouxá-la, pois os contextos [. . .] diferem quanto a severidade dos limi-
tes que impõe nossa atividade”, e “é possível imaginar o cenário da representação 
ou do relacionamento progressivamente aberto para oportunidades de visão e re-
visão”. (UNGER, 1998)

32 Para uma discussão com Habermas (e Nancy Fraser) sobre Modernidade como 
enaltecimento do sujeito, autoconsciente e ativo, sua reflexão histórica e possibi-
lidades de emancipação, mas aproximando-se mais do hegelianismo do autor do 
que do seu kantismo, ver a tese de doutorado de Laiz Fraga Dantas (2019, p. 16 e 
135), O problema da normatividade na Teoria Crítica, defendida na UFBA. 

33 Por exemplo, no texto O que é o Modernismo? (1907), do futurista italiano Giuseppe 
Prezzolini em resposta à encíclica do papa Pio X, que declarava guerra ao Moder-
nismo (Pascendi dominici gregis: De modernistarum doctrinis, 08.09.1907). Também no 
próprio Manifesto futurista (1909), de Filippo Tommaso Marinetti, ou na revista 
L’Esprit nouveau (O espírito novo), do Modernismo francês. 

34 Por exemplo: no manifesto Non serviam (1914), no Chile; na revista-mural Prisma 
(1921), de Jorge Luís Borges e outros argentinos que anunciava o movimento ul-
traísta; na revista Klaxon (1922), no Brasil, assim como a própria Semana de Arte 
Moderna de 1922; na revista Amauta (1926), do peruano José Carlos Mariátegui; no 
Manifesto estridentista nº 4 (1926), de Diego Rivera e outro artista mexicanos.

35 “Talvez pareça necessário indicar antes os pontos principais do método desse 
movimento, ou da ciência. Mas seu conceito já se encontra no que foi dito, e sua 
apresentação autêntica pertence à Lógica, ou melhor, é a própria Lógica. Pois o 
método não é outra coisa que a estrutura do todo, apresentada em sua pura es-
sencialidade”. (HEGEL, 2008, p. 53, §48) Segundo Kojève (2014, p. 423): “O método 
hegeliano não é nada dialético. [. . .] a ordem e a conexão do real são, para Hegel, 
dialéticas”. Ou, para Charles Taylor (2014, p. 157): “É importante enfatizar que 
Hegel não está propondo o uso de um ‘método’ dialético ou de uma ‘abordagem’ 
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dialética. [. . .] Porque o seu objetivo é simplesmente acompanhar o movimento do 
seu objeto de estudo. [. . .] Se o argumento acompanhar um movimento dialético, 
então este tem de acontecer nas coisas mesmas”.

36 Amigo pessoal de Oswald e seu padrinho de casamento com Tarsila do Amaral.

37 A despeito dessa divisão, a marca da apropriação descolonialista, mais ou menos 
antropófaga, no entanto, perpassa toda a sua trajetória intelectual.

38 Antropofagia é transformação e permanência. (CUNHA; VIVEIROS DE CASTRO, 
2009, p. 86-90)

39 “Oswald de Andrade ultrapassa a reação antimecanicista, o repúdio à técnica de 
que fizeram arautos os melhores poetas do Modernismo, procurando pensar na 
máquina como elemento da nossa realidade em mudança. No próprio Manifesto 
Antropófago já havia um claro esforço nesse sentido”. (NUNES, 1979, p. 67)

40 Não é Rousseau, é Nietzsche (2006, p. 97, IX §48): “retorno à natureza” como pro-
gresso. A respeito da importância de Nietzsche para Oswald e sobre um modo de 
aproximá-los filosoficamente (mais pela Genealogia da moral do que por O nascimen-
to da tragédia), ver Ornelas (2020).

41 A “outra margem” do Atlântico não é totalmente outra; não é uma segunda, mas 
uma “terceira margem” – que não é síntese, é fluxo (permanência e transformação).

42 Antropofagia é, para Oswald de Andrade (2011b, p. 139), a transformação do tabu 
(o sagrado, o limite) em totem (o valor positivo). Sobre o que afirmo de Marx em 
seguida, ver: Andrade (2011b, p. 189-193).

43 Isso aparece em aforismos do Manifesto antropófago, publicado originalmente em 
1928, por exemplo: “Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista” 
(ANDRADE, 2011c, p. 70); ou, num aforismo anterior, “O homem natural. Rousseau” 
(ANDRADE, 2011c, p. 68); e também em textos como “A marcha das utopias” (1953) e 
“O achado de Vespúcio” (sem data e não publicado pelo autor). Ver ainda, a respeito, 
a tese de Afonso Arinos de Melo Franco, O índio brasileiro e a Revolução Francesa, de 
1937 – que Oswald de Andrade (2011a, p. 316) diz ser um dos melhores documentos 
produzidos pela literatura brasileira “antropofágica”. 

44 Mestiço também não como negação, excludente – não como a identidade brasilei-
ra, “nem negra, nem branca, nem indígena”. Mas como afirmação de suas matrizes 
formadoras (europeia e africana e indígena e outras) sem, por isso mesmo, submis-
são a uma; afirmação anti-hierárquica, apropriação pessoal de suas identidades: 
unidade nacional (não identitária) não exclui cada identidade, e identidade não ex-
clui, na pessoa, sua propriedade (brasileira) mestiça. É uma experiência própria, da 
nossa formação. País mestiço, digo-o, como um dado cotidiano em todo o espaço e 
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em todo o tempo nacional: “se os indígenas chamaram atenção de início, em razão 
do canibalismo e da poligamia, a partir do século XIX é o caráter mestiço de nossa 
população que mais desperta curiosidade [dos viajantes]. Tratava-se, contudo, não 
apenas de uma população biologicamente misturada; eram também mestiçados os 
costumes e a religião”. (SCHWARCZ, 1998, p. 249) Fato formador, não sem violên-
cia ou desfazedor de diferenças – justamente o contrário! –, mas que nem por isso 
deve ser negado, antes apropriado e metabolizado, como afirmação própria, com a 
afirmação daquelas tantas identidades singulares aí envolvidas.

45 O subdesenvolvimento não é um estágio histórico para o desenvolvimento – essa é 
a formidável tese de Celso Furtado em Desenvolvimento e subdesenvolvimento, de 1961, 
especialmente o capítulo 4. Assim, superar o subdesenvolvido tem mais a ver com 
se apropriar das formas de desenvolvimento do que rejeitá-las, negá-las, “resistir” 
a elas. Uma apropriação, claro, metabolizada – não uma repetição ou uma cópia. 
Vejamos também o caso dos marxistas do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 
(Iseb), que propunham, ao invés da crítica da ideologia, a criação de uma ideologia 
do desenvolvimento para e a partir do Brasil: “sem ideologia do desenvolvimento 
não há desenvolvimento nacional”, professava Álvaro Vieira Pinto (1959, p. 32) na 
aula inaugural do curso regular do Iseb em 14 de maio de 1956.

46 Publicado originalmente em 12 de julho de 1953 no jornal O Estado de São Paulo.
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PEDRO LINO DE CARVALHO JÚNIOR

Mangabeira Unger  
e o engrandecimento dos homens  
e das mulheres comuns1

Considerações iniciais

A extensa obra de Mangabeira Unger se estrutura em alguns eixos fun-
damentais: a teoria social e política, a teoria jurídica, a economia, a re-
ligião e a filosofia, unidos, articulados e mobilizados na direção de uma 
alargada plataforma de transformação social progressista, o que o le-
vou a rebelar-se contra diversas tendências dominantes no pensamen-
to contemporâneo. Trata-se, acima de tudo, de um filósofo político que 
propõe a radicalização do ideário democrático com vistas à reconstru-
ção do seu universo, na medida em que, ao considerar que a sociedade 
é um constructo, um artifício ‒ de tal modo que pode ser refeita, reima-
ginada ‒, julga que a tarefa mais importante e fecunda que nos cabe é a 
criação de outras ordens institucionais que favoreçam a plasticidade e 
estimulem a revisão permanente dos seus contextos formadores. Para 
ele, a humanidade deve sempre experienciar múltiplas formas de vida, 
vestindo cada uma delas com distintos arranjos institucionais, mesmo 
porque as promessas da democracia somente se cumprem com a inces-
sante renovação das suas práticas e instituições, o que lhe possibilita 
a invenção permanente do novo, capacitando-a a diminuir a distância 
entre as atividades rotineiras, reprodutoras das estruturas, e as ativida-
des transformadoras, capazes de contestá-las.2

Reconhecido no exterior na qualidade de um dos mais originais pen-
sadores do mundo contemporâneo, a ponto de Perry Anderson (2002, 
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p. 194) considerá-lo uma “inteligência filosófica do Terceiro Mundo que 
virou a mesa como crítico do Primeiro Mundo” e de ter merecido por 
parte de Geoffrey Hawthorn (1990, p. 90) o comentário de que sua obra 
seria a “teoria social mais poderosa da segunda metade do século vinte”, 
Unger também tem o seu pensamento como objeto de inspiradas obser-
vações de Richard Rorty (1999, p. 248):

É provável que sua audiência natural esteja no Terceiro Mundo – onde 
seu livro poderá tornar possível uma nova ideia de futuro nacional. 
Talvez algum dia permita aos cidadãos letrados de algum país a ver 
perspectiva onde antes só viam perigo – ver um futuro nacional até 
então impensado, ao invés de ver seu país condenado a desempenhar 
o papel que algum teórico estrangeiro escreveu para ele.3

Porém, a despeito de sua audiência no Terceiro Mundo continuar am-
pliando-se, em especial em países do Leste Europeu e do Oriente, sur-
preendentemente, no Brasil, onde nasceu, ela ainda vem mantendo-se 
(em grande parte) alheia a seu pensamento e tem variado entre a mais 
completa marginalização de seu contributo teórico e suas vagas mani-
festações jornalísticas a respeito de sua participação política nos gover-
nos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.4

Para quem entende que a história terminou e que não fazem mais sen-
tido grandes narrativas, a leitura de Mangabeira vai parecer incômoda, 
na medida em que seu projeto teórico procura retomar as promessas da 
Modernidade numa fase de desencanto e apatia com as estruturas polí-
ticas vigentes, em que sopram os ventos pós-modernos ‒ que negam a 
possibilidade de se pensar o mundo através de modelos interpretativos 
amplos ‒, pois ele insiste em apresentar uma plataforma doutrinária e 
programática de reconstrução social no limite de uma dimensão utópica. 
Essa foi a conclusão de José Crisóstomo de Souza em ensaio sobre Unger, 
mais especialmente acerca do livro The self awakened: Pragmatism unbound 
(2007),5 no qual, identificando-o como herdeiro e continuador da tra-
dição de pensamento hegeliano de esquerda, realça o acento visionário 
e romântico de suas ideias, a começar pelo subtítulo atribuído à obra: 
“pragmatismo sem peias” (unbound), “que evoca, não por acaso, Prometeu 
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liberto, o rebelde herói mitológico, emancipador, dos românticos do 
 século XIX europeu, de Goethe, Byron, Shelley ‒ e Marx. Do nosso Castro 
Alves também”. (SOUZA, 2020a, p. 335)

Os agentes da mudança

Os heróis e as heroínas mangabeirianos são os homens e as mulheres co-
muns: lançados no tempo, infinitos presos em corpos finitos, angustiados 
com os mistérios insolúveis da vida e da morte, mas que lutam contra o 
mundo dos papéis e hierarquias sociais arraigados que lhes foram impos-
tos, conscientes de que serão maiores e mais livres na medida em que se 
opuserem a essas restrições. Concordam que o preço da transformação e 
da autotransformação exigirá que baixem os escudos, que saiam ao en-
contro dos problemas e aceitem o aumento da sua condição de vulnerabi-
lidade,6 pois sabem que não existe uma morada natural e definitiva para 
os seres humanos, mas é possível criar estruturas mais fiéis às qualidades 
que os tornam humanos porque os fazem mais semelhantes aos deuses. 
A concepção de Mangabeira Unger a respeito da condição humana reco-
nhece nossa contingência e finitude e, ao mesmo tempo, a capacidade que 
temos de transcender os contextos formadores: nós os criamos e podemos 
refazê-los, pois existe mais em cada um de nós do que em cada um deles. 
E essa “sobra”, esse “resíduo”,7 permite-nos ultrapassar todas as ordens so-
ciais existentes, tarefa que será tanto mais exitosa quanto puder aproximar 
as rotinas de transformação das estruturas daquelas que operamos com o 
intuito de preservá-las. Esse é o desafio de uma política democrática de alta 
energia: viver para o futuro, ao buscar o que está além das estruturas; pro-
curar construir novos mundos, o que é uma forma de viver o presente.8

Nesse sentido, Mangabeira Unger proclama uma espécie de indivi-
dualismo democrático, na medida em que outorga às pessoas o prome-
teico atributo de assumir um decisivo papel nas transformações sociais, 
conectando a esfera do pessoal com a dimensão do político, de forma 
que a edificação da vida democrática se vincula à própria afirmação da 
individualidade. E, mais ainda: a concepção medular do seu programa 
filosófico, ao relacionar as pessoas com os cenários institucionais, está 
articulada com uma radical posição nominalista:
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A primeira ideia é que temos nosso ser no particular: corpos particu-
lares, bem como sociedades e culturas particulares, modeladas por 
arranjos e crenças distintos. Não existe nenhuma forma natural e de-
finitiva em nosso ser individual e social, nenhum espaço extrínseco 
até o qual, por um ato de transcendência intelectual ou moral, pudés-
semos viajar para fazer um melhor julgamento do particular. Num 
certo sentido, só existem as particularidades. (UNGER, 2020, p. 70)

Mas sua noção de individualismo democrático não pode ser confun-
dida com um ideal estreito e apequenado, que apregoaria o triunfo da 
vontade individual sobre tudo e todos, numa variante aristocrática de 
autodomínio – o que seria a negação do próprio espírito democrático. 
Há de ser entendida como afirmação da individualidade humana, que se 
constrói e se manifesta a partir da associação com seus semelhantes,9 na 
medida em que o sistema democrático, enquanto forma de vida, é o mais 
idôneo a permitir seu florescimento e capaz de assegurar a construção 
cooperativa do interesse comum, a partir de processos de consulta e de-
liberação que consideram a experiência de cada um dos seus membros, 
na perspectiva de que o eixo primário da vida social não é o isolamen-
to, porém a cooperação.10 Com essa ênfase, Unger avalia que a expressão 
americana tradicional dos ideais democráticos é muitas vezes distorcida 
por uma crença exagerada e equivocada na capacidade das pessoas de as-
cender socialmente por seus próprios esforços (o famoso self-made man), 
já que considera, por óbvio, que essa possibilidade está condicionada pe-
las estruturas sociais que podem ou não viabilizar semelhante escalada.

Pragmatismo radicalizado e superação dos contextos

Em O homem despertado (2020),11 Unger declarou expressamente sua fi-
liação à tradição pragmatista americana. Fê-lo, contudo, de jeito muito 
peculiar, ao acusá-la de ter-se apequenado, pois suas ideias teriam sido 
mutiladas tanto filosófica quanto politicamente. Estranhamente, no en-
tanto, sublinhou que os temas que desenvolveu por certo encontrariam 
inspiração em outras correntes do pensamento e tradições intelectuais 
– cristã, romântica ou historicista – e que, “Hegel ou Bergson poderiam, 
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nessas bases, ocupar o lugar de James e Dewey”. (UNGER, 2020, p. 39) Por 
fim, confessou sua afinidade com os ensinamentos de Nicolau de Cusa, 
com quem suas ideias guardariam o mais próximo parentesco. (UNGER, 
2020)12 Justifica, de todo modo, que sua adesão ao pragmatismo se deve 
a duas razões: trata-se de filosofia mais viva da atualidade, pois não está 
entre os professores, senão no mundo; a disputa sobre seu valor e signi-
ficado se converteu em “um embate sobre como deveríamos relacionar o 
futuro da filosofia com o futuro da sociedade”. (UNGER, 2020, p. 41)

A referida obra, situada no período de maturidade filosófica de Man-
gabeira Unger, no sentido de que buscou consolidar um projeto intelec-
tual que vem construindo ao longo de muitos anos de fecunda produção 
teórica – como atesta a repetição de temas e abordagens promovidas em 
livros anteriores ‒, mescla estilos e modos distintos de pensamento.13 
Ela é, ao mesmo tempo, análise crítica, ensaio e manifesto, apresentados 
em tons fortes e assertivos, com poucas referências a autores e obras, a 
não ser nos capítulos iniciais, quando pretendeu rechaçar tanto o que 
denominou de “filosofia perene”14 quanto a versão emasculada do prag-
matismo, como qualificou as contribuições de Peirce, James e Dewey.15

Com efeito, os clássicos americanos teriam imposto ao pragmatis-
mo uma pátina de naturalismo, privando-o dos meios que permitiriam 
uma rebelião contra a filosofia perene:16

A doutrina de Peirce de como dar significado aos conceitos, a teoria 
da verdade de James e a concepção da experiência de Dewey, apresen-
tam, todas elas, elementos em comum [.. .]. Em cada instância, uma 
visão da humanidade e do autoconhecimento é comprometida ao ser 
representada – precipitadamente – como uma afirmação a respeito 
do conhecimento e da natureza em geral. Cada uma dessas ideias dei-
xa de reconhecer que, longe de ser um modelo para nosso conheci-
mento da humanidade, nosso conhecimento do mundo não humano 
só pode ser sua vaga extensão. (UNGER, 2020, p. 48)

De todo modo, Mangabeira Unger considera que a trilha radicali-
zada do pragmatismo (que propõe) há de apontar uma forma de pen-
sar apta a conduzir uma ação transformadora, fazendo justiça às ideias 
que inspiraram seu aparecimento: agência, contingência, futuridade e 
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experimentalismo. São esses atributos que haveriam de conformar o 
comportamento das pessoas e que lhes permitiriam resistir às limitações 
impostas pelas estruturas à vida, ao pensamento, à organização e ao ca-
ráter, proporcionando-lhes alcançar uma existência superior, capaz de 
abri-las ao novo e ao encontro pessoal de uma forma mais plena: agência, 
enquanto poder de transgressão, de ultrapassagem dos limites consoli-
dados e de exercício do poder de resistência e reconstrução; contingên-
cia, como reconhecimento de que as coisas podem ou não acontecer, com 
ênfase no indeterminado, no aleatório; futuridade, enquanto afirmação 
de que a profecia há de prevalecer sobre a memória; e, por fim, experi-
mentalismo, como forma de acelerar a produção do novo. (UNGER 2020)

Para Unger, o avanço das alternativas que apresenta poderia romper 
o limitado repertório de alternativas institucionais existentes no mundo 
e combinaria, “uma transformação política e uma religiosa:17 mudança 
nas instituições sob as quais vivemos e nas ideias sobre a humanidade 
que estas instituições encarnam. O mais importante signo de nosso eixo 
seria diminuir a dependência entre mudança e crise”. (UNGER, 2008, 
p. 169) No entanto, a despeito da ambição dos seus propósitos e de con-
siderar que suas ideias encontrariam eco na cultura popular romântica 
que o mundo abraçou ‒ em especial, o apelo generalizado que uma vida 
pequeno-burguesa exerce para a maioria da humanidade ‒, ao contrário 
de Rorty e Cornel West, que assim o reconhecem, não se vê como pen-
sador romântico. Aliás, julga que o romantismo é uma visão mutilada 
do real e que se distingue por não aceitar a rotina e a repetição da vida 
societária.18 Essa seria sua falha nuclear: a incapacidade de encarnar seus 
projetos no mundo prático, como um espírito que paira sobre o mundo:19

Ao contrário tanto da visão romântica quanto da anti-romântica, 
podemos mudar nossa relação com os arranjos da sociedade e da 
cultura. Podemos criar um mundo social e cultural que nos permi-
ta o engajamento sem termos de renunciar a nossos poderes de re-
sistência e transcendência. É um projeto grande. Trata-se de velha 
história: na linguagem cristã, que o espírito se encarne no mundo, 
em vez de ficar flutuando, desencarnado, sobre ele. Expressa nesses 
termos abstratos, é uma história que pode parecer quase vazia. No 
entanto, pode adquirir, num contexto histórico particular, conteúdo 
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programático explícito, ligado à luta em torno da forma de reali-
zar os interesses que reconhecemos e os ideais que professamos. 
(UNGER 2008, p. 187-188)

Em determinado sentido, Mangabeira Unger é, irrecusavelmente, um 
pensador romântico,20 pois, como observa Tiago Medeiros, para além de 
devolver ao homem a condição de criador, abraçou a tese da indetermi-
nação do sujeito como “um traço relativo à capacidade do eu de negar as 
roupagens de seu entorno e manter-se existente por se opor às forças cons-
trangedoras das estruturas herdadas”. (MEDEIROS, 2016, p. 106) Nessa ca-
racterização, seu romantismo não negaria o presente: o aceitaria, mas não 
integralmente, pois enxergaria nele oportunidades de transformação, o 
que o aproximaria das visões mais radicais da democracia, como aprofun-
damento do experimentalismo individual e coletivo. Unger é romântico 
por acreditar que os homens e as mulheres comuns têm um potencial de 
rebeldia e transgressão não utilizado, sufocado pelos hábitos, convenções 
e costumes vigentes. É romântico por defender a possibilidade que todos 
possuem de dar vazão aos sentimentos de autoafirmação e de viver uma 
vida plena, sem seguir um roteiro que lhes tenha sido imposto.

Segundo Mangabeira Unger, o movimento mais importante que po-
demos realizar é a tradução dos ideais e interesses em instituições e 
práticas, as quais conduzem, inevitavelmente, à rotina e à repetição, à 
criação de um novo contexto, que nunca será definitivo, mas será tanto 
mais adequado para os seres humanos quanto mais for capaz de asse-
gurar a indispensável plasticidade à vida social, ao permitir que as ati-
vidades que possibilitam sua revisão estejam próximas daquelas que 
promovam sua manutenção. Aliás, o que alguns críticos de Mangabeira 
Unger não compreendem é que ele não pretende transformar a vida das 
pessoas numa sucessão contínua de mudanças intermináveis, que as im-
pediria de alcançar a mínima estabilidade com que possam conduzir sua 
existência no plano individual e coletivo. O que ele sustenta é que não há 
como confundir estabilidade com rigidez, “nem a transparência e revi-
sabilidade crescentes significam que iremos revisá-las constantemente”. 
(UNGER, 2001, p. 185) Em definitivo, propugna um novo padrão de es-
tabilidade, que incorpore a abertura constante à revisão das estruturas 
institucionais, tornando as sociedades mais flexíveis, abertas e plurais:
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Como é realista, a imaginação visionária compreende que a vida de 
um indivíduo não pode consistir em um fluxo ininterrupto de paixões 
transformadoras, nem a vida das pessoas em uma série interminável 
de conflitos práticos e imaginativos que mantenham a sociedade em 
uma condição de indefinição permanente. Mas como deve ser o mo-
mento de repouso? Em maior ou menor grau, pode conservar as quali-
dades que distinguem o momento de transformação. Uma inteligência 
visionária busca a ordem social que multiplica na vida comum as oca-
siões para a atividade prática e imaginativa coletiva da qual essa ordem 
primeiramente surgiu. Quer suavizar o contraste entre as ocasiões em 
que a sociedade está aberta para o conflito agravado e as ocasiões em 
que se fecha em si mesma. A inteligência visionária propõe-se fazer 
com que estas se assemelhem mais  àquelas. (UNGER, 1998, p. 240)

Essa confiança no agir humano,21 na sua capacidade de se desdobrar, 
de não se adaptar por completo e de carregar em si os poderes de trans-
gressão e transcendência22 levou Unger a propor uma reformulação para 
o pensamento progressista que, na sua ótica e para fortalecer tais recursos 
imaginativos, deve priorizar o engrandecimento humano a partir de uma 
 política que assegure prioritariamente o empoderamento individual em 
lugar dos arranjos redistributivos: a ideia de igualdade deve ceder passo à 
ideia de liberdade profunda (deep freedom).23 O empoderamento individual 
pode garantir as condições para o fortalecimento da imaginação, possibi-
litando a cada um a capacidade de se lançar na aventura humana equipado 
com as ferramentas indispensáveis a tal empreitada, garantindo-lhe auto-
nomia e independência24 para enfrentar os desafios que o mundo oferece:

No âmbito de uma visão democrática revigorada, o igualitarismo tem 
um papel importante, mas subsidiário. O que importa é o alcance e a 
qualidade de vida que uma sociedade torna possíveis. Para o adepto 
do experimentalismo democrático, a capacidade de homens e mu-
lheres comuns precisa encontrar expressão em um fortalecimento de 
seus poderes. Precisamos libertar as pessoas do seu trabalho servil, 
mas também das formas de dependência e de dominação que tornam 
a autoafirmação incompatível com a comunidade. Uma igualdade 
de direitos e de recursos absoluta é uma camisa de força rígida de-
mais para acomodar essa visão. Por outro lado, a mera igualdade de 
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oportunidades é uma promessa vazia demais para expressar os obje-
tivos da democracia. Precisamos definir os bens materiais e morais 
aos quais essa oportunidade daria acesso [. . .] O experimentalismo 
democrático não pode professar neutralidade entre concepções de 
bem. Todo conjunto de experiências institucionais incentiva algumas 
formas de experiência e desencoraja outras. Em lugar da ilusão de 
neutralidade deveríamos pôr o objetivo real de abertura para novas 
e divergentes variedades de experiência. (UNGER, 1999, p. 134-135)

A transformação do mundo, a política da imaginação

O filósofo brasileiro considera que a mente humana representa a combi-
nação de dois aspectos: um que funciona de maneira formulativa e repe-
titiva, como se fosse uma máquina; e outro que exibe infinita  capacidade 
recursiva, de iniciativa não formulaica. Esse segundo aspecto ‒ que se 
confunde com a própria ideia de imaginação –25 permite-lhe  efetuar 
infinitas combinações de recursos finitos, oferecendo-lhe o poder da 
capacidade negativa: o “poder de virar-se contra si mesma, testando, 
negando, subvertendo, escapando e transformando as pressuposições 
sobre as quais ela operou e as rotinas a partir das quais opera”. (UNGER, 
2020, p. 164) A mente humana realizará, pois, movimentos que não sa-
berá repetir nem pôr em fórmulas e, quanto mais as sociedades se or-
ganizem de modo a se tornarem mais abertas à revisão e à crítica, essa 
segunda dimensão da mente terá mais oportunidade de se expressar e 
afirmar suas qualidades totalizantes e transformadoras. Assim, avaliar 
que a mente é um projeto inacabado ‒ pois não há qualquer padrão para 
medir seus dois aspectos ‒ é considerar a nossa possibilidade de trans-
cendência dos contextos, de experimentar formas alternativas de orga-
nização da sociedade civil, da democracia e das atividades econômicas. 
É também estabelecer uma dialética entre o repetível e o ainda não re-
petível, pois eles se implicam (hegelianamente) de forma recíproca.26

A caminhada nessa direção de transcendência dos contextos conduz 
ao debate acerca da dialética entre espírito (agência) e estrutura, pois 
Mangabeira Unger, mesmo reconhecendo as limitações que as estrutu-
ras formadoras impõem aos indivíduos, julga-os capacitados a trans-
cendê-las e reconstruí-las. Não no sentido de um apelo a uma espécie 



230 MANGABEIRA UNGER E O ENGRANDECIMENTO DOS HOMENS E DAS MULHERES COMUNS

de voluntarismo irrestrito, mas no esforço de reinterpretar tais cons-
trangimentos e compreender que podem ser revistos e transformados, 
a partir da criação de estruturas institucionais mais abertas ao expe-
rimentalismo. No particular, a seu ver, considera que haveria duas he-
resias equivocadas que oferecem compreensões distintas dessa relação, 
as quais poderiam ser reunidas em dois grupos: a heresia hegeliana e a 
heresia sartriana, cada uma delas representando um conjunto de ideias 
mais amplo até mesmo que o pensamento desses dois pensadores.

Para a heresia hegeliana, podemos progredir em direção a uma estru-
tura definitiva para a vida social e o autoentendimento, capaz de acomo-
dar nossos interesses e ideais. Tal estrutura vai emergir, se é que já não 
está constituída. Seu maior pecado é a idolatria institucional: sua crença 
que os arranjos existentes representariam a fórmula adequada para uma 
sociedade livre.27 É o que se poderia chamar de um hegelianismo de di-
reita, que nega, desse modo, o postulado de que toda estrutura pode ser 
desafiada e transformada.

Já a heresia sartriana adota visão oposta: somente afirmamos nos-
sa humanidade nos breves interlúdios quando nos rebelamos contra a 
estrutura estabelecida: elas imporiam o reino da rotina e da repetição 
que sonegam o espírito da vida. Sua manifestação mais ostensiva e an-
terior mesmo ao existencialismo sartriano foi o movimento romântico 
do século XIX, para o qual o espírito flutuaria no mundo incapaz de se 
encarnar e transformar as rotinas que nos consomem. Seu maior peca-
do: o desespero. A incapacidade de transformar as estruturas levaria a 
heresia sartriana ao escapismo e à privatização do sublime.

Ambas as heresias devem ser repudiadas, entende Unger.28 Não 
existe uma ordem definitiva. Os arranjos societários são sempre in-
completos e provisórios. Nós os construímos, podemos refazê-los. 
Tampouco devemos vê-los como inimigos irreconciliáveis do espírito 
transcendente que lhes opõe resistência: é errônea a visão de que “os 
poderes transgressores e transcendentes que ajudam a definir nossa 
humanidade podem sobreviver e florescer num duradouro exílio da 
rotina e da repetição”. (UNGER, 2020, p. 151) A orientação que nos cabe 
é buscar a luta entre o espírito e a estrutura em todas as esferas da 
vida social: não se render às estruturas estabelecidas, mas considerar 
que podem ser reedificadas; comprometermo-nos com determinada 
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sociedade e cultura e, ao mesmo tempo, não nos rendermos a elas; 
buscarmos uma forma de estar no mundo, sem ser do mundo; mover-
mo-nos contra todas as formas de mumificação a que estamos subme-
tidos: uma carapaça que aos poucos vai se formando, desenvolvendo 
e, por fim, nos matando. Pequenas mortes cotidianas, resultantes do 
nosso apequenamento:

Desse ponto de vista, ser filosófico e ser humano são uma só coisa. As 
premissas mais importantes dessa posição são a realidade do tem-
po, entendida como a transformação da transformação; a abertura 
do possível tornada tangível e definida somente por sua tradução nos 
próximos passos; e a inesgotabilidade de nossos poderes pelas deter-
minações finitas de nossa existência. (UNGER, 2020, p. 284)

É preciso reconhecer a realidade do tempo e a realidade do mundo, 
pois, cedo ou tarde, tudo se transforma, até mesmo as leis da natureza. 
(UNGER, 2020, p. 108) Não existe tampouco um repertório fechado de 
mundos possíveis:29 o possível não é um fantasma aguardando seu mo-
mento para se encarnar na realidade, o que implicaria negar a possibi-
lidade do novo. Unger se empenha em desmascarar essa ontologia cujo 
modelo fundante seria a repetição e que transformaria o possível numa 
sombra do real, como se a possibilidade preexistisse à realidade.

Nesse particular, seu bergsonismo se evidencia. Verdadeiramente, 
Bergson zomba do “armário de possíveis” (armoires aux possible), nos quais 
estariam guardadas as obras futuras, pois, em última instância, acaba-
riam negando a possibilidade da criação do novo. Realmente, o novo 
“não é apenas a materialização do possível fantasmagórico”. (UNGER, 
2020, p. 117) Como doutrina, não se pode admitir qualquer interpretação 
“em que, de maneira a comportar algo de necessidade, o presente se ache 
virtualmente contido no passado”. (BASTOS, 1950, p. 33) O possível, rea-
firme-se, não é um espírito aguardando o momento para entrar em cena:

No fundo das doutrinas que desconhecem a novidade radical de cada 
momento da evolução há, sobretudo, a ideia de que o possível é menos 
do que o real, e que, por esta razão, a possibilidade das coisas precede 



232 MANGABEIRA UNGER E O ENGRANDECIMENTO DOS HOMENS E DAS MULHERES COMUNS

sua existência. Elas seriam, assim, representáveis de antemão; elas 
poderiam ser pensadas antes de serem realizadas. Mas é o inverso que 
é a verdade. (BERGSON, 1959, p. 110)

Uma utopia romântica?

A imaginação é a mente exibindo sua infinita capacidade recursiva. Esse 
é nosso maior poder. Para Mangabeira Unger (2020, p. 281), a filosofia 
é a imaginação em pé de guerra, que usa as faculdades transgressoras 
da mente: ela pode dar voz aos nossos poderes residuais, de rebeldia e 
irresignação, permitindo-nos humanizar o mundo e divinizar a huma-
nidade, tendo em vista que, tanto na teoria quanto na prática, os insights 
e a fecundidade podem contar mais que a coerência. (UNGER, 2004b, 
p. 216) Percebemos mais do que podemos entender e entendemos mais 
do que podemos justificar.

Seriam utópicas as ideias de Unger? No sentido preciso da expressão, 
de algo que não existe em lugar algum, não há dúvida que sim. Porém, as 
utopias prefiguram mundos alternativos e imagens de arranjos sociais 
diferenciados, e é exatamente esse atributo do pensamento que o per-
mite desafiar a ordem estabelecida. Trata-se, no entanto, de uma utopia 
concreta, no sentido de que projeta futuros a partir de elementos conti-
dos na realidade presente, de um futuro próximo, adjacente, construído 
a partir de avanços parciais, cada qual conduzindo a uma reivindicação 
mais importante, a um objetivo mais radical.

NOTAS

1 Este capítulo reproduz, com alterações e acréscimos, uma pequena parte do pri-
meiro capítulo do livro Direito e imaginação institucional em Roberto Mangabeira Unger 
(2020), de minha autoria.

2 Sobre a propostas programáticas – institucionais, sociais, econômicas – de Man-
gabeira Unger, um filósofo político em sentido muito literal, enquanto ele próprio 
diretamente envolvido com a atividade política e até com funções de governo, ver 
Direito e imaginação institucional em Roberto Mangabeira Unger, em particular seu ca-
pítulo inicial, e também, organizado por Carlos Sávio Gomes Teixeira, Rebeldia 
imaginada (2019).
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3 Para Tomás Abraham (2010, p. 117-118, tradução nossa), Rorty não dá a impres-
são de se identificar com as teses de Mangabeira Unger, mas o enxerga como um 
idealista crítico, que chama atenção pelo entusiasmo com que sustenta suas pro-
postas, pois, ao cabo, Rorty “prefere esse romantismo carioca adaptado às uni-
versidades dos Estados Unidos do que a pregação dos representantes da escola do 
ressentimento pós-marxista que saboreia expressões como ‘capitalismo tardio’, 
‘fim da metafísica da presença’ e ‘depois Auschwitz’. Os membros desta escola su-
peram-se uns aos outros, diz-nos ele, em ‘ultimidade’ e não conseguem saciar a 
sua raiva incurável”. 

4 Felizmente, nos últimos anos, vem surgindo um crescente interesse no projeto teóri-
co-filosófico mangabeiriano, como revela o aumento de trabalhos acadêmicos que se 
debruçam sobre a sua obra, em especial nas esferas das ciências sociais, do direito e da 
filosofia. Mangabeira é uma das referências intelectuais do grupo de pesquisa Poética 
Pragmática, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), sob coordenação de José Crisóstomo de Souza, que já vinha 
desenvolvendo um ponto de vista filosófico geral com o qual o projeto de Mangabeira 
mostra convergências. Sobre o ponto de vista de Crisóstomo, ver seu artigo “A World 
of  Our Own: A Pragmatic-Poietic, Transformative Perspective, Conversationally 
Developed”, publicado na revista Transcience (2020). 

5 A obra foi traduzida recentemente para o português com o título: O homem desper-
tado: imaginação e esperança (2020).

6 “A forma de consciência moral resultante nos ensina que é melhor procurar proble-
mas do que ficar fora deles; que nossa ascensão começa com uma aceitação volun-
tária da vulnerabilidade elevada ao desapontamento, desilusão e derrota; que, ao 
lançar fora nossos escudos, recuperamos a primeira condição de vitalidade; e que 
nenhum padrão de julgamento moral ou estético que aceite as hierarquias da ordem 
social merece outra consideração senão suspeita e resistência”. (UNGER, 2014, p. 136)

7 Existem algumas afinidades entre Unger e Sartre: para o filósofo francês, con-
quanto sejamos moldados pelas circunstâncias, remanesce em cada um de nós 
uma margem de liberdade individual que nos assegura um campo de ação, de 
modo que, na nossa experiência existencial, sempre podemos ser capazes de fa-
zer algo diferente daquilo que foi traçado por tais condicionamentos. Pondera 
Carlos Sávio Gomes Teixeira (2009, p. 37), todavia, que existem duas diferenças 
importantes entre ambos: em primeiro lugar, Unger promove a rejeição da “via 
negativa”, que procuraria combinar desesperança com desentendimento; e, em 
segundo lugar, “porém em registro diferente”, é patente “a insistência em condu-
zir um pensamento que seja ao mesmo tempo sobre a consciência e sobre as ins-
tituições. Para Unger, o pensamento a respeito das instituições não deve tratá-las 
como aspectos secundários, como no exemplo de dois pensadores completamen-
te diferentes que são Sartre e Rawls”. 



234 MANGABEIRA UNGER E O ENGRANDECIMENTO DOS HOMENS E DAS MULHERES COMUNS

8 Pensando em nosso país, Mangabeira Unger (2010, p. 10) avalia que um “dos 
acontecimentos mais importantes no Brasil das últimas décadas é o surgimento, 
ao lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média. Morena, vin-
da de baixo, refratária a sentir-se um pedaço do Atlântico Norte desgarrado no 
Atlântico Sul, essa nova classe média compõe-se de milhões de pessoas que lutam 
para abrir ou para manter pequenos empreendimentos ou para avançar dentro 
de empresas constituídas, que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e 
a novas associações, e que empunham uma cultura de autoajuda e de iniciativa. 
Quase desconhecida das elites do poder, do dinheiro e da cultura, já estão no co-
mando do imaginário popular. Representam o horizonte que a maioria de nosso 
povo quer seguir. A revolução brasileira hoje seria o Estado usar seus poderes e 
recursos para permitir à maioria do povo brasileiro trilhar o caminho dessa van-
guarda de emergentes”. E, no caminho aberto por essa nova classe média e nela 
inspirado, surge uma massa de trabalhadores pobres: os batalhadores brasileiros, 
que já começaram a resgatar-se por conta própria.

9 “Todos os elementos que dão sustentação à nossa personalidade, todas as caracte-
rísticas de nosso crescimento pessoal, vinculados àquilo que é mais elementar e ma-
terial, mais ambicioso e espiritual, dependem necessariamente dos laços sociais”. 
(UNGER, 2005, p. 135-136)

10 Ver, em particular: Dewey (2003) e Bernstein (2010). 

11 Trata-se de livro pouco convencional, que transita por distintas esferas do saber, 
todas devidamente articuladas numa perspectiva filosófica própria, e no qual 
Unger adota, por vezes, um tom profético e quase religioso. Ressalte-se, contu-
do, que, ao contrário do que se poderia pensar, o vocabulário peculiar que adota 
não é mera concessão à força da arte retórica: trata-se de opção explicitamente 
assumida pelo filósofo brasileiro, ao considerar que a política transformadora 
deve formular uma linguagem visionária, pois a “linguagem do movimento re-
construtor tem de ser profética assim como institucional. Tem de ter um frescor 
e urgência visionários para atrair energias afastadas das formas de satisfação 
de interesses que desafiam instituições e para manter uma ligação instrutora e 
incentivadora entre as experiências atuais e os objetivos últimos do programa 
[. . .] Mas qualquer que seja a estratégia retórica seguida, a ênfase da linguagem 
tem sempre de cair nas sutilezas da experiência pessoal e não nos aspectos mais 
impessoais do dogma e da prática”. (UNGER, 2001, p. 297-298) Reconhece Cornel 
West (1988) que o estilo literário de Unger está em contraste gritante com a prosa 
burocrática de grande parte do conhecimento jurídico. Como teórico social, ati-
vista, historiador intelectual e visionário profético, ele fala à cabeça e ao coração 
dos que simpatizam com o movimento dos estudos jurídicos críticos, do qual ele 
foi liderança de proa. 
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12 Essa alusão mereceria um estudo à parte, com vistas a rastrear tais vínculos in-
telectuais. Nicolau de Cusa sustentava a ideia de uma imanência total do infinito 
no finito: em nós se cruzariam finito e infinito, numa manifestação da coinciden-
tia oppositorum, a interdependência dos opostos, que Cassirer (2001) considera o 
princípio fundamental da sua filosofia. Talvez essa possa ser a chave para com-
preensão de sua influência no pensamento ungeriano. 

13 Essa dificuldade de compreender sua inserção na tradição intelectual e os obs-
táculos apresentados pelo seu modo de exposição foram bem realçados por 
Cornelius F. Murphy Jr. (1990, p. 131, tradução nossa, grifo do autor): “Nos escritos 
de Roberto Mangabeira Unger, há uma consistente crítica à autoridade estabele-
cida  juntamente com um anseio por formas de vida social que possam reconciliar 
as necessidades mais profundas da pessoa individual com as exigências da vida 
em comunidade. Ao desenvolver suas ideias, Unger adotou vários modos de pen-
samento e gêneros de estilo. Isso torna difícil situar sua obra em uma definida ou 
intelectual tradição [. . .] Unger apenas deixa pistas quanto às fontes de sua inspira-
ção. Ao apresentar alternativas ao marxismo, Unger mantém alguma fidelidade a 
Hegel; suas preocupações com a dinâmica do encontro pessoal, no entanto, suge-
rem afinidades com o existencialismo”. Nesse sentido, para o filósofo Crisóstomo 
de Souza (2020a, p. 335), Mangabeira Unger retoma, em pleno século XXI, “a noção 
hegeliana de autoconsciência bem como a dialética dissolvedora/reapropriadora 
que opõe a livre iniciativa prático-transformativa dos homens às estruturas ‘natu-
ralizadas’ e ‘congeladas’ − da sociedade, da política e do pensamento até aqui”. 

14 Considera existir uma unidade do ser e que a mudança seria uma ilusão: ela se 
caracteriza pela busca por substâncias permanentes, necessárias e imutáveis.

15 A apreciação detida da crítica ungeriana às ideias dos pragmatistas clássicos exi-
giria um aprofundamento que não se enquadraria nos propósitos deste estudo.

16 No sentido de se curvarem ao contexto natural, que seria a realidade definitiva, 
debilitando, assim, a visão do agente que luta contra restrições e contingências.

17 O tema da religião é muito relevante para Unger. Ele considera que os grandes mo-
delos religiosos ostentam tipos gerais de concepções do mundo e do agir no mun-
do, modelos esses que ultrapassariam a esfera estritamente religiosa da vida, pois 
dariam contornos ao desenvolvimento das sociedades em que surgiram e floresce-
ram. No seu recente livro The religion of the future (2014), ele apresenta uma reflexão 
acerca das diversas religiões e, em especial, sobre as religiões de salvação (judaís-
mo, cristianismo, islamismo), bem como as ideologias seculares que essas religiões 
ajudaram a inspirar. Nele, descreve as três principais orientações na história reli-
giosa da humanidade: superando o mundo, humanizando o mundo e batalhando 
com o mundo. Considera que a última orientação (cujo conteúdo precisa, a seu ver, 
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ser aprofundado) foi a que se revelou capaz de influenciar ideologias seculares de 
emancipação e também a cultura romântica popular mundial, ajudando a ensinar 
aos seres humanos que eles podem ter uma vida grandiosa. A tradição religiosa “ba-
talhando com o mundo” também tem uma voz secular, sob a forma das principais 
doutrinas de emancipação, incluindo o liberalismo, o socialismo e a democracia. 
A visão metafísica das diversas formas de “batalhando com o mundo” inclui vários 
pontos em comum: o tempo é real, o novo é possível e a história é aberta. Ao cabo, 
esse é um componente muito fecundo no pensamento de Unger: ele propõe diversos 
pontos de partida dos quais se pode chegar, por rotas convergentes, ao mesmo desti-
no teórico. Segundo Brand Arenari (2019, p. 123): “Roberto Mangabeira Unger trilha 
o caminho oposto percorrido pelo centro do pensamento moderno, enxergando na 
religião uma das fontes de produção de força criativa para a transformação social do 
mundo, de não aceitação passiva da realidade dada e de abertura de possibilidade 
concreta para uma experiência coletiva revolucionária. A religião poderia assim ser 
vista, ao menos metaforicamente, mesmo por um não crente como o Mangabeira, 
como a usina produtora da energia criativa das massas, uma fonte privilegiada da 
força da transformação e recriação da realidade”.

18 “Estruturas, nessa visão, são inevitáveis. Não podemos aboli-las. Tudo o que po-
demos fazer é afrouxar, por um tempo, seu controle. Elas vão se reafirmar. No 
entanto, nos intervalos de perturbação, podemos nos tornar mais plenamente 
nós mesmos. Na história moral da cultura ocidental, a forma mais familiar dessa 
ideia é aquela apresentada – muito antes de Sartre e dos existencialistas do século 
XX –, pelo romantismo do século XIX. O espírito flutua acima do mundo, impo-
tente para penetrar e transformar as rotinas e repetições que consomem grande 
parte de nossa existência. As provações do protagonista na luta pela mão de sua 
amada demandam atenção. Sua vida de casado subsequente, no entanto, desafia 
um retrato atraente, marcado como deve ser pela repetição e rotina que o roman-
tismo considera mortal para o espírito”. (UNGER, 2014, p. 166, tradução nossa)

19 “Na verdade, o eu embarca em uma busca vã quando tenta sustentar apegos pas-
sionais que flutuem acima do mundo prosaico dos arranjos sociais e ideias her-
dadas. Tome, por exemplo, os amantes românticos que buscam compulsivamente 
uma troca de emoção pura, para além da restrição pessoal. Descobrirão que, por 
serem incapazes de admitir uma presença social e de ajustar-se a um conjunto 
mais amplo de responsabilidades e devoções pessoais, o sentimento que acalen-
tam deve desaparecer rapidamente, sem ter exercido a influência  transformadora 
que os amantes esperavam dele. Se forem autorreflexivos, também descobrirão 
que sua concepção de amor carrega a marca de um episódio bem descrito na his-
tória da cultura”. (UNGER, 1998, p. 164)
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20 Unger pretende impulsionar o pragmatismo para novas direções que sejam ca-
pazes de oferecer as bases teóricas e a inspiração para uma democracia radical, 
a tal ponto que se transforme na ideologia operativa da construção permanente 
do futuro, de futuros alternativos, apto a abrigar as esperanças e os sonhos da 
humanidade – um pragmatismo romântico, em suma. 

21 A concepção da identidade humana elaborada por Unger pode ser lida como uma 
interpretação e um desenvolvimento de duas tradições diferentes: a imagem cris-
tão-romântica e o Modernismo. Os dois grandes temas dessa imagem seriam 
a primazia do encontro pessoal e do amor como seu momento de redenção e o 
compromisso com o iconoclasmo social, que expressaria o não erradicável estar-
-sem-lar do homem no mundo. Já o Modernismo teria moldado a prática cultural-
-revolucionária dos nossos dias, convertendo-se numa cultura popular mundial 
ao reconhecer que a personalidade se faz e se descobre por meio da experiência 
humana de não se ajustar aos cenários dados de sua existência. (UNGER, 1998)

22 Unger considera que, assim como a sociedade e a cultura adotam formas até certo 
ponto rígidas, a personalidade deve também se apoiar em hábitos, e é essa forma 
habitual que define o caráter e o temperamento das pessoas. Todavia, a vitalidade 
individual depende da capacidade delas de forjar um caráter resistente ao estrei-
tamento das possibilidades existenciais: “A questão não é fazer guerra contra o 
hábito, ou fazer guerra contra nossa própria personalidade. A questão é criar um 
estilo de existência, um modo do ser, em que abaixemos nossas defesas o suficien-
te para fortalecer nossa prontidão para o novo, nosso apego à vida e nosso amor 
ao mundo”. (UNGER, 2020, p. 159)

23 Mangabeira Unger reconhece que certa tradição procura diferenciar os progres-
sistas dos conservadores pela importância que atribuem à liberdade e à igualdade: 
progressistas são os que optam pela defesa da igualdade como expressão da justiça 
social e conservadores são os que colocam peso maior na liberdade. Considera que 
o marco há de ser outro: progressistas, os que pretendem reconstruir as estrutu-
ras institucionais; conservadores, os que não buscam tal reformulação, ainda que 
defendam políticas sociais compensatórias, como fazem os sociais-democratas. 
Nesse particular, sustenta que a esquerda deveria priorizar a liberdade profunda 
(deep freedom), preferencialmente. Ela seria revelada na dialética entre a concep-
ção de uma sociedade livre e as inovações institucionais que podem torná-la real, 
em uma prática experimentalista que assegure o pluralismo social, político e eco-
nômico. A liberdade profunda, em suma, seria a liberdade alcançada e realizada 
através da mudança de nossas instituições e práticas, alterações que operariam 
gradativamente, transformando a ordem da sociedade e expandindo nosso poder 
de criar o novo e o diferente. Esse tema ele desenvolveu com profundidade no sex-
to capítulo do seu livro The religion of the future (2014), ao qual nos reportamos.
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24 Unger alerta que necessitamos uns dos outros, mas essa necessidade é também 
uma ameaça: a de nos tornarmos subordinados, pagando o preço de que o vínculo 
se estabeleça por dependência ou submissão. A ameaça é também de perdermos 
o rumo, ao conduzirmos nossas vidas conforme libretos coletivos que nos dizem 
como pensar, sentir, atuar. Para superá-la, sugere dois episódios de nossa expe-
riência: o amor pessoal, que “não é eros nem ágape”, bem como a “cooperação de 
índole inovadora [. . .] que modera a tensão entre os imperativos de cooperação e 
inovação”, de modo que “não devemos permitir que qualquer esquema estabeleci-
do de divisão e hierarquia social predetermine as formas como as pessoas podem 
trabalhar em conjunto”. (UNGER, 2020, p. 193-194)

25 “A imaginação é o aspecto da mente que não é modular, que não é formulaico, 
que exibe um poder de infinidade recursiva e que desfruta de um poder de capa-
cidade negativa. Pelo poder da infinidade recursiva, é possível combinar ideias 
ou percepções interpretadas em um número indefinido de maneiras. Pelo poder 
da capacidade negativa, pode-se descobrir ou inventar mais do que se pode jus-
tificar prospectivamente, desafiando e transgredindo os métodos e pressupostos 
nos quais normalmente se baseia. Podemos ver e compreender mais do que o apa-
rentam nossas práticas e regras. Em seguida, os revisamos retrospectivamente, 
obtendo poder neste desafio”. (UNGER, 2014, p. 335-336, tradução nossa)

26 “A relação entre esses dois aspectos da mente jamais é determinada de forma con-
clusiva pela natureza; acaba por sê-lo pela política: pelos arranjos da sociedade 
e da cultura e, mais em especial, pela medida na qual esses arranjos inibem ou 
encorajam sua própria revisão”. (UNGER, 2010, p. 107) Ver também, no mesmo 
sentido: Unger (2014, p. 132 et seq.).

27 Carlos Sávio Gomes Teixeira soube, com precisão, identificar os limites da aborda-
gem hegeliana (digamos, de direita) em contraposição à perspectiva de Mangabeira 
Unger: “O espírito hegeliano é um espírito que passa por muitas contradições até 
chegar à reconciliação final. Para Mangabeira não é assim que ocorre a dialética 
do espírito com o mundo. Para ele, uma das revoluções introduzidas por religiões 
como o cristianismo e o judaísmo é a ideia de que a radicalidade e a profundidade 
da existência dos indivíduos é ilimitada. É isso parte do que significa os homens 
participarem da natureza de Deus, mas esta participação na natureza de Deus não 
se dá no sentido do panteísmo clássico, em que a sua individualidade não é real. 
Portanto, nessas religiões a participação se dá no sentido oposto ‒ de que cada um 
deles é parcialmente como se fosse um Deus. Para Unger todas as nossas cons-
truções sociais e culturais, discursivas e científicas, não conseguem fazer justiça 
a isso: ‘nós sobramos e esta sobra é a base da movimentação da história. A radi-
calidade e o poder da sobra estão intimamente associados à profundidade dos 
indivíduos’. Ao imaginar o espírito como protagonista da história, Hegel passa a 
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desmerecer o significado da ‘sobra’. É como se a sobra fosse algo inconveniente”. 
(TEIXEIRA, 2009, p. 14) Naturalmente, o hegelianismo de esquerda, ou jovem he-
gelianismo, é o contrário disso.

28 “Uma característica crucial da heresia sartriana é sua implícita negação de nossa 
capacidade de mudar a relação do espírito com a estrutura. Nas formas fragmen-
tárias e oblíquas em que exerce sua maior influência, a heresia hegeliana favorece 
um fetichismo institucional: a não discutida identificação de concepções insti-
tucionais abstratas, como as concepções de economia de mercado, democracia 
representativa ou de uma sociedade civil independente, com um particular e 
contingente conjunto de arranjos institucionais definidos em lei”. (UNGER, 2014, 
p. 166, tradução nossa)

29 Ironicamente, Unger (1998, p. 177) nos recorda de Leibniz: “O otimista diz: Este é o 
melhor de todos os mundos possíveis. O pessimista responde: Você tem razão”.
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CARLOS SÁVIO TEIXEIRA

Os paradigmas  
de interpretação do Brasil  
e os nossos projetos de país

Introdução

Este capítulo apresenta três teses. A primeira é a de que o pensamen-
to político brasileiro tem três paradigmas de interpretação do país: o 
construtivismo institucional, o liberalismo culturalista e o estruturalis-
mo sociológico – este sob a forte influência do marxismo. A segunda é 
a de que esse pensamento influencia decisivamente a vida política na-
cional. A terceira é a de que o deslocamento do construtivismo institu-
cional como fonte principal da ligação entre a leitura da experiência e a 
orientação da ação política, a partir do fim da década de 1970, cortou o 
 vínculo do país com a lógica transformadora.1

Com relação à primeira tese, é importante destacar que os paradig-
mas se constituem a partir de uma sequência de movimentos que con-
templam três passos:

1. uma leitura acerca da formação histórica do Brasil;

2. uma análise do grau de seu impacto na constituição da imagem 
daquilo que é definidor de nossa sociedade; e

3. um programa de ação com vistas ao enfrentamento dos desafios 
e eventual aproveitamento de potencialidades.
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Com relação à segunda tese, o mais importante a destacar é o reconhe-
cimento de que o universo ideológico nacional funciona como fonte de 
mediação entre as aspirações da sociedade e as realizações da  política. 
Isso não quer dizer, entretanto, que os programas políticos levados a 
cabo no país sejam obra exclusiva e direta da tradução do pensamento 
político. Significa que a política brasileira não é aleatória.

A terceira tese argumenta que a predominância do construtivismo 
institucional como veículo de análise a alimentar o processo de formula-
ção política ajudou a instituir uma dinâmica de transformação estrutu-
ral que não encontrou sucessão quando essa corrente de pensamento foi 
suplantada pela ascensão daquilo que se pode definir como uma espécie 
de aliança tácita entre o liberalismo culturalista (centrado na crítica ao 
personalismo e sua contrapartida institucional, o Estado patrimonial e 
autoritário) e o estruturalismo sociológico (centrado na crítica à natu-
reza da sociedade capitalista e a denúncia de seu problema como a de-
sigualdade), tomados pela condição de mediadores intelectuais entre a 
sociedade e a política no Brasil. No intervalo das décadas de 1930 a 1960, 
o país tornou-se um laboratório de experimentos institucionais cujo de-
siderato consistiu na transição acelerada de uma estrutura basicamente 
rural para outra urbana e muito dinâmica economicamente. O regime 
corporativista legado pelo trabalhismo histórico sofreu a influência de-
cisiva do modo de pensar de nosso construtivismo institucional.

O objetivo deste capítulo é analisar como dois de nossos paradigmas 
de interpretação do Brasil, o liberalismo culturalista e o estruturalismo 
sociológico, articulam e expressam os seus respectivos temários expli-
cativo e propositivo. Para atingir o seu intento, o texto se organiza em 
quatro partes, além desta primeira, sua introdução. Na segunda seção, 
examinam-se os três grandes paradigmas de interpretações do Brasil. 
Na terceira, passa em revista um sumário do pensamento de Sérgio 
Buarque de Holanda, tomado como arquétipo mais exemplar do libe-
ralismo culturalista. Em seguida, na quarta seção, debruça-se sobre o 
pensamento de Florestan Fernandes, o mais representativo autor do 
estruturalismo sociológico. E, por último, nas considerações finais, 
discutem-se algumas implicações práticas e políticas das perspectivas 
analisadas, lembrando que Holanda e Fernandes tomaram literalmen-
te partido na vida brasileira, o primeiro como fundador do Partido dos 
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Trabalhadores (PT) e grande “ideólogo” da orientação normativa pre-
dominante no país (a modernização liberal) e o segundo como um dos 
principais formuladores do mesmo PT – tendo sido inclusive deputado 
da Assembleia Constituinte de 1988.

Os paradigmas de interpretação do Brasil

O golpe militar de 1964 e a ordem instaurada em seguida acabaram 
criando, paradoxalmente, as condições para que o liberalismo cultura-
lista e o estruturalismo sociológico ascendessem ao primeiro plano em 
termos de orientação intelectual do país. Ambos passaram a predomi-
nar na academia, na mídia e, por consequência, colonizaram o  debate 
público. Quando o ciclo ditatorial se exauriu, as atenções da inteligên-
cia brasileira tinham estado voltadas para tentar explicar as raízes his-
tórico-sociológicas de nosso autoritarismo. Assim, no momento em 
que a nova ordem institucional está sendo erigida, tendo como marco a 
promulgação da Constituição de 1988, a expressão da reorientação das 
bases intelectuais se concretiza completamente. O seu sentido será o da 
substituição da lógica transformadora, que vigorara até o nacional-de-
senvolvimentismo, pela lógica da acomodação institucional combina-
da com o discurso da inclusão – caudatária, como veremos, da tradução 
em política do novo ordenamento de ideias a fazer a cabeça dos que 
governariam o país.

Portanto, nas três grandes perspectivas de explicação do Brasil, es-
tão congregadas análises sobre a sociedade brasileira – destacando 
seus problemas, dilemas e realizações –, justapostas a projetos polí-
ticos capazes de se traduzirem partidariamente e de influenciar a 
ação do Estado. Embora cada uma dessas categorias que formam as 
correntes do pensamento político brasileiro indique uma unidade de 
elementos capaz de formar um conjunto coerente, deve-se observar 
também o seu caráter relativo, já que alguns pensadores integrantes 
de cada uma dessas correntes, assim como os temas a que cada uma 
delas se concentram, podem frequentar uma espécie de zona frontei-
riça entre essas categorias.2
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O liberalismo culturalista tem duas versões nativas: a psicossocial, 
que advoga a tese do personalismo como elemento fundamental de 
nossa ordem social, e a institucional, a qual sustenta que o maior pro-
blema do país é o seu patrimonialismo endêmico organizado em torno 
do estamento burocrático que controla o Estado e através dele mina a 
capacidade de livre desenvolvimento do mercado entre nós, tal como 
teria se dado, por exemplo, nos Estados Unidos. A base dessa visão é a 
de que a nossa formação histórica foi dominada por uma herança de 
ideias, práticas e instituições advindas do mundo ibérico que precisam 
ser removidas. Na programação político-institucional, a sua inspiração 
é o federalismo de cepa norte-americana e o constitucionalismo, tendo 
a questão da representação política e da autonomia da chamada socie-
dade civil contraposta ao Estado como seus eixos basilares.3

Já o estruturalismo sociológico tem como sua principal ambição ex-
plicar o advento da ordem social capitalista e sua estruturação no Brasil. 
É um paradigma que sempre foi dominado pela tradição marxista e se-
diado fundamentalmente em São Paulo. A sua tarefa analítica centrou-se 
no esforço de revelação da dinâmica de nossa “revolução burguesa”, per-
cebida sempre em termos negativos. Um de seus desdobramentos tem 
sido uma sociologia que se ocupa fortemente da denúncia dos  processos 
de exclusão social derivados da forma de organização e funcionamento 
da sociedade de classes no Brasil. O seu programa político institucional 
oscila entre a proposta de revolução e a de democracia social sem, contu-
do, ser capaz, como seus congêneres europeus, de escapar do estatismo e 
do corporativismo como os arranjos institucionais que, na prática, aca-
bam traduzindo suas ideias abstratas, como a de socialismo.4

A terceira grande corrente de pensamento de nossa tradição intelec-
tual, o construtivismo institucional, teve desde sempre como foco de 
atenção analítica o processo de constituição da nação – partindo da crí-
tica das instituições e práticas transplantadas em uma sociedade oligár-
quica e não solidária –, propondo a superação do colonialismo mental 
por meio de um método de compreensão da relação entre ideias e ins-
tituições apropriado a uma sociedade ainda subdesenvolvida. No pro-
grama político institucional, o acento na anterioridade das liberdades 
civis em face das liberdades políticas e a reorganização estrutural do ca-
pitalismo brasileiro como meio de construir a nossa civilização foram a 
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sua marca em um primeiro momento, cuja natureza autoritária5 foi aos 
poucos sendo suplantada por uma perspectiva baseada na democrati-
zação socioeconômica como forma de mudança social.6

Entre as três visões sobre o Brasil desenvolvidas a partir e ao longo de 
mais ou menos o último século e meio, há um compartilhamento, par-
cial e distinto em termos de ênfases, na crítica ao liberalismo  culturalista 
por parte dos estruturalistas sociológicos e construtivistas institucio-
nais. De maneira sumária, pode-se apresentá-la da seguinte forma: do 
ponto de vista explicativo, a tese central do liberalismo culturalista não 
se sustenta, pois é impossível afirmar que uma sociedade fundada em 
práticas sociais e institucionais pré-modernas tenha conseguido criar 
uma ordem social economicamente dinâmica e pujante, cuja escala se 
tornou, ao longo do século passado, a sétima no ranking que mede o ta-
manho do Produto Interno Bruto (PIB) no mundo. É evidente que, para 
alcançar um resultado desses, há de predominar uma lógica eminente-
mente moderna na hierarquia organizadora das instituições, capaz de 
influenciar o comportamento das pessoas.

Por outro lado, se é verdade que os problemas brasileiros não estão 
vinculados ao atraso, não é menos verdade que ao lado dos Estados 
Unidos somos a sociedade moderna mais desigual que se conhece e que, 
portanto, não será com a importação de arranjos institucionais e legais, 
como os que definem a base da sociedade norte-americana, que vamos 
enfrentar esse problema. Por isso, é possível sustentar que tanto o es-
truturalismo sociológico como o construtivismo institucional compar-
tilham uma crítica ao ideário interpretativo ainda dominante sobre o 
Brasil e propõem uma explicação alternativa sobre a formação histórica 
do país e de seus desafios contemporâneos.

Mas as críticas ao liberalismo culturalista percorrem caminhos ana-
líticos bastante distintos, que, por sua vez, levam a programas políticos 
também diferentes. O estruturalismo sociológico opera um determinis-
mo socioeconômico caracterizado por recorrer a genealogias explicati-
vas da ordem presente, enfatizando críticas e denúncias a ela. Em seu 
método de análise das formações institucionais, há o predomínio da 
descrição genealógica dos arranjos que se acoplam a determinada es-
trutura, mas sem o descortino das alternativas institucionais e práticas 
à forma de organização analisada e criticada. A aposta sempre foi na 
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implosão revolucionária da ordem. Sem ela, a última palavra acaba fi-
cando, paradoxalmente, para o mundo existente.

Esse paradoxo gera uma circunstância curiosa: se no plano lógico do 
pensamento o estruturalismo sociológico precisa advogar a revolução 
(entendida como a substituição sistêmica de uma ordem por outra) como 
o único verdadeiro processo de transformação, quando seus devotos se 
veem diante da operação política da ordem estabelecida, o que praticam 
são esforços de compensação dos problemas estruturais que só podem 
ser “resolvidos”, segundo a doutrina, pela revolução. No construtivismo 
institucional, a ênfase é justamente a contrária: nas formas alternati-
vas de reorganização da estrutura e das instituições. Isso indica que três 
elementos demarcam a fronteira entre o estruturalismo sociológico e o 
construtivismo institucional:

1. a maneira como enfrentam a relação entre o entendimento do 
existente e a imaginação do possível;

2. a maneira como lidam com as conquistas intelectuais represen-
tada pelo advento da teoria social no século XIX e, particular-
mente, o conceito de capitalismo; e

3. a maneira como concebem a política e as suas possibilidades. 
O  estruturalismo sociológico entende as classes sociais e seus 
interesses como uma variável independente da política. Alterna-
tivamente, no construtivismo institucional, a política pode mol-
dar e direcionar os interesses de classe.

Em cada um desses itens, suas diferenças podem ser compreendidas 
como derivadas da recepção e do uso daquilo que Mangabeira Unger 
conceituou como “teoria social de estrutura profunda”. Nela ocorre a 
representação de toda ordem social como formada por uma metaestru-
tura cujas partes estão vinculadas a uma lógica da qual não conseguem 
escapar nem se separar, a não ser que essa metaestrutura se desintegre 
completamente e desse processo surja outra metaestrutura, reordenan-
do as partes de outra maneira. Essa perspectiva recorre a três movimen-
tos teóricos característicos:



Carlos Sávio Teixeira 251

1. a distinção entre uma estrutura formadora e uma rotina forma-
da por essa estrutura;

2. o entendimento de que essa relação entre estrutura e rotina cons-
titui uma totalidade que, por sua vez, é indivisível;

3. que essa totalidade sistêmica é internamente governada por leis 
tendenciais de desenvolvimento.7 (UNGER, 2004)

Assim, as diferenças mais explícitas entre construtivismo institucio-
nal e estruturalismo sociológico giram em torno de considerações acer-
ca dos meios de superação das restrições organizacionais, tecnológicas 
e psicológicas que formam o país. Para o estruturalista sociológico, a 
mudança é sistêmica ou não há mudança. Para o construtivista insti-
tucional, ao contrário, a mudança social se dá pela transformação das 
estruturas através da inovação das instituições. A ideia de alternativa 
não é um slogan, mas um momento permanente de vivência socioins-
titucional. Isso implica a abertura de um espaço destinado ao pensa-
mento programático, que é sonegado na concepção revolucionária da 
política derivada da lógica da teoria social de estrutura profunda, o guia 
intelectual do estruturalismo sociológico.

No tipo de abordagem intelectual do construtivismo institucional, a 
ligação entre teoria e prática (ideias e política) cumpre o papel de ajudar 
a conhecer as opções institucionais: mapeando extensivamente os pro-
blemas, criticando-os através de sua decomposição analítica e propondo 
alternativas que recombinem as partes decompostas de outra maneira. 
O resultado é a desmistificação do poder e o conhecimento empírico de 
seus mecanismos colocado à disposição da reorganização dos artefatos 
institucionais que regulam os interesses e os ideais formadores da estru-
tura da vida social. A transformação pode se dar de maneira endógena à 
ordem social, dispensando a sua substituição completa por outra. Na au-
sência dessa substituição completa, o que resta ao pensamento e à política 
é humanizar a estrutura existente. Essa diferença de visão e de orientação 
pode ser observada na comparação das experiências do trabalhismo his-
tórico na primeira metade do século passado (tomada como expressão do 
construtivismo institucional) e a do petismo nas duas primeiras décadas 
deste século (tomada como expressão do estruturalismo sociológico).
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O liberalismo culturalista de Sérgio Buarque de Holanda

O livro Raízes do Brasil ocupa lugar muito especial na cultura brasileira. 
Ele talvez seja o caso mais bem-sucedido de uma interpretação do país 
que se transmutou em ideologia política a orientar as grandes linhas de 
um movimento partidário, sendo capaz de ilustrar a estratificação de 
uma visão que perpassa o nosso debate público em diferentes contextos. 
E ainda mais relevante, essa obra de Sérgio Buarque de Holanda alcança 
essa posição a partir de um tipo de disseminação que consegue atraves-
sar polos aparentemente antitéticos: liberais e esquerdistas. O caminho 
dessa fortuna intelectual e política está ligado, além de sua forma en-
saística exuberante, à combinação da defesa de um liberalismo “ame-
ricanista” a uma crítica “cultural” do Brasil, no sentido de que a nossa 
formação carrega uma mácula difícil de ser extirpada, muito ao gosto 
do colonialismo mental reinante em nossa alta cultura.

O tema central do livro está inscrito em seu título, mas seu desenvol-
vimento pode ser descrito como uma tentativa de analisar a dupla rela-
ção que daria ao Brasil tanto a sua estrutura como a sua fisionomia: de 
um lado, a relação entre a ordem privada e o Estado político; de outro, a 
sociedade patrimonial e o autoritarismo político. Esse produto da dialé-
tica perversa da herança ibérica introduzindo-se no universo tropical 
se apresenta de forma mais acabada na acentuada centralidade a que o 
ruralismo, legado pelo tipo de colonização praticada pelos portugueses, 
nos condenou. Aqui os portugueses não objetivaram construir um mun-
do à sua imagem como tentaram os espanhóis em nossa vizinhança na 
América Latina. A construção de um “acampamento”, para lembrarmos 
a expressão de Celso Furtado a definir nossa empreitada colonial, pode 
ser entendida como a marca do iberismo de cepa portuguesa na América.

Mas por que o português que chegou ao Brasil não quis construir uma 
civilização, como os ingleses protestantes quiseram nos Estados Unidos? 
A resposta está na mentalidade distinta de ambos os colonizadores. O tipo 
português era aventureiro e plástico, desprovido do ímpeto racional e 
meticuloso, embora dotado de enorme capacidade de adaptação. Isso lhe 
 teria permitido embrenhar-se no novo meio e misturar-se étnica e cultu-
ralmente: “A rotina e não a razão abstrata foi o princípio que norteou os 
portugueses [. . .]. Preferiam agir por experiências sucessivas, nem sempre 
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coordenadas umas às outras, a traçar de antemão um plano para segui-lo 
até ao fim”. (HOLANDA, 2001, p. 109) A consequência prática desse pro-
cesso é “que a obra realizada no Brasil pelos portugueses teve um caráter 
mais acentuado de feitorização do que de colonização”. (HOLANDA, 2001, 
p. 107) A implicação dessa distinção não poderia ser mais decisiva para a 
história nacional brasileira, segundo o nosso autor, pois ela engendrou o 
seu elemento mais importante e duradouro: o vasto mundo do ruralismo.

A vida rural brasileira é caracterizada pelo predomínio do isolamen-
to espacial nos grandes latifúndios concentradores de propriedade e 
nas relações familiares. A constituição dessa ordem privada onipotente 
conta com a poderosa instituição da escravidão (problema pouco tema-
tizado por Holanda) e um estilo de autoridade que compõe um domínio 
autárquico com tal magnitude que nenhuma instituição lhe escapava: 
“o engenho constituía um organismo completo e que, tanto quanto pos-
sível, se bastava a si mesmo”. (HOLANDA, 2001, p. 80) Era um contex-
to em que nem o juiz nem o político, representantes do Estado, jamais 
desafiavam o proprietário de terras. Sob o poder senhorial também fi-
cavam a Igreja e a escola. A sociabilidade resultante desse universo fa-
milístico em que se concentravam dominação e lealdades fazia com que 
“a força do princípio patriarcal de autoridade [tivesse] uma contrapar-
tida psicológica: o ambiente doméstico acompanha o indivíduo mesmo 
quando este se situa fora dele. É quando o privado transborda para o 
público”. (AVELINO FILHO, 1990, p. 2)

O grande produto, por assim dizer, dessa agência cultural portugue-
sa no Brasil será um novo tipo social, genuinamente brasileiro, classi-
ficado por Holanda (2001) como “o homem cordial”. A força vinculante 
da cordialidade no Brasil seria de tal ordem que ela deixa marcas que 
se estendem à esfera econômica dos negócios e à esfera da religiosi-
dade, ambas tomadas por um espírito de intimidade que subverte a 
frieza que geralmente caracteriza as relações comerciais, assim como 
o papel de organização cognitiva do mundo alcançado pelas religiões 
nas grandes civilizações. Entre nós, a disciplina e a racionalidade nes-
sas esferas implicadas, que caracterizam essas atividades, esvaem-se 
no leito da afetividade cordial. Temos, assim, uma sociedade entra-
nhada pelo espírito do privatismo familista expresso no emocionalis-
mo instantâneo, cuja manifestação inequívoca apareceria na enorme 
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incapacidade do brasileiro em distinguir o público do privado. Desse 
modo, o circuito se fecha e a obra luso-brasileira se realiza: iberismo, 
ruralismo e cordialidade.8

Mas uma ordem dominada por um personalismo tão intransigente 
e severo como o descrito por Holanda implica uma contrapartida ins-
titucional que, no esquema da abordagem liberal culturalista, é a fonte 
primordial do atraso nacional brasileiro: o Estado patrimonialista.

Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental 
entre os domínios do privado e do público. Assim, eles se caracterizam 
justamente pelo que separa o funcionário ‘patrimonial’ do puro buro-
crata conforme a definição de Max Weber. [. . .] A escolha dos homens 
que irão exercer funções públicas faz-se de acordo com a confiança 
pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo com as 
suas capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que ca-
racteriza a vida do Estado burocrático. (HOLANDA, 2001, p. 145-146)

O patrimonialismo, assim percebido, parece ser mais pernicioso e 
insidioso do que o personalismo (no qual Holanda reconhece aspectos 
positivos, como a plasticidade), porque ele representa o bloqueio das 
 possibilidades de instituição daquilo que o nosso grande ensaísta consi-
dera as bases da Modernidade: a economia de mercado e a democracia re-
presentativa liberal, nos termos em que elas se apresentaram nos Estados 
Unidos. É por isso que a parte de Raízes do Brasil dedicada ao programa 
de reforma do atraso ibérico incrustado em nosso passado contempla o 
“americanismo”.9 Mas a problemática derivada das questões atinentes ao 
patrimonialismo recebe atenção no interior dessa tradição de pensamen-
to de outro clássico dos chamados intérpretes do Brasil, Raimundo Faoro. 
A tese do patrimonialismo formulada em Os donos do poder é prenhe do 
elemento interpretativo, no sentido de pouca afeição à realidade fac-
tual.10 Talvez por isso Simon Schwartzman tenha tentado construir um 
argumento que preenchesse a lacuna “empírica” desse institucionalismo 
faoriano. O caso concreto que “comprovaria” a tese do patrimonialismo 
brasileiro seria a “exceção” de São Paulo, que conseguira escapar do para-
sitismo patrimonialista predominante no restante do país.11
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A terapia modernizadora de nossos males de origem se inicia, para a 
análise liberal culturalista, a partir do impulso urbanizador e comercial 
do século XIX, mas requereria, para remover os resquícios do Estado neo-
patrimonial, uma reforma política vigorosa que reorientasse radicalmen-
te a institucionalidade do Estado: centralidade da representação em lugar 
da lógica de cooptação, autonomia da sociedade civil como meio de remo-
ver as permanências estamentais, adoção do princípio descentralizador 
na esteira da lógica federalista e prevalência do direito civil sobre o direito 
administrativo. Essa plataforma do constitucionalismo liberal convencio-
nal tem sido o programa a animar a elite política brasileira mais íntima do 
intelectualismo que considera o Brasil hierárquico e arcaico, mas não vê 
problema na dependência nacional ou na desigualdade social.12

A exemplaridade do liberalismo culturalista de Raízes do Brasil apresen-
ta múltiplos ângulos. O primeiro aspecto, descontado o exagero de algu-
mas formulações com vezo essencialista, está no esforço bem-sucedido de 
captar a transmissão eminentemente cultural de um “estilo de vida” por-
tuguês para o universo brasileiro. Afinal, o sincretismo é uma das marcas 
do Brasil. Argumento que as recepções das teses centrais de Holanda er-
ram no grau de abstração a elas imputada. O personalismo identificado 
por Holanda sempre foi uma realidade em nosso meio social, mas hoje a 
sua incidência é secundária, hierarquicamente fraca como força propul-
sora da organização socioinstitucional do Brasil, um país robustamente 
moderno, embora cheio das mais variadas distorções.13

Há, sem dúvidas, uma reminiscência do personalismo na nossa cul-
tura, por exemplo, nas formas de tratamento designadas por termos 
como “amigo” e “irmão” a pessoas com as quais nos relacionamos em 
experiências vinculadas ao universo dos interesses, como a política e 
a economia. Mas isso não significa uma neutralização da força desen-
raizante do capitalismo entre nós. Muito ao contrário, o valor mais 
 sagrado na sociedade brasileira contemporânea é o dinheiro – essa 
poderosa tecnologia que alterou os rumos da história humana ao criar, 
segundo Simmel, uma cultura em torno de si. De toda sorte, o que pa-
rece incontornável é a influência que as teses de Holanda tiveram e 
ainda têm até hoje no debate sobre os rumos para o país: “O caminho 
para o qual a resposta a esta questão se abre engloba a possibilidade 
de, ao reconhecer o peso do passado, adivinhar também um horizonte 
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alternativo. É esta para mim a grandeza maior de Raízes do Brasil”. 
(CARDOSO, 2013, p. 138)

O “caminho” ao qual se refere Fernando Henrique Cardoso na citação 
anterior diz respeito ao elemento programático extraível de Raízes do 
Brasil. Este está muito mais vinculado ao seu diagnóstico (a herança ibérica 
introduzida e traduzida no Brasil) do que à proposição de um rumo claro 
e definido (americanização por meio de “nossa revolução”). Essa ênfase no 
polo negativo, em paralelo à natureza generalista da agenda reformista, 
parece apontar para a chave de compreensão do alcance de sua influência 
junto aos liberais, que tomaram aquele diagnóstico como parte significa-
tiva de sua bandeira, e aos socialistas, que a tomaram como inspiração – 
Holanda é um dos fundadores do PT e ainda hoje cultuado em suas hostes.

A temática da corrupção, entendida na chave da privatização do 
público, sempre calou fundo nessa parte da esquerda: durante muito 
tempo, o slogan das campanhas do PT era “ética na política”. Mas a luta 
 contra o Brasil personalista – e patrimonialista – não implicou jamais 
uma imaginação institucional nossa, formulada a partir da recombina-
ção de nossos artefatos institucionais e materiais sociais, mas sempre à 
base da importação das soluções institucionais.14

O recurso à cópia pode ser criticado pelo seu próprio valor de face, 
como o fizeram muitos de nossos pensadores desde Oliveira Viana e 
Guerreiro Ramos, expoentes do construtivismo institucional.15 Mas há 
um segundo elemento, conectado a esse primeiro, relativo ao déficit 
de imaginação institucional brasileira, que parece ainda mais grave: o 
fetichismo institucional como uma derivação do colonialismo mental. 
O conceito de fetichismo institucional foi formulado Mangabeira Unger 
em sua crítica reconstrutiva à teoria social em seu livro homônimo:

Para Unger, fetichismo institucional é a identificação imaginada de 
dispositivos institucionais altamente detalhados e em grande parte 
acidentais a conceitos institucionais abstratos tais como democracia 
representativa, economia de mercado ou sociedade civil livre. O fe-
tichista institucional pode ser o liberal clássico que identifica demo-
cracia representativa e economia de mercado como um conjunto de 
dispositivos governamentais e econômicos que, por acaso, triunfa-
ram durante o curso da história da Europa moderna. (CUI, 2001, p. 15)
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É nesse ponto que parecem residir as maiores dificuldades do libera-
lismo culturalista. Parece não haver dúvidas de que o Brasil tem grandes 
problemas a serem enfrentados e que as soluções passam por inovações 
institucionais. A questão é que não se pode inferir o conteúdo de tais 
inovações de abstrações conceituais, como democracia, mercado, ca-
pitalismo ou socialismo. As opções institucionais decisivas situam-se 
num nível de concretude que tais abstrações não alcançam. Além disso, 
muitas dessas soluções ainda não foram experimentadas por países de 
referência ou não se prestam à transposição para outro contexto, im-
possibilitando o sucesso da cópia, como sempre asseverou a tradição do 
construtivismo institucional.

O estruturalismo sociológico de Florestan Fernandes

A principal obra de Florestan Fernandes é A revolução burguesa no Brasil, 
que, além de conter a sua explicação mais abrangente a respeito do país, 
é também a mais característica representante do estruturalismo socio-
lógico, tanto em termos de suas possibilidades quanto de seus limites 
heurísticos. Nesse livro, tem-se, de um lado, a narrativa do processo so-
ciopolítico de passagem do regime estamental, ainda no Império, para a 
“ordem social competitiva”, uma mudança que, ao invés de ensejar uma 
luta aberta entre os grupos senhoriais dominantes no antigo regime 
e os burgueses, acaba por gerar uma espécie de acomodação na qual a 
nascente burguesia compartilha, por mais tempo do que se supõe para 
um “vencedor”, o poder com os herdeiros do latifúndio escravocrata. De 
outro lado, uma vez estabelecido, após lenta travessia entre regimes, o 
capitalismo em sua forma monopolista, a única maneira que este regi-
me encontrou para administrar a sua dominação de classe teria sido o 
autoritarismo político.

No enredo principal de “nossa revolução”, a fase inicial foi marcada 
pelo advento do capitalismo comercial e da centralização administra-
tiva do Estado, que sublinharam definitivamente a modernização do 
país a partir do processo de independência em 1822. A descrição ana-
lítica desse conjunto de mudanças começa na quebra do pacto colo-
nial e da paralela organização do Estado nacional, acompanhado pela 



258 OS PARADIGMAS DE INTERPRETAÇÃO DO BRASIL E OS NOSSOS PROJETOS DE PAÍS

urbanização. Isso porque, embora o sistema colonial estivesse ligado ao 
centro dinâmico do comércio internacional, a lógica funcional da re-
lação econômica privilegiava os interesses metropolitanos para onde 
afluíam a riqueza produzida. A alteração dessa lógica, operada pela in-
dependência, é uma das consequências da revolução burguesa.16

Mas essa constatação colocou uma das questões teóricas mais impor-
tantes da interpretação de Florestan: a revolução burguesa no Brasil foi 
obra da ação do burguês ou de um “espírito do capitalismo” burguês? 
Numa das mais penetrantes passagens desse clássico da sociologia bra-
sileira, a qual vale a longa citação, lê-se o seguinte:

Tratava-se, antes, de uma congérie social, que duma classe propria-
mente dita. Aliás, até a desagregação da ordem escravista e a  extinção 
do regime imperial, os componentes da ‘burguesia’ viam-se através 
de distinções e de avaliações estamentais. Um comerciante rico, 
mas de origem plebeia, não poderia desfrutar o mesmo prestígio so-
cial que um chefe de repartição pobre mas de ‘família tradicional’. 
Contudo, o que unia os vários setores dessa congérie não eram in-
teresses fundados em situações comuns de natureza estamental ou 
de classes. Mas a maneira pela qual tendiam a polarizar socialmente 
certas utopias. Pode-se avaliar esse fato através do modo pelo qual 
os diversos setores dessa ambígua e fluida ‘burguesia’ em formação 
iriam reagir: 1) às ocorrências de uma sociedade na qual imperava a 
violência como técnica de controle do escravo; 2) aos mores em que 
se fundavam a escravidão, a dominação senhorial e o próprio regi-
me patrimonialista; 3) à emergência, à propagação e à intensificação 
de movimentos inconformistas, em que o antiescravismo disfarça-
va e exprimia o afã de expandir a ordem social competitiva. [. . .] Por 
fim, desses núcleos é que partiu o impulso que transformaria o an-
tiescravismo e o abolicionismo numa revolução social dos ‘brancos‘ e 
para ‘os brancos’: combatia-se, assim, não a escravidão em si mesma, 
porém o que ela representava como anomalia, numa sociedade que 
extinguia o estatuto colonial, pretendia organizar-se como Nação e 
procurava, por todos os meios, expandir internamente a economia de 
mercado. (FERNANDES, 1976, p. 18-19)



Carlos Sávio Teixeira 259

Para Fernandes (1976), as raízes da sociedade altamente dinâmica do 
ponto de vista econômico e radicalmente irresponsável do ponto de vista 
social, como é a brasileira ainda no início do século XXI, estão localizadas 
na forma de processamento de nossa revolução burguesa: ela nunca foi 
capaz de olhar para o horizonte democrático, como o fizeram, segundo 
ele, as experiências similares da Europa e até certo ponto a dos Estados 
Unidos. A estratificação das ideias liberais no Brasil foi capaz de inspi-
rar a superação lenta do antigo regime, mas jamais havia se preocupado 
em traduzir em políticas de enfrentamento da profunda desigualdade 
social herdada do regime escravocrata: daí que nosso liberalismo cultu-
ralista sempre esteve muito mais preocupado com a reforma política do 
que com a reforma social.17 A despeito de sua completa insensibilidade 
social quanto ao destino da massa de escravos libertos jogada ao léu após 
a abolição, ao ajudar na derrubada do antigo regime, a febre ideológica 
criada pela “utopia liberal” logrou instituir mudanças legais e estipular 
requisitos funcionais da ordem social na qual “a necessidade de adap-
tar a dominação senhorial a formas de poder especificamente políticas 
e organizadas burocraticamente não teria produzido os resultados re-
conhecíveis, se o horizonte cultural médio dos ‘cidadãos de elite’ não 
 absorvesse ideias e princípios liberais”. (FERNANDES, 1976, p. 46)

Uma das questões mais importantes e mais problemáticas da teo-
ria social é sua compreensão acerca de como se dá a relação entre a 
 estrutura das sociedades e as suas instituições eminentemente políticas. 
A descrição feita por Florestan dessa relação no processo de emergência 
e expansão do capitalismo monopolista no Brasil exemplifica o proble-
ma: para ele, tendo em vista a natureza dependente do desenvolvimento 
de nossa economia de mercado, a burguesia nativa não tinha alternati-
va a se tornar sócia menor do capital internacional e buscar uma forma 
“autocrática” de administração dos conflitos resultantes de sua atuação 
econômica, ao contrário das revoluções burguesas típicas que desembo-
caram em regimes liberal-democráticos.18

Esse tipo de aporia não é incomum no plano da teoria social em suas 
análises das consequências institucionais causadas pelas mudanças es-
truturais. No pensamento de Marx, por exemplo, o objetivo do conceito 
de capitalismo é vincular um determinado estágio de desenvolvimen-
to das forças produtivas da sociedade a um conjunto de instituições e 
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mostrar que essas instituições são a condição necessária e suficiente 
para aquele desenvolvimento das forças produtivas. Mas para explicar 
o resultado do desenvolvimento das forças produtivas nesses termos, 
a concepção de Marx precisaria ser ao mesmo tempo muito mais con-
creta e muito mais pluralista: necessitaria imaginar que as estruturas 
podem ser divididas e recombinadas segundo uma quantidade infinita 
de formas. Uma vez que se concebam as estruturas dessa maneira, não 
se pode mais imaginá-las como produto de leis de desenvolvimento e 
nem muito menos de totalidades indivisíveis.19

Algo muito semelhante ocorre com a explicação de Florestan acerca 
da incapacidade de nossa burguesia para realizar plenamente,  enquanto 
classe liderante, um projeto de afirmação de um capitalismo autôno-
mo.20 Ora, se as condições sistêmicas, por assim dizer, eram desfavo-
ráveis, como esperar que a burguesia fosse capaz de mudar o quadro? 
Nesse ponto, a análise de Florestan parece ter sido influenciada pela vi-
são de seu discípulo Fernando Henrique Cardoso a respeito da relação 
entre dependência e desenvolvimento na América Latina, revelando no 
fundo que a sua avaliação da burguesia brasileira converge para a mes-
ma teoria da fraqueza nacional de Cardoso – que, no caso, não apenas a 
formulou intelectualmente como a praticou durante os oito anos (1995-
2002) em que foi presidente do Brasil.

Se, por um lado, análises do processo de modernização da sociedade 
brasileira como a de Florestan têm o mérito de jogar por terra as ilusões 
de um paradigma como o liberalismo culturalista e sua tese acerca da 
herança ibérica como causa fundamental de nossos males endêmicos 
e de sua necessária remoção por meio da importação das instituições 
“corretas” do Atlântico Norte, por outro, exemplificam os limites da 
perspectiva baseada na teoria social.21 Não obstante os seus percalços, 
como a afirmação da impossibilidade de a burguesia brasileira aceitar 
a democracia sem pôr em xeque a sua existência como classe, o esforço 
explicativo contido em A revolução burguesa no Brasil significou um avan-
ço também em relação a um institucionalismo míope que domina hoje 
a ciência política no Brasil e no mundo, no qual a relação entre institui-
ções e estrutura é completamente ignorada, como se a política fosse uma 
atividade autônoma da sociedade e de seus condicionantes de classe.22
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De todo modo, o legado intelectual da principal figura de nossa so-
ciologia ilustra bem a posição do estruturalismo sociológico no pano-
rama do pensamento brasileiro: explica adequadamente uma parte da 
realidade do país, aquela marcada pela instituição do capitalismo – de 
um tipo cuja marca é a maior desigualdade social (ao lado dos Estados 
Unidos) em uma sociedade moderna. Mas, para realizar a sua grande 
conquista analítica, perdeu de vista a compreensão da política como 
construção institucional a partir dos materiais produzidos pelas varia-
ções e contradições que a operação da ordem social necessariamente 
gera: isso desautoriza, portanto, toda ideia de completo acoplamento 
sistêmico sustentada por Florestan. Afinal, na sociedade, ao contrário 
da natureza, o “circuito” nunca se fecha totalmente.23

As dificuldades analíticas da dimensão institucional da política, do 
tipo preconizado pela abordagem de Florestan, acabam influenciando a 
ação política, quando esta de alguma forma é produto da metabolização 
das ideias resultantes da análise. Esse foi, particularmente, o caso da re-
percussão dos escritos sociológicos e ensaísticos de Florestan Fernandes, 
que – além de deputado constituinte em 1988 e dedicado publicista com 
profícua participação na imprensa – alcançou uma intensa interface com 
a vida intelectual e partidária no PT. Obviamente, é muito difícil estabe-
lecer em que medida precisamente ocorreu a estratificação das ideias de 
Florestan nos rumos e decisões partidárias.24

Independentemente dessa possibilidade de investigação, que não está 
no horizonte deste texto, a demarcação de um campo de compartilha-
mento de ideias a respeito das concepções programáticas sobre o universo 
econômico e político da sociedade brasileira, entre Florestan e sua atua-
ção pública como membro de um partido, é possível. Assim, as imensas 
dificuldades do PT, ao longo de seus 13 anos à frente do governo central, 
para praticar inovação institucional com vistas a enfrentar os nossos gra-
ves problemas estruturais, como o abandono secular de significativa par-
cela dos brasileiros a uma vida empobrecida material e espiritualmente, 
devem ser compreendidas como o produto de um empobrecimento pro-
gramático resultante do predomínio, no campo progressista, da visão do 
estruturalismo sociológico no debate público nacional.
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Considerações finais

A história republicana brasileira apresenta três grandes fases: a da 
transformação, a da reação e a da acomodação. De 1930 a 1964, o país 
experimentou uma dinâmica marcada pelo esforço progressivo – mui-
tas vezes contraditório – de construção de instituições econômicas e 
políticas que iniciou a democratização do acesso ao trabalho e ao ca-
pital e proporcionou as primeiras tentativas de capacitação dos bra-
sileiros. Foi o período de constituição de nosso trabalhismo histórico, 
sob a orientação intelectual do construtivismo institucional. O golpe 
militar de 1964 interrompeu essa dinâmica e criou um ciclo caracteri-
zado por uma dialética perversa: crescimento econômico com elevada 
concentração de renda e aumento da desigualdade. O país avançou eco-
nomicamente, mas regrediu social e institucionalmente. O momento 
atual, chamado de Nova República, inaugurado em 1985, sempre esteve 
sob o domínio de uma lógica do mínimo. Primeiramente, esse mínimo 
era a democracia a ser conquistada. Em seguida, as forças do país se 
mobilizaram para o combate à inflação. Depois, a atenção foi dedicada 
a minimizar os efeitos da miséria, sem conseguir sequer acabar com 
a pobreza. E assim tudo mais foi sendo secundarizado, numa perfeita 
lógica da acomodação.

Essa lógica tem traduzido o espírito do progressismo contemporâ-
neo, tributário de uma concepção pós-estrutural e antialternativas ins-
titucionais. No Brasil, ela foi recepcionada no rescaldo daquela aliança 
tácita referida anteriormente entre o liberalismo culturalista e o es-
truturalismo sociológico. Como vimos, ambas essas tradições de nosso 
pensamento político sonegam por caminhos distintos o debate sobre 
a transformação estrutural, aquela que mexe com o fundo causal de 
questões como a desigualdade resultante da maneira de organizar ins-
titucionalmente a distribuição das vantagens originais. Ao invés disso, 
o regime da acomodação, comandado pelos dois partidos que se auto-
denominam a encarnação da Modernidade contemporânea brasileira, 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e PT, vinha praticando 
o assistencialismo das políticas sociais compensatórias – meritórias en-
quanto recurso transitório, mas reprováveis como substitutas de uma 
estratégia de reorganização do país.
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A ligação desse quadro político com os programas intelectuais do li-
beralismo culturalista e do estruturalismo sociológico é intensa e sólida. 
Ela começa com o compartilhamento da crítica dessas duas tradições 
ao “populismo” da Era Vargas. O projeto político derivado do liberalis-
mo culturalista, representado hoje com maior consistência ideológica e 
programática pelo PSDB, baseia-se no imperativo da integração, mes-
mo que subalterna, da economia brasileira no sistema de trocas da eco-
nomia mundial. A premissa central é a de tentar enfiar o Brasil dentro 
do formulário da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), na esperança de nos tornar menos diferentes dos 
países que tomamos como referência. É, segundo os seus defensores, a 
maior reforma modernizante a que o Brasil pode aspirar.

A tradição do estruturalismo sociológico se liga ao regime da aco-
modação por outra rota intelectual. O tema principal derivado de sua 
estrutura analítica é a desigualdade. Mas as vicissitudes ocasionadas 
pelos acidentes da constituição disciplinar do pensamento acadêmi-
co contemporâneo inspiraram diversas divisões que produziram, por 
exemplo, a separação entre a teoria social e a teoria política, cortando o 
vínculo entre o entendimento do existente e a imaginação do possível. 
Isso custou e tem custado muito aos intelectuais e pensadores que tra-
tam de questões como a desigualdade a partir do enfoque estruturalista 
sociológico. O resultado desse corte é um paradoxo: quanto mais se es-
tuda e se conhece um problema, como o da desigualdade, menos se sabe 
como propor os meios para enfrentá-lo.

Desse paradoxo, surge uma dupla consequência: de um lado, desacre-
ditam-se as alternativas; de outro, rebaixam-se as expectativas sociais 
e políticas, estreitando sobremaneira o horizonte normativo e progra-
mático. Um exemplo notável desse movimento são os governos petistas. 
A linguagem de seus intelectuais, extraída principalmente do estrutu-
ralismo sociológico, assim como a retórica de seus quadros dirigentes, 
guarda um leve sotaque de noções como a de revolução e abstrações 
como socialismo, mas diante da realidade rende-se completamente à 
estrutura existente.

Parece ter chegado o momento de retorno ao espírito intelectual que 
orientou o construtivismo institucional em seu momento de emergência 
na história brasileira. Convergências e afinidades à ideia do construtivismo 
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institucional têm aparecido em diferentes áreas do labor acadêmico no 
Brasil hoje. Na filosofia, elas se dão especialmente no grupo de pesquisa 
que organiza essa publicação, o Poética Pragmática, liderado pelo pro-
fessor José Crisóstomo de Souza.25 O vocabulário do grupo, simpático às 
ideias de experimentação, contingência, imaginação e criação e à priori-
dade da ação sobre a contemplação enquanto chave de compreensão do 
humano, sustenta, por um work in progress convergente com o que caracte-
riza o construtivismo institucional, que a realidade humana das ativida-
des e dos fazeres pode refazer nossas relações com o mundo, através, entre 
outras coisas, da transformação das instituições. Dois trabalhos notáveis 
do referido grupo desenvolvem essa última tarefa com lucidez e tenacida-
de: a tese O direito como imaginação institucional em Roberto Mangabeira Unger 
(2017),26 de Pedro Lino de Carvalho Jr., e a tese Raízes da institucionalidade: 
uma tipologia filosófica e uma contribuição teórica (2020), de Tiago Medeiros. 
Ambos corroboram e rearticulam a ideia de poiética que orienta o cons-
trutivismo institucional no plano da filosofia jurídica e social.

NOTAS

1 O construtivismo institucional aqui apresentado, por contraste com as outras duas 
posições, é o que desenvolve o que a coletânea propõe com ponto de vista poético-
-pragmático, sensível, criativo, que tem como guia a ideia de nosso emaranhamento 
prático-produtivo, material, social, com o mundo como artefato, e uma dialética de 
posição, construção e autoconstrução. Ver, nesta coletânea, o capítulo de Vargas e 
Galvão, sobre Anísio Teixeira como construtivista institucional e pensador nacio-
nal. Podemos também acrescentar que, das três posições aqui apresentadas, o cons-
trutivismo institucional é a que mais tem a ver com a apresentação do Modernismo 
brasileiro por Rodrigo Ornelas nesta coletânea, em “Dialética, antropofagia, Moder-
nismo: por uma filosofia da criação e do desenvolvimento” (N. do O.). 

2 Ver Brandão (1997, p. 21-76), para um esforço de categorização geral do que chamo de 
“linhagens do pensamento político brasileiro”, no qual o que “interessa é investigar a 
existência dessas ‘famílias intelectuais’ no Brasil, reconhecer suas principais carac-
terísticas formais e escavar sua genealogia”, para entendermos que “estamos diante 
de formas de pensar que contêm modelos de sociedade e de estado distintos e práxis 
relativamente diferenciadas, e não apenas de autores isolados e ideias arbitrárias, 
não só de diferenças de estratégia em função de objetivos que todos compartilham – 
como sua demonstração, longe de adiar, exige a intervenção generalizadora”.
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3 Essa corrente de pensamento é integrada por autores como Tavares Bastos, Rui 
Barbosa, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e Roberto DaMatta. Para 
uma exposição sistemática a respeito dessa tradição intelectual, com o acento na 
dimensão liberal, ver Vianna (1997). Para uma crítica relativa ao déficit sociológico 
desse paradigma explicativo do Brasil e suas consequências ideológicas, ver Souza 
(2009), em um texto no qual, inclusive, está estabelecida corretamente a centrali-
dade da obra de Gilberto Freyre para essa tradição intelectual, embora este, ao con-
trário de todos os seus outros membros, tenha uma visão positiva acerca da herança 
ibérica e das possibilidades de uma contribuição brasileira à civilização ocidental. 

4 Os principais nomes dessa corrente são Caio Prado Jr., Florestan Fernandes e, 
num nível abaixo de abstração e generalização teóricas, a maior parte da sociolo-
gia uspiana de Fernando Henrique Cardoso a Francisco de Oliveira, passando por 
Octavio Ianni, Maria Silvia Carvalho Franco e Francisco Weffort. Recentemente, 
essa perspectiva sofreu uma revitalização com os estudos teoricamente inovado-
res do sociólogo Jessé Souza, que, inspirado em figuras como Pierre Bourdieu e 
Charles Taylor, vem desenvolvendo uma hermenêutica para compreender a es-
trutura de sociedades periféricas como a brasileira, tendo como foco também o 
problema da desigualdade. Mas apresenta também como um de seus traços mais 
salientes a incapacidade de pensar as instituições e os processos institucionais 
capazes de reorganizar a estrutura criticada e denunciada. 

5 Wanderley Guilherme dos Santos, o mais eminente cientista político brasileiro, 
desenvolveu um dos conceitos mais importantes para se analisar o pensamento 
político brasileiro, o de autoritarismo instrumental: “Em primeiro lugar, os auto-
ritários instrumentais, na designação aqui adotada, creem que as sociedades não 
apresentam uma forma natural de desenvolvimento, seguindo antes os caminhos 
definidos e orientados pelos tomadores de decisão. E desta presunção deriva-se 
facilmente a inevitável intromissão do Estado nos assuntos da sociedade a fim de 
assegurar que as metas decididas pelos representantes desta sociedade sejam al-
cançadas. [. . .] Em segundo lugar, afirmam que o exercício autoritário do poder é a 
maneira mais rápida de se conseguir edificar uma sociedade liberal, após o que o 
caráter autoritário do Estado pode ser questionado e abolido. A percepção do auto-
ritarismo, como um formato político transitório, estabelece a linha divisória entre 
o autoritarismo instrumental e as outras propostas políticas não democráticas”. 
(SANTOS, 1978, p. 19)

6 Essa é a corrente de pensamento com o maior grau de heterogeneidade, tanto 
ideológica quanto metodológica. Fazem parte dela figuras como Oliveira Vianna, 
Celso Furtado, Ignácio Rangel, Guerreiro Ramos, Darcy Ribeiro e Mangabeira 
Unger. Uma maneira de compreender a ligação entre esses autores é observar que 
tanto no diagnóstico dos problemas brasileiros – em que nenhum deles enxerga o 
“capitalismo” como uma metaestrutura como o faz o estruturalismo sociológico 
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– quanto na proposta de ação política, também nenhum deles se deixa seduzir 
completamente por abstrações conceituais e ideológicas como o fazem o libera-
lismo culturalista e o estruturalismo sociológico, ambos “vidrados” nas doutri-
nas europeias prestigiosas do século XIX. Oliveira Vianna foi consultor jurídico 
do Ministério do Trabalho de Vargas e, nessa condição, foi o principal formula-
dor do arranjo institucional que regulou até meados desta década as relações en-
tre capital e trabalho no Brasil. Celso Furtado não só foi o primeiro ministro do 
Planejamento da história do Brasil, durante o governo de João Goulart, como tam-
bém o formulador de seu famoso plano trienal. Ignácio Rangel foi assessor eco-
nômico de Vargas. Guerreiro Ramos foi deputado federal pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), sendo cassado em 1964. Darcy Ribeiro foi ministro da Casa Civil 
do governo João Goulart e o grande formulador das políticas públicas dos gover-
nos de Brizola no Rio de Janeiro. Mangabeira Unger dirigiu a Fundação Estadual 
de Educação do Menor (Feem), instituição responsável por menores infratores, no 
governo Brizola e foi o principal formulador dos programas de governo da can-
didatura de Brizola nas eleições presidenciais de 1989 e 1994. Para uma exposição 
clássica da primeira fase desse pensamento, ver Santos (1978), especialmente os 
capítulos 1 e 2. Para uma crítica dessa visão, entendida como veículo de uma noci-
va ideologia de Estado, ver Lamounier (1985).

7 Embora o marxismo seja o exemplo mais característico de uma teoria social de 
estrutura profunda, essa tradição tem também evidentes marcas deixadas pe-
las obras de Durkheim e Weber. Entre os três paradigmas aqui referidos, o que 
menos influência sofreu e mais criticamente metabolizou a teoria social de es-
trutura profunda na interpretação e explicação do Brasil foi o construtivismo 
 institucional. Tanto o estruturalismo sociológico como o liberalismo culturalista 
se deixaram impregnar pelas teses centrais e formas de pensar da teoria social 
de estrutura profunda na abordagem do Brasil, realizando uma estratificação 
do modelo em um “pensamento social brasileiro”. No estruturalismo sociológico 
é onde a tradução se fez mais fidedigna, com ênfase no descortino da formação 
histórica de nosso sistema econômico social, contemplando os três movimentos 
teóricos característicos. O liberalismo culturalista enfatiza o peso da dimensão 
cultural de nossa saturação histórica, tomando como recurso a comparação entre 
traços civilizacionais extraídos da abordagem weberiana para apontar o nosso 
atraso – sociedade estamental, Estado dominado pela racionalidade burocrático-
-patrimonial e política baseada na cooptação em vez da representação. 

8 “O contraponto, a partir de Buarque, também vai ser claro: Os Estados Unidos 
da América e sua herança protestante ascética de um individualismo do controle 
dos afetos e da disciplina impessoal. Afinal, o homem cordial é construído passo a 
passo como a imagem invertida do pioneiro protestante americano. Nesse movi-
mento é que se cria o que gostaria de chamar de ‘teoria emocional da ação social’”. 
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(SOUZA, 2009, p. 56) A tese do sociólogo Jessé Souza é a de que essa teoria emo-
cional da ação se tornou a base epistemológica das ciências sociais que predomina 
no Brasil até hoje, segundo ele combinando senso comum e “brasilidade”, numa 
operação intelectual classificada de “ciência conservadora”. Nessa perspectiva, o 
liberalismo culturalista é percebido como um instrumento que tem servido à elite 
dominante para desviar a atenção do verdadeiro e singular problema nacional, a 
abissal desigualdade resultante, específica do tipo de modernização periférica à 
qual teríamos sido submetidos. 

9 Muito embora o foco central da empreitada analítica de Holanda esteja na análi-
se dos estímulos culturais à ação prática, como na descoberta da obra de criação 
do iberismo no homem cordial, muitos comentadores chamaram a atenção para 
essa dimensão programática implícita na parte final do livro: “Diferentemente do 
Oliveira Vianna, Sérgio Buarque de Holanda não oferece um projeto de moder-
nização, um conjunto de medidas de determinado teor e dotado de uma direção 
clara que orientasse uma ou outra via de modernização rumo à sociedade  futura. 
Mas tem, claramente, em Raízes do Brasil, a ideia de modernização brasileira 
como centro de suas preocupações e elaborações”. (PIVA, 2000, p. 153)

10 O livro Os donos do poder, de Faoro, é um dos mais notáveis exemplares de histó-
ria das ideias escritos no Brasil. Mas, como análise institucional da política e do 
Estado, é bastante frágil, o que suscita o levantamento de hipóteses para o con-
traste entre o seu sucesso e a sua limitação analítica. Uma primeira pista deve 
ser buscada num capítulo da história intelectual brasileira: na década de 1950, 
quando o livro veio a público, reinava no país o paradigma marxista nas análises 
sobre o Estado, de tal sorte que a sua inspiração weberiana serviu de contraponto 
nesse ambiente. Uma segunda pista é que, seis anos após a publicação da obra, o 
país sofreu um golpe de Estado que instaurou uma ditadura. Nesse contexto, uma 
espécie de “estadofobia” era bastante compreensível. E uma terceira pista aponta 
para a biografia de Faoro, que presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
durante a ditadura e cumpriu papel exemplar no esforço de restauração da ordem 
democrática e na observação, tanto quanto possível nesse contexto, dos direitos. 

11 O argumento desenvolvido em São Paulo e o Estado nacional se baseia na ideia de 
que a excepcionalidade paulista se iniciou com uma colonização distinta da que 
vigorou no país, pois teve o seu movimento básico em direção ao interior, e não 
para o litoral. A esse feito original, sucedeu-se uma dinâmica que permitiu aos 
paulistas “não desenvolverem em seu próprio estado uma estrutura política de 
dependência em relação à administração central”. (SCHWARTZMAN, 1975, p. 150)

12 Werneck Vianna (1999, p. 177) percebeu com acuidade o cerne do ponto crítico em 
questão: “A leitura do tema do patrimonialismo em Weber, à medida que se volta 
para o paradigma do Oriente clássico [. . .] deriva uma das principais controvérsias 
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da literatura, por opor, de um lado, os que advogam – desde Tavares Bastos aos 
constituintes de 1891 e aos adeptos hoje da reforma política como base prévia 
para a modernização do país – que o país legal deve mudar o país real, e, de outro, 
os que invertem o sentido dessa proposição”. 

13 O caso talvez mais eloquente de superação da influência de uma ética do perso-
nalismo no Brasil esteja representado na revolução pentecostal que ocorre junto 
às nossas classes populares, em curso no Brasil hoje. Trata-se de reorientação sig-
nificativa das formas de consciência religiosa e moral no país. Estamos assistin-
do a uma transição da teodiceia do sofrimento para a teologia da prosperidade, 
parecendo indicar o fim da longa e duradoura hegemonia católica entre nós. Esse 
processo deve ser entendido também como uma reação à forma característica de 
relações sociais que vigorou em nossa sociedade tradicional, embora seu curso 
não convirja com a outra forma de reivindicação da superação de nosso atraso 
tradicional que aparece na moral secular da cultura dos direitos. Para uma análi-
se das mudanças no seio da religiosidade popular brasileira, ver Arenari (2020). 

14 O sociólogo Jessé Souza (1999, p. 35-36) explica com precisão a ligação entre a 
tese e o seu uso político-programático: “Isso não significa que para Holanda o 
homem cordial não tenha qualidades. O fato é que essas qualidades, as quais fo-
ram tão importantes na criação de uma grande nação nos trópicos, como a plas-
ticidade, a capacidade de acomodação e o compromisso com o gentio e o meio 
físico, serem as mesmas vistas, agora, como obstáculo à criação de uma grande 
nação moderna. Esse é o ponto. Para a construção da modernidade no Brasil, a 
herança ibérica passou a ser sinônimo de atraso e anacronismo por oposição à 
herança protestante nórdica”. 

15 Recorrendo ao citado conceito de autoritarismo instrumental formulado Wan-
derley Guilherme dos Santos (1978, p. 23), conseguimos captar a natureza de uma 
das críticas mais mordazes dirigida por Oliveira Viana aos nossos liberais: “Em 
1920, Oliveira Viana expressou pela primeira vez, tão clara e completamente 
quanto possível, o dilema do liberalismo no Brasil. Não existe um sistema político 
liberal sem uma sociedade liberal. O Brasil, continua, não possui uma sociedade 
liberal, mas, ao contrário, parental, clânica e autoritária. Em consequência, um 
sistema político liberal não apresentará desempenho apropriado, produzindo 
resultados sempre opostos aos pretendidos pela doutrina. Além do mais, não há 
caminho natural pelo qual a sociedade brasileira possa progredir do estágio em 
que se encontra até tornar-se liberal”. 

16 Neste ponto vale ressaltar uma comparação entre Florestan e Caio Prado Jr., o seu 
predecessor no esforço de explicar o surgimento do capitalismo no Brasil numa 
perspectiva estruturalista sociológica, cuja ênfase recaiu no caráter extrativista do 
regime colonial, constituindo-se num dos principais fatores do baixo dinamismo 
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de nosso capitalismo. Já Florestan, “sem negar que a conservação do ‘atraso’, da 
dependência externa, da ‘selvagem’ exploração do trabalho, do ‘autocratismo’, 
gera importantes determinações específicas de nosso moderno capitalismo [. . .] 
ressalta também os traços novos que o capitalismo introduz na vida  social brasilei-
ra”, possibilitando com isso que “a ‘imagem do Brasil’ elaborada pelo nosso mar-
xismo dê um significativo passo à frente”. (COUTINHO, 2000, p. 254)

17 Nesse ponto, não deixa de ser curioso que o PT, que se intitulava um partido socia-
lista, tenha aderido à “campanha” do liberalismo culturalista em prol da reforma 
política e, durante os seus mandatos à frente do governo central, tenha realiza-
do políticas sociais compensatórias – cujo efeito sobre os abandonados de nossa 
revolução burguesa foi positivo – sem ter, entretanto, proposto nenhuma refor-
ma estrutural com a intenção de reverter algumas das consequências de “nossa 
revolução” excludente. Talvez o caso mais eloquente seja o da situação de forte 
precarização da maior parte dos trabalhadores brasileiros, para a qual o PT ja-
mais apresentou qualquer projeto que não seja a defesa dos direitos adquiridos 
no período do trabalhismo histórico. 

18 Nesse caso, é possível encontrar dentro da própria tradição marxista em que se 
apoia Florestan fortes argumentos contrários à sua formulação: “A Alemanha e 
o Japão, por exemplo, embora não fossem países dependentes, experimentaram 
vias ‘não clássicas’ para o capitalismo, marcadas também, pelo menos durante 
um longo período, pela construção e preservação de estruturas políticas aberta-
mente ditatoriais; além disso, embora em ambos os casos estivéssemos diante de 
capitalismos ‘tardios’, isso não impediu que Alemanha e Japão se tornassem, por 
sua vez, países imperialistas”. (COUTINHO, 2000, p. 256)

19 Dentro da tradição marxista, ocorreram tentativas de controlar essas aporias. Uma 
é o esforço de tornar a dialética entre estrutura e instituições mais política e mais 
pluralista, sobretudo pela “ideia de trajetórias múltiplas de transformação”. Nesse 
caso, ao invés de haver um só caminho para o capitalismo ou do capitalismo para o 
socialismo, haveria vários. Em decorrência, torna-se necessário dar mais relevo às 
formas de consciência e organização social e de política que explicariam a diversi-
dade dessas trajetórias, apesar de manter a narrativa geral da sequência dos modos 
de produção. O problema é que essa pluralização das trajetórias nunca parece ser 
suficiente para explicar o que acontece. À medida que se explica adequadamente 
por que ocorreu uma trajetória em vez de outra – por que, por exemplo, na França e 
nos Países Baixos se consolidou uma agricultura em escala familiar, em vez da agri-
cultura concentrada da Inglaterra –, a narrativa geral funcionalista das sequências 
dos modos de produção se torna supérflua. Parece que a tentativa de alcançar o rea-
lismo explicativo leva a uma desintegração progressiva do sistema teórico. Um dos 
significados práticos dessa dificuldade para a teoria social é a sonegação do espaço 
para a imaginação institucional e o pensamento programático. 
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20 Conforme se lê na seguinte passagem: “O significado histórico-sociológico dessa 
transição é evidente. A burguesia brasileira não conseguiu levar a cabo a revo-
lução industrial, nas condições com que se defrontava – com dificuldades ine-
rentes não só a uma economia competitiva dependente e subdesenvolvida, mas 
às pressões desencadeadas, a partir de dentro e a partir de fora, pelas grandes 
corporações e por economias centrais que operavam em outra escala, a do ca-
pitalismo monopolista e da forma correspondente de dominação imperialista”. 
(FERNANDES, 1976, p. 260)

21 Gabriel Cohn, em sua precisa análise conceitual da construção metodológica do 
livro A revolução burguesa no Brasil, captou com agudeza os desafios do uso da teoria 
social em um empreendimento como o de Florestan. Analisando o modo como 
ocorre o relacionamento entre a dimensão da ação e a das condições estruturais 
no bojo das quais atuam os agentes, ele adverte: “No caso das estruturas (e a mais 
abrangente é a sociedade toda) a coisa é mais complicada. Aqui a questão é a de 
reconhecer um tipo de estrutura. É como se a sociedade fosse observada como 
algo em construção, com sua armação básica já definida. [. . .] A ideia subjacente 
é que, dada uma certa linha de desenvolvimento, a tendência é ir até o fim, até 
incorporar o conjunto de traços que define um tipo (a ordem social competitiva, 
digamos)”. (COHN, 1999, p. 410)

22 Aqui vale lembrar outro livro de Florestan, A integração do negro na sociedade de classes, 
uma obra-prima sociológica em que ele mostra como os efeitos da estrutura social 
da escravidão marcam de maneira implacável o futuro sombrio dos negros libertos. 
Florestan revela com exemplar acuidade como mecanismos estruturais entranham 
a ação social de indivíduos: “A tese de Florestan é a de que a família negra não chega 
a se constituir como uma unidade capaz de exercer as suas virtualidades principais 
de modelação da personalidade básica e controle de comportamentos egoísticos. 
Existe aqui, neste tema central da ausência da unidade familiar como instância 
moral e social básica, uma continuidade com a política escravocrata brasileira que 
sempre procurou impedir qualquer forma organizada familiar ou comunitária da 
parte dos escravos. É a continuidade de padrões familiares destrutivos que é per-
cebida, corretamente, por Florestan, como o fator decisivo para a perpetuação das 
condições de desorganização social de negros e mulatos”. (SOUZA, 2003, p. 156) 
Sem os atributos adquiridos pela socialização familiar, a grande maioria dos ne-
gros e mulatos foi excluída da participação na ordem social competitiva.

23 Essa dificuldade de análise dos fenômenos sociais politicamente orientados, típica 
de boa parte da sociologia, é atestada por quem se propõe levar à frente, reformada, 
a agenda de Florestan: “Com efeito, a percepção das relações sociais como permea-
das pelas relações de poder, a apreensão genética e não formalista destas constituem 
a força e a fraqueza da análise de Florestan, pois não há como negar que a densa 
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rede que esta sociologia tecia continha nós suficientemente genéricos por onde por 
vezes escapava o fazer político e as instituições. Tal carência de mediações se ma-
nifesta, por exemplo, em sua visão algo ligeira no ‘nacional- desenvolvimentismo’, 
em alguma minimização da experiência democrática de 1945-1964, nas passagens 
em que está perto de admitir que a ditadura militar, ao propiciar a unificação de 
todas as frações burguesas e ao revelar a até então incompleta ou mascarada es-
sência autocrática do regime burguês, pode constituir a forma política adequada da 
autocracia; e de um modo geral, em sua concepção do período ‘atual’ da dominação 
burguesa como ‘contrarrevolução permanente’”. (BRANDÃO, 2007, p. 167)

24 O livro Pensamento e ação: o PT e os rumos do socialismo, de Florestan Fernandes, apre-
senta uma boa amostra do conteúdo programático que resulta de sua perspecti-
va analítica e revela ao mesmo tempo as dificuldades, aludidas anteriormente, 
 acerca da mobilização desse estilo de reflexão para instruir processos de trans-
formação que não estejam no horizonte da lógica do tudo ou nada de orientação 
revolucionária. O máximo que as lentes dessa visão conseguem enxergar na rea-
lidade atual em termos de oportunidades diz respeito a temas relativos à organi-
zação e a estratégias de ação coletiva de sindicatos e partidos.

25 Para a plataforma do grupo em termos de filosofia geral, o fio condutor de seu ponto 
de vista prático-poiético materialista, ver, de Crisóstomo de Souza (2020), “A World 
of  Our Own: A Pragmatic-Poietic, Transformative Perspective, Conversationally 
Developed”.

26 A referida tese foi publicada na forma de livro. Ver: Carvalho Júnior (2020).
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DANIEL B. VARGAS 
LAILA MAIA GALVÃO

O construtivismo  
institucional de Anísio Teixeira  
no pensamento brasileiro

Introdução

Anísio Teixeira foi um dos mais importantes educadores da história bra-
sileira, responsável pela criação de duas universidades, a Universidade 
do Distrito Federal (1935-1939) e a Universidade de Brasília (UnB, 1962-), 
e idealizador de uma série de instituições educacionais, como a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Apesar de 
fazer parte de uma geração de intelectuais e líderes que marcaram um 
período da história nacional, nem sempre Anísio é inserido no rol dos 
grandes intérpretes e pensadores do Brasil. Anísio é visto como um edu-
cador de renome, um pedagogo original, um líder político do seu tempo 
e, quem sabe, um jurista qualificado, mas não um “pensador nacional”.

A proposta do presente capítulo é dar alguns passos para redefinir a po-
sição de Anísio na história do pensamento brasileiro. Argumentaremos 
que Anísio foi um dos mais originais e instigantes pensadores do Brasil 
do século XX, uma fonte única de inspiração para compreender e en-
frentar, de modo renovado, os principais desafios do país. As lições de 
seu pensamento e de sua ação são ainda muito atuais e promissoras em 
nosso tempo. Reinterpretar o sentido de seu pensamento e de sua ação é 
oferecer, ao Brasil de hoje, novo caminho de futuro.

Para Anísio Teixeira, um problema social só pode ser adequadamente 
compreendido em seu contexto vivo, nunca fora dele. Em cada realidade 
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histórica, fato e política se misturam e se complementam de maneira 
indissociável. Pensar e agir são parte de um mesmo processo dinâmico 
e relevante de lado a lado. Não se pode – nem se deve – separar o “com-
preender” do “fazer”. O próprio ato de observar um fenômeno exige um 
envolvimento direto do intelectual, que age sobre o objeto. E, ao agir, 
cada pessoa também constitui o objeto de análise diante de si.

Da fusão entre pensar e agir exsurge o que consideramos o traço mais 
marcante do pensamento de Anísio: o construtivismo institucional. 
Construtivismo institucional é, a um só tempo, um método e uma vi-
são. Por método, referimo-nos a uma maneira particular de abordar a 
realidade: o pensamento, aqui, já nasce encharcado, misturado com as 
práticas gestadas pela dinâmica social, econômica e política do seu tem-
po e espaço. Pensar é deixar a mente se embrear desta realidade de pro-
blemas sociais construídos a partir de mescla de forças interconectadas. 
O intelectual não pensa sem sujar as mãos.1

Por visão, o construtivismo institucional sugere concepção dinâmica 
da realidade. A sociedade evolui, para Anísio, à medida que enfrenta sua 
rotina, cria instituições novas para enfrentar velhos problemas, acerta 
e erra, mas aprende a assimila as experiências orquestradas. Cada res-
posta a um velho problema se torna parte da nova rotina e servirá de 
ponto de partida para futuras ações. Conhecer um fenômeno, por assim 
dizer, é ao mesmo tempo transformá-lo. O futuro é apenas o nome que 
damos ao acúmulo de ações destinadas a enfrentar problemas-chave da 
sociedade no presente.

O novo método e a nova visão de Anísio são construídos e apresenta-
dos não em abstrato, não em tese, mas como parte integral de projetos de 
ação. É no esforço de construir uma educação para as massas que Anísio 
ergue as bases do construtivismo institucional; é no tratamento da ad-
ministração pública que ele examina como o Estado no Brasil, que deve 
agir para ajudar a reconstruir as bases de uma sociedade de ex-escravos, 
ainda carentes de formação e oportunidade. As especializações do co-
nhecimento disciplinar e do Estado, para Anísio, são apenas o palco de 
um novo modo de avançar o pensamento – e a construção do Brasil.

Como Anísio avança o que chamamos de construtivismo institu-
cional? Para desenvolver esse perfil original de Anísio na história das 
ideias de nosso país, organizaremos o capítulo em três partes.
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A primeira parte sugere as bases do contexto intelectual em que Anísio 
se insere. As primeiras décadas do século XX marcaram o nascimento 
do pensamento social como alternativa ao formalismo jurídico que até 
então imperava entre os círculos de elite e orientava a ação do Estado. 
O código de ataque à hegemonia jurídica era o dualismo social: ao ler 
o país a partir das formas abstratas do direito, intelectuais como Rui 
Barbosa ignoravam o chão da realidade brasileira. O direito das regras 
ideais estava muito distante do direito das relações sociais reais. E o dis-
tanciamento no mundo das ideias correspondia ao distanciamento no 
chão da realidade, com uma divisão profunda no país entre senhores e 
povo – ou melhor, senhores e ex-escravos. Construir a “unidade” no país 
passava por superar a divisão intelectual cultivada pelo bacharelismo.

A segunda parte examinará a particularidade do pensamento de 
Anísio em relação a duas correntes influentes do pensamento social 
que reagiram ao dualismo bacharelesco: o culturalismo e o estrutura-
lismo. Enquanto o culturalismo, de autores como Gilberto Freyre, ten-
dia a compreender o Brasil a partir de forças culturais subjacentes, o 
estruturalismo privilegiava uma visão fechada e determinada por for-
ças materiais profundas. Em que pese as diferenças, as duas tendências 
sobrevalorizavam as “causas” dos problemas nacionais e minimizavam 
ou ocultavam o espaço de ação disponível no presente para transformar 
o país. Para Anísio, o Brasil – agrário, pobre, instável, desorganizado – 
poderia ser transformado já.

A terceira parte abordará como, ao longo de sua obra, em especial 
em seus escritos sobre educação e sobre administração pública, Anísio 
constrói as bases de um novo pensamento social, que valoriza a recons-
trução institucional, cumulativa e coletiva, para pavimentar, passo a 
passo e a partir da realidade viva do país, as bases de novo projeto na-
cional. Anísio era, como nenhum outro intelectual de seu tempo – e tal-
vez de nosso tempo – um visionário da ação. Para ele, o pensamento que 
vale é aquele que corta. O intelectual que se preze é aquele que corre ris-
cos, que age hoje para fazer o amanhã. Embrenhar-se nas contingências 
da realidade é condição para produzir conhecimento.

É essa visão do pensamento social que diferencia Anísio de todos os 
seus contemporâneos. Contra o direito e sua abstração vazia, Anísio ali-
nhava-se aos realistas sociais. Contra os realistas sociais que se diluíam 
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nas profundezas da cultura e da economia, ele alinhava-se às lideran-
ças que abraçavam a ação. Compreender como Anísio mescla elementos 
dos dois “lados” e cria o construtivismo institucional é chave para reco-
nhecer sua genialidade. A grande contribuição que Anísio dá ao Brasil 
de hoje, argumentaremos, é justamente construir um modo novo, ao 
mesmo tempo intelectual e prático, de lidar com o país e seus desafios.

A crise do formalismo jurídico e o problema do dualismo

A virada do século XIX para o século XX inaugurou no Brasil uma cultu-
ra liberal formalista. A Constituição de 1891, mais no papel que na prá-
tica, joga fora algumas das bases formais do Império – como o Senado 
vitalício, o Poder Moderador e, naturalmente, a hereditariedade do tro-
no. Em seu lugar, o país instala a separação de poderes, o federalismo, o 
controle de constitucionalidade, as eleições nacionais periódicas – tudo 
inspirado no cânone liberal do seu tempo e na experiência constitucio-
nal dos Estados Unidos da América.

Um dos pais do liberalismo “jurídico” brasileiro foi Rui Barbosa. O ju-
rista baiano foi peça-chave na elaboração do anteprojeto de nossa pri-
meira Constituição Republicana e um dos grandes responsáveis pela 
importação de boa parte das inovações liberais para o centro do regime 
político brasileiro. Por fora, o Brasil europeizado – para o bem e para o 
mal – agora dá passos significativos para se americanizar. Por dentro, 
contudo, as transformações formais por que passa o Brasil, a começar 
pela afirmação da autoridade republicana do novo direito, ainda per-
manece muito longe da realidade.

Como uma alma emprestada para conduzir um corpo estranho, o “li-
beralismo” brasileiro avança pouco – e mal. A distância entre o “Brasil 
dos livros” e o “Brasil da realidade” é imensa. Quem lê o Brasil pelo es-
pelho de suas leis enxerga no país uma potência de valores cívicos e cul-
turais, uma mistura melhorada de John Locke com Thomas Jefferson. 
Quem dá um passo atrás e olha o Brasil por dentro, a partir de sua reali-
dade viva, da legião de ex-escravos livres no papel, mas abandonados à 
própria sorte, da influência das velhas fazendas sobre os rumos políti-
cos e econômicos do país, enxerga uma coisa muito diversa.
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Torna-se cada vez mais clara a noção de que o Brasil era um país par-
tido em dois: de um lado, um país de minorias, que abraçavam os ma-
ravilhosos valores do progresso democrático, como pregado no mundo 
 europeu e norte-americano; de outro lado, um Brasil das grandes massas 
jogadas ao léu, sem educação, saúde, segurança – sem emprego, renda 
ou oportunidade. Não tardou para que as revoltas e os questionamentos 
do velho regime florescessem nas grandes cidades e no interior. Até que 
o que parecia um problema predominantemente prático ganha nova di-
mensão e passa a ser visto cada vez mais como um problema intelectual.

Contra o dualismo jurídico, uma geração de pensadores se levantam no 
Brasil nas primeiras décadas do século XX. Gilberto Freyre (1985) relem-
bra o desafio do que ele denominou “crise do bacharelismo”. Para Freyre, 
a resposta deve começar com o que o Brasil não é – ou com o que se costu-
mava pensar que o Brasil era até meados dos anos 1920. O Brasil era um 
país dominado pelo bacharelismo. A figura do bacharel em Direito era 
“divinizada” no país. A solução para qualquer problema no país era sem-
pre jurídica; quando muito, jurídico-política, mas nunca “social”.

Contra essa visão, Freyre (1985) argumentava que o juridicismo pre-
sente na vida intelectual brasileira era superficial e excessivamente 
“fechado”. A figura de Rui Barbosa personificava, para ele, essa nefas-
ta tradição. A grande “construção” do juridicismo formalista e bacha-
relesco, continua Freyre, foi justamente a Constituição de 1891 – uma 
Constituição de viés apenas jurídico, que não “havia tomado conheci-
mento” dos aspectos sociais e econômicos e do que era “circunstancial-
mente brasileiro”.

O descolamento entre a Constituição de 1891 e a realidade nacional foi 
aprofundado por Oliveira Vianna. Na década de 1920, Vianna (1981) de-
nunciava o idealismo da Constituição de 1891, para ele uma importação 
malfeita do liberalismo francês, inglês e americano e que não se voltava 
para os reais problemas do país. No mesmo rastro, Alberto Torres tam-
bém destacara, anos antes, em A organização nacional (1914), críticas so-
bre o descolamento entre a Constituição de 1891 e a realidade brasileira. 
Assim como Freyre, Oliveira Vianna (1999, p. 367) também enquadrou 
Rui Barbosa como grande representante do bacharelismo “fechado”, 
que “desdenha a sociedade” e que acredita “na existência de tipos uni-
versais de Estado”.
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Em suma, Gilberto Freyre e Oliveira Vianna, entre outros intelec-
tuais do seu tempo, construíram, nos anos 1920 e 1930, novas formas 
de produzir pensamento social no Brasil. As ciências sociais no Brasil 
ganhavam força, no início do século XX, como crítica e reação à cultura 
bacharelesca. O adversário comum desse novo pensamento social era 
o “formalismo jurídico”, que, para esses pensadores, era personificado 
por Rui Barbosa e que nos impedia de ver o Brasil como ele de fato era. 
Rui Barbosa serviu, de certo modo, como espantalho, personificando a 
cultura do bacharelismo.

A estratégia identificava, de modo exagerado, a cultura jurídica de 
um período a um personagem, já que Rui Barbosa pode ser visto muito 
mais como um outsider no jogo político da Primeira República. (LYNCH, 
2007) Essa posição no jogo político, no entanto, não impediu que os 
pensadores de 1920 e 1930 lessem Rui Barbosa dessa forma.2 Tampouco 
é possível dizer que essa representação da Primeira República não tinha 
um lastro de realidade. A configuração do formalismo jurídico promo-
via a supervalorização das instituições do liberalismo europeu e estadu-
nidense, dando enfoque ao debate sobre reformas políticas superficiais 
– e não mudanças sociais ou econômicas – e na disputa intraoligárqui-
ca, com pouca preocupação com o problema da desigualdade na base 
do país. A agenda social, nesse período pós-abolição da escravidão, cir-
cunscrevia-se às regras de controle social e ao poder de polícia.

Os cientistas sociais mais influentes da geração de 1920 e 1930 ata-
cavam a ortodoxia formalista do direito. É possível perceber diferentes 
linhagens entre esses cientistas sociais, mais ou menos próximos da so-
ciologia, da economia e da antropologia. Em comum, todos se revolta-
vam contra o dualismo nacional – o Brasil das formas jurídicas, liberal, 
coerente, sistêmico, inclusivo; e o Brasil das diferenças duras, das cultu-
ras variadas, da miséria e do abandono, da escravidão “legitimada” à luz 
do dia. Contra os nossos “bacharéis”, os novos cientistas sociais queriam 
entender o brasileiro, sua origem, a dificuldade do país em construir 
uma coesão social. É dizer: um povo, ou uma nação.

Em diferentes autores, há a ideia clara de que os brasileiros estavam 
dispersos e que era preciso uma ação direcionada a incorporar essa 
massa à nação.3 Um dos marcos da expressão dessa ideia é a obra de 
Alberto Torres, que em 1914 redige um capítulo dedicado ao problema 
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da unidade social, destacando que as nações modernas, feitas sobre ter-
renos heterogêneos, com raças distintas, eram “obras de arte política”. 
Assim, tanto nas classes baixas como nas médias e nas elites, era preciso 
um direcionamento correto das ações:

O brasileiro não encontra, em nosso meio, desde os primeiros dias 
da infância, a escola de virilidade, de autonomia e de iniciativa, que 
o devia preparar para o trabalho; não recebe a lição de laboriosida-
de e de resistência; não adquire a consciência de que é um produtor, 
um agente dinâmico da vida social. Nas classes inferiores, o pai, ex-
-escravo, ex-agregado de fazenda, ou assalariado, não tendo criado 
amor à sua indústria, habitua os filhos à prática rotineira dos atos 
mecânicos, de nossas culturas extensivas, quando os não abandona à 
calaçaria, pelas estradas e às portas das vendas.
Nas classes médias e elevadas, os incapazes conservam a indústria 
ou a propriedade paterna, assistindo, inconscientes, à desvaloriza-
ção das terras e à ruína das fortunas. Os que mostram, na infância e 
no curso secundário, um pouco de memória e alguma sagacidade, se-
guem para os cursos superiores, onde ganham, com o direito de pre-
tender empregos públicos e cargos de eleição, um desprezo nauseoso 
pelo trabalho industrial e agrícola. (TORRES, 1914, p. 192)

Para Oliveira Vianna, integrante da Sociedade dos Amigos de Alberto 
Torres e grande admirador do jurista fluminense, a falta de coesão so-
cial era um problema existente já no período colonial e teria se arrasta-
do após a independência:

De toda essa análise a conclusão que se extrai é que as instituições de 
ordem administrativa e política, que regem a nossa sociedade duran-
te a sua evolução histórica, não amparam nunca, de modo cabal, os 
cidadãos sem fortuna, as classes inferiores, as camadas proletárias 
contra a violência, o arbítrio e a ilegalidade. Por outro lado, esse am-
paro também não encontram elas em quaisquer outras instituições 
de ordem privada e social. (VIANNA, 2005, p. 221)
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Sobre a emergência de uma ciência social interessada em diagnosti-
car os problemas nacionais, o próprio Oliveira Vianna (2005, p. 49-50) 
afirmou, no prefácio de Populações meridionais do Brasil, que “a investi-
gação científica arma hoje os estudiosos com um sistema de métodos e 
uma variedade de instrumentos que lhes dão meios para obterem dele 
uma reconstituição dessa história”. Seu livro e seu pensamento nada 
mais seriam do que uma tentativa de aplicação desses métodos cientí-
ficos para elaborar uma nova interpretação da história brasileira e das 
características de seu povo.

A cultura bacharelesca, enfim, se afastava do restante das ciências so-
ciais. De um lado, estava o formalismo do direito autorreferente, preo-
cupado com a sistematização e legitimação do sistema jurídico e político 
cujo centro era a nova Constituição liberal. De outro, as ciências sociais 
emergentes, críticas à tradição jurídica formalista, que apontavam li-
mites de nossa formação cultural “portuguesa” ou de nossa situação de 
dependência econômica. Como as ciências sociais emergentes informa-
riam o novo pensamento sobre o Brasil?

Pensamento social: entre o culturalismo e o estruturalismo

Duas vertentes do pensamento social4 lideraram o ataque ao formalis-
mo jurídico do início do século XX. Ambas jogam luz sobre o “dualismo” 
nacional de forma evidente, mas distinta. O culturalismo, exemplificado 
pelo pensamento de Gilberto Freyre, destaca o dualismo brasileiro do tí-
tulo da obra em diante: Casa-grande & senzala (1933) e Sobrados e mucambos 
(1936). O estruturalismo, exemplificado por Caio Prado Jr. em Formação 
do Brasil contemporâneo (1946), avança uma releitura dos “sentidos da co-
lonização” para mostrar um país partido por seu modelo de exploração.

Culturalismo

O grande marco da vertente culturalista, que ganha espaço ainda nos 
anos 1930, é o pensamento de Gilberto Freyre,5 em Casa-grande & senzala 
(2002). Freyre rastreia a mescla de culturas, na origem da identidade 
portuguesa, para caracterizar o atributo central da cultura brasileira: 



Daniel B. Vargas, Laila Maia Galvão 283

a mestiçagem. Os “antagonismos em equilíbrio” (ARAÚJO, 2009) per-
correm toda a sua obra. No Brasil colonial, senhores e escravos convi-
vem em meio a tensões. Há espaços de convivência e sociabilidade, mas 
também há conflitos violentos, ao contrário de versões que apontam em 
Freyre a negação da violência.

Casa-grande & senzala apresenta uma série de relatos sangrentos dessa 
relação entre senhores e escravos no universo dos engenhos. As obser-
vações feitas sobre esse universo seriam, a princípio, objetivas, concen-
tradas em compreender aspectos da cultura que se formou ali, mas em 
variados momentos Freyre também revela um tom emotivo, extraído 
de suas lembranças familiares. O intuito do autor parece ser a observa-
ção densa da cultura. Em alguns momentos, sinaliza otimismo quanto 
à colonização portuguesa e seus desdobramentos em terras brasileiras. 
O livro é uma revelação cultural da alma do brasileiro a partir de alguns 
pressupostos científicos da época.

O livro Raízes do Brasil (2016), de Sérgio Buarque de Hollanda, publica-
do originalmente em 1936,6 aprofunda a chave culturalista. Ao compa-
rar duas formas de colonização, Sérgio Buarque de Hollanda também 
trabalha com categorias duais. Subjacente à obra está uma oposição en-
tre campo e cidade, que pode ser lida como uma oposição entre o arcaico 
e o moderno – avaliados segundo os ideais de Modernidade na Europa e 
Estados Unidos.

A obra também busca diagnosticar as razões do atraso brasileiro em 
sua cultura pré-moderna, marcada pela “cordialidade”, mais do que 
pela razão e razoabilidade. A saída do atraso cultural brasileiro, para 
Hollanda, exigia uma revolução cultural: uma transformação de valores 
capaz de atenuar os impulsos excessivos de nosso cordialismo e, quem 
sabe, erigir no país primeiro um “homem liberal” – depois, uma cultura 
liberal – e, por fim, uma sociedade capaz de integrar ordem e diferença, 
variações e unidade. O Brasil de Buarque poderia ser os Estados Unidos, 
com mais brandura.

Para Freyre e Hollanda, em suma, a compreensão correta do Brasil 
exigia a superação da leitura bacharelesca do país. O Brasil real está 
distante da forma do direito e do Estado que Rui Barbosa tanto culti-
vava. Se muito, o direito seria uma representação simbólica e envie-
sada, um espelho embaçado do jogo de elites. O verdadeiro sentido da 
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identidade nacional começa e termina além das palavras e frases escul-
pidas na Constituição de 1891 ou em qualquer outra. Compreender o 
Brasil, seus dramas e oportunidades exige olhar as raízes profundas de 
nossa cultura portuguesa e escravocrata.

Estruturalismo

Caio Prado Jr. (2011) avança uma compreensão do problema brasileiro 
calcada em interpretação predominantemente econômica dos desati-
nos do país. O autor paulista examina de que forma o Brasil se inseria na 
lógica de produção capitalista mundial e quais os impactos disso para a 
formação da nação. O processo de transformação da colônia brasileira 
em uma nação autônoma, segundo ele, não havia se completado, res-
tando ainda vários resquícios da organização econômica e social do pe-
ríodo colonial no Brasil do século XX.

A dualidade que Caio Prado Jr. enxergou na sociedade brasileira era a 
divisão entre o chamado orgânico e o inorgânico. (DIAS, 1989) O núcleo 
orgânico do sistema colonial estava associado à lavoura escravista do 
litoral, plenamente integrado às engrenagens da produção capitalista 
à época. Por outro lado, havia também um núcleo inorgânico, mais as-
sociado aos sertões e que mantinha uma dependência da grande lavou-
ra, mas que se encontrava em posição marginalizada. Era um grande 
contingente de pessoas que estava totalmente desorganizado e à deriva. 
(PRADO JR., 2011)

O Brasil “nação”, para Caio Prado Jr., nunca se formou. O país que nas-
ceu colônia de exploração, destinado a suprir interesses comerciais da me-
trópole, jamais conseguiu internalizar seu centro de gravidade e, assim, 
conquistar sua verdadeira independência. A dinâmica profunda de explo-
ração econômica estrutura tudo no país, do nome em diante. “Brasil” era o 
nome de sua principal commodity. O direito era sacramento da vontade dos 
“donos” de cada capitania. Sua função era organizar a exploração máxima 
de riqueza do solo. A escravidão, a cultura opressora e tudo o mais que se 
formou no país são derivações da estrutura de exploração colonial.

Como completar a verdadeira independência brasileira? Promovendo 
a revolução. (PRADO JR., 2014) A revolução de Caio Prado Jr., diferente 
de Hollanda, seguia o roteiro marxista. Como cada uma das peças do 
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quebra-cabeças social brasileiro se interpenetrava e se reforçava, a úni-
ca saída para libertar o país de suas entranhas coloniais seria “botar a 
casa abaixo”; desconstruir toda a estrutura vigente e, assim, libertar as 
maiorias oprimidas do país. A luta real e violenta, para Prado Jr., justi-
ficava-se pelos seus fins. Só assim o Brasil conseguiria romper as alge-
mas do colonialismo escravagista latente em cada esquina do território 
e escondido por trás das promessas jurídicas criadas “para inglês ver”.

Assim como os culturalistas, o estruturalismo de Prado Jr. rejeita-
va o que consideravam um bacharelismo superficial e achatado de Rui 
Barbosa. A forma do direito não servia para explicar o Brasil, menos ain-
da para orientar a superação dos seus problemas. Se muito, o direito e a 
forma liberal do Estado camuflavam a realidade e obscureciam a percep-
ção das forças vivas que constituíam a matriz do país. Por isso mesmo, 
qualquer forma de superar o “dualismo brasileiro” – a divisão do país 
entre uma pequena elite virtuosa e a massa esfomeada de ex-escravos 
– exigia uma grande transformação da sua dinâmica social. (REIS, 1999)

Os detalhes de cada um dos clássicos do pensamento social brasilei-
ro nos anos 1930 ou suas diferenças particulares são menos relevantes 
que seus grandes traços comuns: o emergente pensamento social bra-
sileiro questiona o dualismo nacional e a sombra do formalismo de Rui 
Barbosa; constrói interpretações alternativas da história e dos dramas 
do país, a partir de novas leituras sociológicas, antropológicas e econô-
micas; avança uma compreensão real e dinâmica da formação da socie-
dade brasileira, sua desagregação e seus desafios. Em comum, é a visão 
de um país em crise e, ao mesmo tempo, a busca de um pensamento que 
em nada, ou praticamente nada, dependia da forma jurídica do Estado.

Anísio Teixeira e o construtivismo institucional

Anísio Teixeira foi, desde o início, um dos representantes dessa geração 
crítica à cultura bacharelesca e ao formalismo jurídico que antecedeu 
a emergência do pensamento social no Brasil. Ele compartilhava com 
os culturalistas e estruturalistas a impressão de que o dualismo era um 
problema radical do país. A abissal divisão do país em dois mundos dis-
tintos era um câncer que precisava ser superado. Há muito, o Brasil se 
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dividia entre senhores e escravos e, em seguida, entre senhores e o povo 
(TEIXEIRA, 1966), mantendo-se a exclusão e o abandono das maiorias.

A maneira como Anísio Teixeira “lida” com o problema do dualismo, 
contudo, o diferencia muito dos seus “correligionários” antiformalistas. 
Assim como Freyre, Hollanda e Prado Jr., Anísio Teixeira estava inte-
ressado em compreender o Brasil além dos cânones do direito. Não por 
acaso, logo após se formar em Direito na Faculdade do Rio de Janeiro, 
Anísio faz um detour em sua carreira para se tornar um educador, com-
prometido com a formação de crianças e jovens, e não um técnico jurí-
dico comprometido com a gestão das formas do direito.

Ao mesmo tempo, a trajetória do educador baiano é marcada, des-
de o início, pelo ímpeto de participar da arena pública não só por meio 
de reflexões, mas também pela ação comprometida, pela construção de 
projetos, como a Universidade do Distrito Federal e a UnB, as escolas-
-parque e escolas-classe na Bahia, Rio de Janeiro e Brasília, a Capes e 
o Inep. O próprio Anísio Teixeira, em carta encaminhada a Fernando 
de Azevedo em 1939, desabafou que as atividades de escritor e tradutor 
eram, para ele, insuficientes e que ele se via, antes de tudo, como um 
professor e um “homem de ação”.7

O construtivismo institucional

Do meio dos problemas reais e gritantes do Brasil, sempre surge, na 
obra de Anísio, uma nova rota de futuro que já começa agora. No pân-
tano do Brasil, dividido entre poucos e muitos, Anísio sempre busca pa-
vimentar uma rota de reconstrução nacional inovadora. A revolução de 
Anísio não é das armas, nem é dos valores abstratos apenas – é a revolu-
ção das instituições centrais do Brasil, que precisam ser transformadas 
com inteligência e ação, a partir da liderança do Estado democrático.8

A essa forma particular de integrar pensamento e ação, o particular 
e o todo, o diagnóstico e a esperança de transformação, é que aqui de-
nominamos “construtivismo institucional”.9 O construtivismo institu-
cional de Anísio possui três atributos salientes. O primeiro é a  mistura 
entre compreensão e ação. O segundo é a relação entre realidade e for-
ma. O terceiro é abertura institucional do futuro. O que exatamente sig-
nifica cada um desses atributos?
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1. Compreensão e transformação. Compreender a sociedade, para Anísio 
Teixeira, era ao mesmo tempo atuar sobre ela para transformá-la. Nos 
passos de John Dewey, autor que o influenciou significativamente quan-
do esteve na Universidade de Columbia (WARDE, 2005), Anísio com-
preendia a realidade como um fluxo de experiências contínuas, que só 
pode ser captado profundamente jogando-se no meio dela, para então 
alterar sua direção. Quando a alteração do mundo ocorre é que a socie-
dade “aparece”, mas já como uma imagem se esvaindo. É no contexto da 
ação constante sobre a realidade hoje, para alterar suas formas, que o 
cientista, ao mesmo tempo um agente social, consegue compreendê-la.

2. Fluxo e forma. A mudança é a regra da experiência social. A socie-
dade não é coisa física, como uma cadeira ou uma casa; é artifício, um 
conjunto de ideias abstratas extraído provisoriamente do fluxo de ex-
periências e apresentado a partir de elementos ou forças constitutivas, 
que o cientista social decomporá, escrutinará e eventualmente criticará. 
Mas o fluxo das experiências é interrompido episodicamente na prática 
social e dá origem a instituições e à forma da sociedade. É a visão dessa 
paragem como algo permanente ou necessário que ilude o cientista a 
naturalizar o status quo e sobrevalorizar o papel das forças culturais e 
econômicas que dão forma à sociedade.

3. Abertura institucional. Em Anísio, as instituições são, ao mesmo tem-
po, reflexo do passado corrompido e atalho para um futuro inclusivo. 
Na mesma medida em que as instituições estabilizam as experiências e 
confirmam os seus vícios e problemas sociais, elas também podem ala-
vancar um futuro novo. Em cada uma das relações sociais, em cada uma 
das experiências de um povo, sempre reside uma janela de abertura, 
uma possibilidade real de recomeçar e refazer as práticas da sociedade, 
ainda que gradualmente. A porta para o futuro sempre pode ser aberta, 
se a sociedade, coletivamente por meio do Estado, encampar a mudança 
de suas instituições sociais.

***

O campo exemplar em que Anísio Teixeira desenvolve as bases do 
construtivismo institucional é a educação pública. Primeiro, examina-
mos o sentido geral que Anísio atribui à educação em sua obra. Em segui-
da, olhamos mais detidamente como ele diagnostica e propõe mudanças.
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Anísio normalmente escrevia e agia motivado por um problema ou 
debate específico da sua época. São reflexões dinâmicas, vinculadas di-
retamente ao desejo de transformar o Brasil. O pensamento de Anísio 
sinalizava uma ação prestes a acontecer – ou já em curso. Em um des-
ses textos publicados em revistas, Anísio se propôs a analisar mais de-
tidamente a crise educacional brasileira. (TEIXEIRA, 1953) Nesse texto, 
intitulado “A crise educacional brasileira”, publicado originalmente em 
1953 na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e posteriormente inserido 
no livro A educação e a crise brasileira, é clara a tentativa de esboçar um 
diagnóstico dos problemas do país e, ao mesmo tempo, apresentar al-
ternativas e mudanças institucionais para superar os entraves.

O caminho escolhido por Anísio nesse texto em particular foi expor 
a mudança do papel da escola na formação das pessoas. Anteriormente 
destinada a formar um grupo seleto de intelectuais e eruditos, a escola 
passa a assumir, ainda no século XIX, dois objetivos: formação geral de 
todos os cidadãos e formação de trabalhadores especialistas exigidos 
pela configuração industrial da sociedade moderna. No caso brasilei-
ro, Anísio denunciava que nosso esforço de civilização representou, na 
verdade, um esforço de transplantação de tradições e instituições eu-
ropeias e que esse transplante se fez com grandes deformações. Houve, 
 segundo Anísio, uma permanência da lógica colonial, em que se enten-
deria socialmente que “fazer” seria estabelecer modelos e padrões ofi-
ciais, sempre muito distantes da realidade.

No trecho a seguir, pode ser lida uma clara crítica ao formalismo jurí-
dico e uma busca pela conexão com o “real”:

Acostumamo-nos, assim, a viver em dois planos, o real, com as suas 
particularidades e originalidades, e o oficial com os seus reconhecimen-
tos convencionais de padrões inexistentes. Enquanto fomos colônia, tal 
duplicidade seria natural e até explicável, à luz dos resultados que daí 
advinham para o prestígio nativo, perante a sociedade metropolitana.
A independência não nos curou, porém, do velho vício. Continuamos 
a ser, com a autonomia, uma nação de dupla personalidade, a oficial 
e a real. A lei e o govêrno não eram para nós instituições resultantes 
de condições concretas e limitadas, contingentes, mas algo como um 
poder mágico, capaz de transformar as coisas por fiats milagrosos.
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A divisão aceita tacitamente ou nem sequer discutida entre uma di-
minuta classe dominante e um grande povo analfabeto e deseducado, 
segundo os padrões convencionais, permitia essa dualidade que nos 
dava o aspecto de teatro, personificando alguns um elenco ‘representa-
tivo’, no palco da nação supostamente civilizada, e estendendo-se, pelo 
imenso território nacional, silenciosa e bestificada, a grande plateia. 
(TEIXEIRA, 1956b, p. 27)

A descrição do problema, portanto, relembra a postura de outros intér-
pretes do Brasil que também destacavam a desconexão entre as institui-
ções brasileiras e a realidade. A crítica ao formalismo jurídico é  vinculada 
ao problema do colonialismo, não superado com a independência em 
1822. Na continuação, no entanto, Anísio destaca também que, nas dé-
cadas anteriores à publicação do texto, teria havido um significativo pro-
gresso no país, com a incorporação paulatina da massa popular à nação.

Após essa breve exposição das origens do problema educacional brasi-
leiro e seu então atual estado, chama a atenção que no mesmo texto a so-
lução institucional para esses problemas é descrita de forma clara e direta:

É a conjuntura em que nos encontramos. O progredir ou perecer de 
Euclides da Cunha está hoje superado. Progredimos... e pereceremos 
se não nos organizarmos em condições de poder suportar e dirigir o 
próprio progresso. E a organização de que aqui falamos não é a de ne-
nhum plano racionalizante, mas de adaptação de nossas instituições 
à realidade nacional, para que elas não sejam fictícias nem inadequa-
das, mas os instrumentos eficazes da solução de nossos realíssimos 
problemas. Devemos reexaminá-las tôdas, à luz do nosso conheci-
mento atual das condições brasileiras, a fim de conduzi-las para me-
lhor atenderem aos seus objetivos, na sociedade brasileira, unificada 
em todo o país. Temos de sair de um estado de ficção institucional 
para o da realidade institucional, integrando a nação real em suas 
instituições assim tornadas reais. (TEIXEIRA, 1956b, p. 28)

Após longa e complexa reflexão acerca do problema educacional bra-
sileiro, Anísio não se contenta apenas com o diagnóstico e lança uma 
série de propostas acerca do que deveria ser feito no âmbito da educação 
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no Brasil. Entre essas propostas, podemos destacar a descentralização 
administrativa do ensino, um amplo investimento de recursos finan-
ceiros na área da educação, o prolongamento do período escolar para 
um mínimo de seis horas diárias e uma boa remuneração para os pro-
fessores. Tudo isso estaria inserido numa “reforma radical das leis e do 
aparelhamento administrativo do ensino”. (TEIXEIRA, 1956b, p. 45)

A forma como Anísio atribuía significado para “instituições” variava a 
depender do texto. Vale destacar, no entanto, que a escola era, inúmeras 
vezes, referida como uma das mais relevantes instituições, criada como 
espaço formal em que se realizaria a educação – separado da família e 
da Igreja – e voltado para a formação de cidadãos e trabalhadores na 
sociedade contemporânea. Muitas vezes colocada ao lado do Estado, da 
Igreja e da família, a escola era compreendida como instituição especia-
lizada com o objetivo de transmitir a cultura de um povo.

No final da década de 1950, por ocasião da inauguração da Escola Car-
neiro Ribeiro em Salvador, na Bahia, Anísio não apenas reconheceu mais 
uma vez o problema da divisão social, mas também apontou para a escola 
como instituição mais fácil de ser moldada a fim de debelar a constante 
crise na qual o país estava inserido:

Se uma sociedade, como a brasileira, em que se encontram ingredien-
tes tão incendiáveis, como os das suas desigualdades e iniqüidades 
sociais, entra em mudança e agitação acelerada, sacudida por mo-
vimentos e forças econômicas e sociais que não podemos controlar, 
está claro que a mais elementar prudência nos manda ver e examinar 
as molas e instituições em que se funda essa sociedade, para reforçá-
-las ou melhorá-las, a fim de que suas estruturas não se rompam ao 
impacto produzido pela rapidez da transformação social.
Essas instituições fundamentais são o Estado, a Igreja, a Família e a 
Escola. De todas elas, não parece controvertido afirmar que a mais 
deliberada, a mais intencional, a mais dirigível é a escola. Teremos, 
assim, de procurar, mais diretamente, atuar nessa instituição básica 
que, de certo modo, entre nós, deverá suprir as deficiências das demais 
instituições, tôdas elas em estado de defensiva e incapazes de atender, 
com segurança e eficácia, aos seus objetivos. (TEIXEIRA, 1959)
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Essa investigação sobre os escritos de Anísio a respeito da temática das 
instituições e do desenho institucional demonstra que havia uma preocu-
pação por parte do educador baiano em enfrentar esses temas ao invés de 
se refugiar apenas em reflexões gerais sobre economia ou cultura. Assim, 
por mais que tenha havido uma profunda frustração de Anísio com a for-
mação jurídica e uma identificação com o realismo no que diz respeito 
à rejeição da cópia automática de modelos estrangeiros e uma crítica ao 
liberalismo, estava ali presente a convicção de que a resolução dos pro-
blemas nacionais passaria pela reformulação institucional do país.

O fato de Anísio apontar os problemas nacionais e buscar criar/refor-
mular instituições que os solucionassem poderia aproximá-lo de Oliveira 
Vianna, pensador responsável por formular caminhos para superação do 
dualismo. Oliveira Vianna, assim como outros autores do início do século 
XX, também apontou a falta de vínculos sociais no Brasil capazes de for-
jar a nação, tese exposta em Populações meridionais do Brasil ainda em 1920. 
Oliveira Vianna, diferente de outros autores, foi responsável por pensar 
caminhos para a superação desses entraves. Passando pelo corporativis-
mo (VIANNA, 1938) até a regulação dos sindicatos (VIANNA, 1943), mui-
tos desses caminhos apontavam para alternativas autoritárias.

Anísio Teixeira, pelo contrário, visualizava os problemas do Brasil e 
tomava cuidado para apontar soluções, especialmente na área da educa-
ção e na administração pública, sempre alinhado à chave  democrática. 
A reconstrução institucional proposta por Anísio não era imposta por 
um Estado centralizado, mas construída por diversas forças, locais e 
nacionais, a partir de uma ideia robusta de participação democrática e 
da conexão intrínseca entre educação e democracia.

Educação

Educação, no pensamento de Anísio, nunca representou um tema de 
nicho ou algo apenas lateral. A educação, pelo contrário, era o caminho 
para identificar o problema e para formular a solução. Era caminho 
para identificar o problema pois o dualismo na educação brasileira, com 
formação técnica para filhos de operário e formação intelectualizada e 
abstrata para a elite, apenas reforçava a abissal desigualdade de classe 
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no país; e solução, pois a escola pública e de qualidade poderia ser o mo-
tor dessa transformação.

Há uma passagem retirada do livro Educação para a democracia que fi-
cou famosa e é mencionada repetidamente em diferentes livros, artigos 
e epígrafes até os dias de hoje: “Só existirá democracia, no Brasil, no dia 
em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa 
máquina é a da escola pública”. (TEIXEIRA, 2007, p. 222) A frase revela 
as concepções de Anísio sobre democracia, educação e administração 
pública. Anísio revela, com todas as palavras, que não havia no Brasil 
democracia naquela época. Ele não ousaria dizer algo semelhante so-
bre os Estados Unidos. Pelo contrário, seus escritos na época buscavam 
explicitar o quão impactante tinha sido para ele conhecer a experiên-
cia americana na construção de um Estado democrático. O Brasil, no 
entanto, combinava uma pequena elite com uma massa de pessoas em 
condições vulneráveis.

O segundo aspecto na mencionada frase é a ideia da máquina. Anísio 
argumentou que era necessário construir, montar essa máquina que 
gerasse democracia. A democracia, portanto, não era algo que surgiria 
 espontaneamente, mas algo que seria construído por meio da ação, da de-
cisão, da associação da inteligência com os riscos inevitáveis em qualquer 
empreendimento. A ideia de uma máquina era consequência do mundo 
industrial e moderno que ele tinha em mente.

Por último, a máquina a que Anísio se refere é a escola pública. Não 
apenas a escola, mas a escola pública. No início do século XX, a maioria 
das escolas brasileiras, especialmente as que atendiam aos filhos da elite 
nacional, era católica e particular. Teixeira estava interessado em cons-
truir um sistema público de educação, para incluir uma grande maioria 
de crianças e adolescentes que não recebia educação formal. A proposta 
era radical: buscava modificar profundamente a distribuição do ensino 
entre as diferentes classes sociais e, assim, alterar o status quo nacional.

Curiosamente, a frase famosa de Anísio não está localizada na intro-
dução do livro ou na abertura de alguns dos seus capítulos para captu-
rar rapidamente a atenção do leitor. Trata-se de um parágrafo, de certo 
modo, “solto” em um dos últimos capítulos, que trata do financiamento 
da educação pública. A abertura desse capítulo específico começa, aliás, 
com uma provocação: “As necessidades educativas de um povo não se 
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resolvem com leis, nem com palavras, mas com a sua disposição de 
dar os recursos para a manutenção das obras necessárias a atendê-las”. 
(TEIXEIRA, 2007, p. 219) Anísio chama essa falta de disposição para cus-
tear a educação pública como “insinceridade democrática”. (TEIXEIRA, 
2007, p. 221) E continua chamando a atenção para o efeito real e concre-
to que decorre da educação pública em seu sentido democrático:

A escola é a casa do povo, não no sentido vago de simples retórica, 
mas no sentido realíssimo de reguladora social, destinada a oferecer 
a todas as crianças, e a cada criança, as oportunidades de confor-
to, de direção, de estudo, de sociabilidade e de preparo para a vida, 
que oferecem à criança afortunada a casa e os recursos dos pais. Se 
a ideia democrática tem qualquer valor, havemos de perceber que o 
seu sentido profundo e generoso consiste em proporcionar a todos os 
homens que nascem no solo livre do Brasil iguais oportunidades de 
triunfo e êxito na vida. (TEIXEIRA, 2007, p. 221)

Em momentos diferentes de sua trajetória, seja em períodos de crise 
da ideia de democracia, como nos anos 1930, ou na consolidação des-
sa mesma ideia no pós-Segunda Guerra, Anísio era sempre categórico 
quanto à articulação entre educação e democracia para superar as desi-
gualdades no Brasil, como nesse discurso proferido em 1947:

A democracia é assim, o regime em que a Educação é o supremo dever, 
a suprema função. Seria vão querermos equipará-la às funções de Polí-
cia ou de Viação ou mesmo de Justiça Social, da única justiça social que 
me parece suficientemente ampla e profunda para apaziguar a sêde de 
justiça dos homens. Todos falamos em regime de justiça social, porém 
haveis de me permitir sublinhar o sentido de justiça social da Demo-
cracia. Nascemos diferentes e desiguais, ao contrário do que  pensavam 
os fundadores da própria Democracia. Nascemos biologicamente e 
economicamente desiguais. Se a Democracia pode constituir-se para 
nós um ideal, um programa para o desenvolvimento indefinido da 
própria sociedade humana, é que a Democracia resolve o problema 
dessa dilacerante desigualdade. Oferecendo a todos e a cada um opor-
tunidades iguais para defrontar o mundo, a sociedade e a luta pela 
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vida, a Democracia aplaina as desigualdades nativas e cria o saudável 
ambiente de emulação em que ricos e pobres se sentem irmanados nas 
mesmas possibilidades de destino e de êxito. Esta, a justiça social por 
excelência da  Democracia. ( TEIXEIRA, 2002, p. 35)

O compromisso com a superação do “dualismo” nacional se converte, 
com Anísio, em uma luta pela reconstrução do ideário e das institui-
ções que orientam o ensino universal, a democracia profunda. Um valor 
central de Anísio foi revelar ao país a necessidade de tratar a educação 
universal, portanto pública e gratuita, como mecanismo fundamental 
para levar ao Brasil de muitos – desde o fim da escravidão – o que ape-
nas poucos tinham. O ensino público seria, ao mesmo tempo, a entrada 
real da democracia e a condição de sua manutenção.

Pela educação, Anísio cria as primeiras bases de um outro pensa-
mento brasileiro, comprometido profundamente com a superação dos 
dramas do país. Apenas para citar dois exemplos, chamamos a atenção 
para o texto em que Anísio Teixeira contrapõe a ideia de educação para 
o consumo e educação para a produção, intitulado “Educação para o de-
senvolvimento e a democracia” (1962); e aquele em que expõe sua ideia 
de educação comum, intitulado “Educação não é privilégio” (1989). Para 
o senso comum, uma boa educação seria consequência do alcance de um 
nível de desenvolvimento mais elevado de determinado país, sendo essa 
educação voltada para o consumo da riqueza adquirida ou em vias de 
aquisição. Nessa “educação para o consumo”, educam-se os indivíduos 
para participar da riqueza em expansão e, de forma secundária, para 
ajudar e consolidar a expansão. Já a educação voltada para a produção, 
lembra Anísio, poderia fomentar o desenvolvimento do país, articulan-
do a escola ao processo de planejamento da nação. Uma educação para 
consumo, ainda que de boa qualidade, seria insuficiente para retirar o 
Brasil da condição de subdesenvolvimento. A escola deveria estar co-
nectada, portanto, aos objetivos da nação e à sua fase de produtividade.

Já a ideia de educação comum, presente em diferentes textos de Anísio 
Teixeira (1960, 1989), diz respeito à transformação do papel da escola ao 
redor do mundo: “a educação escolar passou a visar não a especialização 
de alguns indivíduos, mas a formação comum do homem e a sua poste-
rior especialização para os diferentes quadros de ocupações, em uma 
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sociedade moderna e democrática”. (TEIXEIRA, 1989) A escola, ao invés 
de assumir um papel de fragmentação e de diferenciação do indivíduo, 
deveria se pautar pela formação comum dos sujeitos de todas as classes, 
oferecendo oportunidades para esses sujeitos se formarem como cidadãos 
e, posteriormente, escolherem sua especialidade. A escola não se voltaria 
para técnicas antigas de formação de eruditos e de construção de privi-
légios, mas sim para formação da inteligência e de métodos e práticas 
voltados para as necessidades do cotidiano. Somente essa escola comum, 
universal, poderia representar uma educação voltada para a democracia.

Por se tratar de um empreendimento vasto, a educação obrigatória, gra-
tuita e universal só poderia, no entendimento de Anísio Teixeira (1956c), 
ser proporcionada pelo Estado. Caso a responsabilidade pela escolariza-
ção fosse confiada apenas a particulares, estes ofereceriam acesso à edu-
cação somente a quem tivesse posses, perpetuando-se as desigualdades 
sociais. A função da escola pública seria, portanto, transformar a educa-
ção de “benevolência de uma classe dominante” em um “direito do povo”.

Ainda sobre o papel do Estado na promoção da educação pública, 
Anísio fazia questão de destacar que o financiamento público era tema 
central. Para ele, a organização das escolas se tornou algo tão complexo 
e caro que apenas o Estado, com seus recursos e instrumentos de ação, 
poderia assumir essa responsabilidade. (TEIXEIRA, 2007) O Estado ao 
qual ele se referia era o Estado democrático; portanto, o papel do Estado 
na educação deveria ser o financiamento das escolas e a manutenção da 
liberdade. Anísio não queria que o Estado centralizasse todas as inicia-
tivas educacionais ou estabelecesse um direcionamento único. Nas suas 
palavras: “[. . .] decorre daí a necessidade de ser o Estado quem deve, por 
coerência com o regime democrático, abrir mão do governo da educa-
ção, para conservar, tão somente sobre a mesma, o direito de lhe defen-
der a liberdade e a imparcialidade”. (TEIXEIRA, 2007, p. 57) Esse trecho, 
publicado em livro de 1936, queria chamar atenção para a necessidade 
de descentralização e a pluralidade de modelos, argumentos que tam-
bém seriam retomados por Anísio nas décadas de 1950 e 1960.

Em 1963, por exemplo, Anísio Teixeira (1963) analisou o plano trienal 
e os esforços do governo na área de educação e enxergou ali um sinal 
de seriedade, justamente por haver a destinação de recursos suficien-
tes para a execução dos ousados projetos para a educação brasileira. 
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Anísio chamou 1963 de “o ano da educação”, animado com os projetos 
do Governo Federal, como, por exemplo, a construção de 40 centros de 
formação de professores. Para ele, finalmente estaria superada “a mo-
nótona controvérsia sobre educação como consequência do desenvolvi-
mento e educação como sua condição”, que lhe lembrava a velha questão 
de quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. Afinal, não seria preciso 
esperar que o Brasil se tornasse um país desenvolvido para ter uma edu-
cação de qualidade. E obviamente, para o Brasil se tornar desenvolvido, 
era preciso ter, além de muitos outros requisitos, uma educação de qua-
lidade. Ao invés de importar pessoas educadas ou esperar algumas gera-
ções para colher o fruto da escolarização dos brasileiros, era preciso criar 
a escola brasileira de qualidade ali, naquele momento. Era preciso agir.

A preocupação de Anísio com o financiamento dos projetos educa-
cionais pode suscitar o mal-entendido de que ele estaria voltado apenas 
para a expansão das escolas no Brasil. A todo momento, Anísio destaca-
va o problema da qualidade do ensino. Os centros de formação do ma-
gistério, por exemplo, seriam centros de aperfeiçoamento de práticas 
pedagógicas que poderiam se espalhar pelo país por meio do exemplo. 
(TEIXEIRA, 1963) O financiamento amplo em educação envolvia, por-
tanto, as instalações escolares de alta qualidade e também um investi-
mento amplo no preparo dos professores. (TEIXEIRA, 1962) Tendo em 
vista essa necessidade de alocação de grandes quantidades de recursos, 
o Estado deveria conduzir esse empreendimento no aspecto do investi-
mento, abrindo espaço para que os entes federados, os técnicos da edu-
cação e a sociedade civil atuassem na linha de frente da formatação das 
escolas, centros de educação e institutos.

Direito

Anísio não se via como um “jurista” típico, um gestor do repertório da 
cultura jurídica importada – e gradualmente trasladada ao Brasil por 
novos técnicos e pela ação judicial. Como ele mesmo reconheceu,10 seus 
escritos sobre o direito eram usualmente frutos de palestras e debates, e 
não propriamente de uma reflexão articulada sobre os temas. No entan-
to, a experiência e trechos de obras e comunicações de Anísio sugerem 
uma visão particular sobre o universo jurídico.
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O direito, em Anísio, era profundamente envolvido em sua experiên-
cia prática. Ao assumir a Secretaria de Educação da Bahia e depois a do 
Rio de Janeiro, nas décadas de 1920 e 1930, Anísio produziu uma série de 
atos normativos para promover reformas nesse setor. Foram inúmeros 
decretos e leis para viabilizar a criação de escolas e institutos e contratar 
professores e técnicos. Não há dúvida de que Anísio Teixeira era parte 
integrante de uma geração de administradores públicos que entendia a 
importância da intervenção do Estado em setores estratégicos. E essa in-
tervenção se dava, em grande parte, por uma atuação legislativa intensa.

O governo Getúlio Vargas na década de 1930 foi responsável por uma in-
tensa produção legislativa, especialmente por meio de decretos-lei no pe-
ríodo do governo provisório, até 1934, e depois da outorga da Constituição 
de 1937. Uma das áreas mais contempladas nessa expansão da atuação esta-
tal no período Vargas foi a educação. Formou-se ali, pela primeira vez, um 
Ministério dedicado ao tema, e houve um esforço para que as escolas públi-
cas alcançassem um público maior. Houve também uma dedicada atenção 
destinada às escolas técnicas e profissionais, para atingir os trabalhadores 
e seus filhos, grupo que foi, em grande parte, apoiador do varguismo.

Anísio Teixeira, por sua vez, queria ir além de inovar legislativamente 
para superar o dualismo educacional – e, por aí, o da sociedade. A ex-
pansão da rede de escolas públicas deveria ser acompanhada por um 
projeto de escola que buscasse superar a divisão entre trabalho intelec-
tual e manual. Havia essa marca nas escolas públicas criadas por Anísio: 
atividades que envolvessem tanto o intelecto como as habilidades ma-
nuais. Além disso, Anísio sempre esteve atento à necessidade de criação 
de um instituto voltado para a formação docente, capaz de tornar a car-
reira de professor mais profissional e menos amadora.

Como Sonia Lopes (2009, p. 57) destacou, no mesmo dia de lançamento 
do Manifesto dos pioneiros da educação nova, em 1932, foi publicado o decreto 
de criação do Instituto de Educação na cidade do Rio de Janeiro. Anísio 
quis transformar a antiga Escola Normal em instituto para atribuir-lhe 
um caráter de curso superior e formar melhor os professores primários. 
Tendo sido apenas uma coincidência de datas ou não, Sonia chamou aten-
ção para a importância da formação do magistério nos planos de Anísio. 
A criação do instituto por meio do Decreto nº 3.810, de 19 de março de 1932, 
de certo modo, dava materialidade ao que estava escrito no manifesto.
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Vale destacar que, por mais que Anísio tenha atuado como adminis-
trador público lançando mão desses instrumentos legais, como os de-
cretos municipais, isso não equivale dizer que ele era partidário de uma 
produção legislativa desenfreada e desorganizada. Em diferentes opor-
tunidades, ele reclamou do excesso de leis regendo a educação no país e 
a pouca efetividade dessa legislação educacional:11

As dificuldades legislativas e administrativas para que as nossas insti-
tuições de ensino possam ser o que devem ser decorrem, na realidade, 
da concepção de que a lei pode disciplinar um processo de cultura que, 
por sua natureza, é um processo a ser regulado pela consciência pro-
fissional e técnica dos que o orientem. Aí se enraíza o êrro cometido, 
entre nós, por uma confusão entre o âmbito da lei jurídica, pròpria-
mente dita, e o dos processos existenciais de ação e vida, como é o de 
educação. A lei, em educação, tem de se limitar a indicar os objetivos 
da educação, a fixar certas condições externas e a prover recursos para 
que a mesma se efetive. Não pode prescrever as condições internas do 
seu processamento, pois essas condições são resultantes de uma ciên-
cia e uma técnica em constante desenvolvimento, e objeto do contrô-
le da consciência profissional dos próprios educadores, e não de leis. 
(TEIXEIRA, 1956b, p. 123)

Mais uma vez, a crítica de Anísio se direcionava ao papel que cumpria 
a legislação educacional brasileira. Ele já havia identificado na herança 
colonial esse excesso de preocupação para cumprir os requisitos legais 
e, assim, tornar um determinado empreendimento “oficial”. Para ele, 
esse problema permanecia, uma vez que para a educação “valer” bas-
tava observar esses requisitos formais exigidos pela legislação. É como 
se as energias de construção da escola se voltassem para o cumprimen-
to dos requisitos legais, extensos e detalhados, ao invés de se voltarem 
para a inovação institucional. Afinal, para ele, cada escola de diferentes 
regiões poderia ter características próprias, a partir desse processo de 
inovação. À medida que essas escolas se tornassem mais especializadas, 
a fiscalização delas também deveria ser feita por um processo especia-
lizado, conduzido por profissionais da área, e não aplicados por quais-
quer servidores públicos. (TEIXEIRA, 2007)
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Mais do que um simples rechaço à burocracia não especializada, es-
tava ali uma crítica dura ao sistema educacional brasileiro. A educação 
brasileira tinha sido até então um veículo de permanência de privilégios. 
O acesso à educação era representado pelo acesso ao simples diploma, 
que validaria socialmente aquela posição social de privilégio perante os 
demais. Desfazer esse papel legal de validação de escolas e currículos 
significava transformar também o sentido e os propósitos da educação 
e subverter os usos do direito:

Fixado que seja o critério de que a lei não faz, não cria a educação, 
desaparecerá a corrida junto aos poderes públicos para equiparar, re-
conhecer, oficializar a educação, a fim de que valha ela, independente de 
sua insuficiência e dos seus resultados, e assim se extinguirá um dos 
meios de identificar a educação com a simples aquisição de vantagens 
e privilégios, mediante o cumprimento de formalidades. (TEIXEIRA, 
2007, p. 101, grifo do autor)

Essa crítica mordaz à legislação educacional, como estava posta, não 
significa que Anísio abdicava do direito e da disputa no âmbito jurídico; 
muito pelo contrário, o direito era o meio por excelência da reconstru-
ção nacional. Grande exemplo disso foi a articulação pela aprovação da 
Lei de Diretrizes e Bases. Anísio discutiu com seus pares os aspectos que 
deveriam ser abrangidos na nova lei que regeria a educação brasileira. 
Por sua vez, Anísio foi claro ao definir qual deveria ser o papel da então 
nova lei: ela não deveria disciplinar a educação, mas sim promovê-la, no 
sentido de desencadear “forças necessárias para levar a efeito um mo-
vimento, a mobilização geral de esforços e recursos para resolver o pro-
blema do direito dos direitos do brasileiro: de se educar para ser  cidadão, 
para ganhar a vida e para viver com decência e dignidade”. Anísio queria 
que a nova Lei de Diretrizes e Bases servisse de instrumento de estímulo 
às inovações institucionais na área da educação:

A ênfase em movimento, e não em disciplinação, marca ou deve mar-
car o espírito da nova lei. Não se trata de conter, limitar e uniformizar 
o que já existe, como pensam alguns; mas, de criar, libertar, estimu-
lar e encorajar a iniciativa – as iniciativas particulares, municipais, 



300 O CONSTRUTIVISMO INSTITUCIONAL DE ANÍSIO TEIXEIRA NO PENSAMENTO BRASILEIRO

estaduais e federais, para, inspiradas por uma política educacional 
ampla e saudável, se lançarem, todas elas, com espírito de autonomia 
e senso de responsabilidade, à grande obra comum, dinamicamente 
unitária, de educar (não de diplomar) os brasileiros.
Estou a imaginar as críticas que podem suscitar tais afirmações. Há 
hoje quem não pode ouvir falar em liberdade sem imediatamente 
pensar em anarquia. Mas a anarquia, decorre muito mais da impo-
sição de formas únicas e imperativas do que do livre jogo de formas 
plurais e livres. O  equívoco provém dos pressupostos a respeito do 
espírito humano.
O espírito do homem, em estado de liberdade, não age anàrquicamen-
te, mas perquire, estuda, procura orientar-se e escolhe o que associa-
damente, socialmente, deve fazer. Estrangulando é que salta para a 
rebeldia, o conformismo passivo, infecundo, ou a simulação. E o caso 
brasileiro é muito mais este ultimo caso. (TEIXEIRA, 1956b, p. 188-189)

Nessa articulação traçada entre educação e liberdade, é possível ob-
servar como pano de fundo um debate sofisticado sobre o papel do di-
reito no Estado. A proposição de uma saída institucional construtiva e 
democrática para o dualismo brasileiro, encaminhada por Anísio, tam-
bém deve ser observada como reflexo de uma percepção a respeito do 
papel do Estado e uma teoria do Estado democrático.

Sabe-se que o filósofo americano John Dewey influenciou bastante 
Anísio Teixeira em diversos sentidos, tendo sido essa relação entre am-
bos estudada em seus mais variados aspectos. Talvez uma das conexões 
que podem ser estabelecidas entre os dois e que ainda não foi devida-
mente explorada pelos pesquisadores seja justamente a concepção de 
Estado que Anísio traz consigo dos Estados Unidos e, mais especifica-
mente, de Dewey e que se reflete em toda a sua produção bibliográfica.

No livro Em marcha para a democracia: à margem dos Estados Unidos (2007), 
Anísio fez um apanhado geral de suas impressões a respeito da demo-
cracia da América do Norte. Ele cita, em determinado trecho, a frase de 
Dewey presente em The Public and its Problems, originalmente publicado 
em 1927: “o Estado deve sempre ser redescoberto”.12 Trata-se de uma con-
cepção democrática de Estado que enxergava esse constructo humano 
como algo que deveria estar em constante e permanente transformação.
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The Public and its Problems, de John Dewey, rechaçou uma metafísica 
antiga sobre “O Estado”, com o artigo definido à frente, como se o Estado 
fosse algo fixo. Dewey adotou um foco antiformalista sobre “o público 
e seus problemas”, por meio de um tratamento consistentemente em-
pírico ou histórico das mudanças nas formas e nos arranjos políticos, 
livre de qualquer domínio conceitual superior, como é inevitável quan-
do um “verdadeiro Estado” é postulado. Afirmando que “a formação dos 
Estados deve ser um processo experimental”, Dewey abraçou todas as 
implicações de um Estado democrático moderno como uma esfera pú-
blica prática de cooperação social e solução coletiva de problemas.

Essa noção de Estado que ia além de uma concepção fixa e monolítica 
estava também presente nos escritos de Anísio Teixeira (1964, p. 213):

O Estado pluralista e democrático é, por natureza, contrário ao espíri-
to monolítico e uniformizante do Estado não-democrático. O mêdo ao 
Estado como Estado ainda é uma sobrevivência das teorias do século 
XIX, do Estado mal-necessário. O Estado de hoje é apenas o represen-
tante dos interêsses dos diversos ‘públicos’, sempre que tais interêsses 
se fazem suficientemente importantes para passar a exigir o contrôle 
dos agentes públicos, puros delegados êstes daqueles seus represen-
tantes. A escola pública é o instrumento da integração e da coesão da 
grande sociedade, e se deve fazer o meio de transformá-la na grande 
comunidade. O Estado democrático não é, apenas, o Estado que a pro-
move e difunde, mas o Estado que dela depende como condições sine 
qua non do seu próprio funcionamento e de sua perpetuação.

Anísio não pode ser enquadrado como representante da tradição da mo-
dernização conservadora, em que o Estado autoritário guiaria o desenvol-
vimento da nação. Mesmo no período de crise da democracia liberal, Anísio 
foi um defensor da democracia no debate público, tendo que se afastar das 
atividades educacionais durante todo o período do Estado Novo por conta 
da perseguição que sofrera após o levante comunista de 1935, com o qual 
não tivera relação alguma. Já no período da ditadura militar, Anísio tam-
bém foi afastado de suas atividades na UnB e, em 1971, foi encontrado mor-
to em um fosso de elevador, tendo sido muito provavelmente mais uma 
vítima fatal do regime. A defesa da democracia custou-lhe caro.
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Considerações finais

Assim como os pensadores sociais do início do século XX, Anísio ques-
tiona o autoenclausuramento da inteligência brasileira nas teias do 
formalismo jurídico de Rui Barbosa. O Brasil, para ele, deveria ser 
enxergado por dentro das formas lustradas do Estado, que ocultavam 
uma marginalização em massa do país. Ao mesmo tempo, contudo, 
Anísio não abdica do direito e da forma do Estado, nem se limita a en-
xergá-los como mero subproduto de forças culturais ou econômicas 
decisivas. Em Anísio, o direito se torna a chave mestra capaz de rom-
per a forma do atraso e redirecionar os poderes e recursos do país em 
novas direções.

Em outras palavras, os grandes clássicos do Brasil deram passos impor-
tantes para abrir o pensamento social brasileiro de sua “jaula bachareles-
ca”.13 Mas, ao rejeitar o formalismo do direito, acabaram substituindo o 
sistema do direito pelo sistema da cultura ou das estruturas econômicas. 
Em todos os casos, o conhecimento social permaneceu, em grande me-
dida, separado da ação cotidiana; a forma da sociedade, imune às expe-
riências diárias do seu povo. Até Anísio Teixeira, a dinâmica de mudança 
institucional contínua e perene era ainda algo estranho à inteligência do 
pensamento brasileiro.

O rumo da transformação que Anísio defende é incluir e capacitar as 
massas abandonadas. A porta de entrada para a construção do “povo” 
brasileiro era a educação pública; o meio decisivo: a inovação jurídica e 
institucional para reconstruir o Estado. Em síntese, a revolução nacio-
nal por que Anísio lutou durante toda a sua vida era uma revolução do 
pensamento comprometido com a ação, uma forma nova de atuar em 
um país grande, desigual, arbitrário, injusto, em que há 100 anos, como 
hoje, convivem separados, em uma economia primitiva, uma pequena 
elite e uma massa de analfabetos funcionais.
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NOTAS

1 O construtivismo institucional é, em filosofia política, a posição que melhor 
 desenvolve, nesse terreno, o que a coletânea propõe com ponto de vista poético-
-pragmático, sensível, criativo, que tem como guia a ideia de nosso emaranha-
mento prático-produtivo, material, social, com o mundo como artefato, e uma 
dialética de posição, construção e autoconstrução. É também a posição que mais 
tem a ver com o espírito do Modernismo que abraçamos, como apresentado por 
Rodrigo Ornelas, nesta coletânea, em “Dialética, antropofagia, Modernismo: por 
uma filosofia da criação e do desenvolvimento” (N. do O.). 

2 Sobre as diferentes construções a respeito do legado de Rui Barbosa após sua 
morte, ver Hollanda e Chaloub (2017).

3 Esse tipo de visão se torna tão forte que o próprio Rui Barbosa, em discurso pro-
ferido em 1919, utiliza a figura de Jeca Tatu, criada por Monteiro Lobato, para ana-
lisar essa desagregação social brasileira. Também Rui Barbosa, ao final da vida, 
se dedica ao tema da “questão social”, mas adota um viés positivo, enxergando 
nas reformas sociais e nos direitos trabalhistas um caminho para superação da 
degradação da esfera política.

4 As vertentes apresentadas nesta seção são descritas de forma sintética e esque-
matizada, sem a pretensão de aprofundar o debate teórico acerca das caracteriza-
ções e classificações dos clássicos do pensamento social brasileiro. Para  análises 
recentes sobre essas classificações, ver Brandão (2005), Souza (2003) e Lynch 
(2016). Para contraste entre culturalismo e estruturalismo, ver também Tavolaro 
(2005) e Teixeira (2015). 

5 Sobre o culturalismo conservador de Gilberto Freyre, ver Lynch e Paganelli (2017). 

6 Sobre as múltiplas alterações feitas por Sérgio Buarque de Hollanda nas edições 
posteriores de Raízes do Brasil, ver: Feldman (2013) e Monteiro e Schwarcz (2016).

7 Carta de Anísio Teixeira a Fernando de Azevedo. 31 de julho de 1939. IEB/USP. 
Cx 32, 16.

8 Sempre houve uma enorme dificuldade de classificar o pensamento de Anísio 
Teixeira. Quando ainda estava vivo, era considerado por alguns um “comunista”, 
por sua proximidade com líderes de esquerda. Por outro lado, parte da esquerda 
o enxergava com desconfiança, por sua proximidade com os Estados Unidos da 
América e pelo viés “liberal”. A crítica de Dermeval Saviani (2000, p. 165) ao libera-
lismo da Escola Nova muitas vezes foi jogada também no colo de Anísio Teixeira, 
o que o próprio Saviani fez questão de desmentir posteriormente, afirmando 
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que a crítica não era direcionada particularmente a Anísio. Luiz Antonio Cunha 
(2007, p. 13), por sua vez, já chamava atenção para o tipo de liberalismo defendi-
do por Anísio, que seria de tipo igualitarista e não elitista. Zaia Brandão e Ana 
Waleska Mendonça levantaram algumas hipóteses sobre os motivos que levaram 
o pensamento de Anísio Teixeira a se tornar uma “tradição esquecida”: 1. alguns 
dos autores mais importantes no campo da educação, como Carlos Jamil Cury, 
Luiz Antonio Cunha e Dermeval Saviani, inseriram Anísio na caixa ideológica do 
liberalismo e fizeram duras críticas aos “liberais” por representarem apenas uma 
forma mais sofisticada de manter a hegemonia e os interesses das classes domi-
nantes; 2. a segunda hipótese seria o impacto de uma interpretação que via Anísio 
como um precursor de uma perspectiva tecnoburocrática na educação brasileira; 
3. a terceira hipótese seria a identificação do pensamento de Anísio com os escri-
tos de John Dewey, o que representaria uma influência do imperialismo norte-a-
mericano, especialmente nas décadas de 1970 e 1980. As autoras buscaram reba-
ter essas hipóteses. Apesar das diversas biografias de Anísio já publicadas, como 
as escritas por Lima (1978) e Viana Filho (2008), e dos trabalhos acadêmicos mais 
recentes que buscaram regatar a importância de sua obra – como os de Nunes 
(2000), Souza (2018) e Rocha (2019) –, ninguém chegou a aprofundar a análise 
sobre seu construtivismo institucional.

9 No pensamento social brasileiro, o termo “construtivismo institucional” é original-
mente cunhado por Carlos Sávio Teixeira (2015), em referência ao modo de explicar 
o Brasil de Roberto Mangabeira Unger. Para contraste entre modos de ação e senti-
do da construção institucional na teoria social contemporânea, ver Vargas (2014).

10 Na nota explicativa da segunda edição de Educação não é privilégio, Anísio Teixeira 
(1989) faz a seguinte ressalva: “Escritos em datas diferentes e em resposta a solici-
tações de circunstâncias diversas, há repetições e aparentes contradições, devido 
aos ângulos e circunstâncias do exame da matéria. As ideias e o sentido das refor-
mas sugeridas obedecem, entretanto, ao mesmo espírito e inspiração”.

11 Em discurso na Assembleia Constituinte do Estado da Bahia em 1947, Anísio fez 
menção a esse desapontamento: “Confesso que não venho, até aqui, falar-vos so-
bre o problema da educação sem certo constrangimento: quem percorrer a legis-
lação do País a respeito do tema, tudo aí encontrará. Sobre assunto algum se falou 
tanto no Brasil e, em nenhum outro, tão pouco se realizou. Não há, assim, como 
fugir à impressão penosa de nos estarmos a repetir. Há cem anos os educadores 
se repetem entre nós. Esvaem-se em palavras, esvaímo-nos em palavras e nada 
fazemos. Atacou-nos, por isso mesmo, um estranho pudor pela palavra. Pouco 
falamos os educadores de hoje. Estamos possuídos de um desespero mudo pela 
ação”. (TEIXEIRA, 2002, p. 33)

12 “the State must always be rediscovered”.
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13 Essa é também a conclusão do grupo Poética Pragmática no já bastante referido em 
outros artigos desta coletânea, Philosophy as a Civil and Worldly Thing, from Brazilian 
Critical-Historical Perspective (2019), numa primeira versão, “A filosofia como coisa 
civil” (2005) (N. do O.). 
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FREDERIK MOREIRA DOS SANTOS

Pluralismo cultural,  
naturalismo humanista  
e “antropofagia” na educação1

Introdução

Para iniciar nossa discussão, devemos levar em conta o seguinte dilema 
epistêmico na prática educacional: ao nos depararmos com o conceito 
clássico de conhecimento como crença justificável e verdadeira, encontra-
mos asserções provenientes de diferentes percepções sobre o mundo que 
podem ser irreconciliáveis. Se colocarmos a aceitação (como verdadeiras) 
das afirmações feitas pelos conteúdos disciplinares como um dos objetivos 
necessários para se alcançar o conhecimento, então veremos que vários 
problemas emergem. Essas percepções de mundo, existentes na sociedade 
brasileira em sentido amplo, constroem narrativas sobre a realidade que 
podem não convergir para uma percepção de mundo de base científica.

Podemos falar, a partir das cosmopercepções apresentadas pela so-
cióloga nigeriana Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí (2002), da construção daqueles 
conhecimentos chamados de tradicionais, ou não dominantes, ou não 
racionais, ou não iluministas em sentido histórico. No caso extremo das 
cosmopercepções dos nossos chamados povos originários, tudo que há 
neles é transmitido pela ancestralidade, e seu significado não se restrin-
ge a uma memória biogenética ou de erudição literária, apesar de não 
se afastar e se opor a estas. Trata-se de uma percepção da natureza e de 
um modo de vida que se materializa com saberes que são transmitidos 
sem o uso imperativo de um manual, mas por uma ritualística e pelo 
convívio comunitário. Envolve um conceito similar ao já largamente 
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utilizado na literatura europeia, a cosmovisão, porém tendo uma forte 
referencialidade nos corpos, nas ancestralidades e nas memórias bio-
culturais registradas em tradições narrativas orais e literárias.

Este texto (que é um aprofundamento de um outro publicado pelo au-
tor em 2016) quer mostrar como diferentes percepções de mundo, no 
Brasil, encontram-se em constante conflito com as ideologias neolibe-
rais antidemocráticas, com epistemologias universalizantes e, de outro 
lado, com movimentos evangélicos que nutrem posturas fundamenta-
listas no campo educacional e institucional do Estado. Apresentaremos 
um naturalismo humanista, com sabor brasileiro, mas também inspira-
do nas ideias de John Dewey, como base para se construir uma educação 
pluralista que respeite nossa diversidade cultural, a qual, em parte, tem 
sido sistematicamente silenciada.

Assim, começamos questionando o caráter pretensamente unívoco 
(crença → verdade → justificação) da definição de conhecimento liga-
da à epistemologia tradicional, rica em ambiguidades.2 Faremos um 
paralelo com as críticas apresentadas por epistemologias sulistas, em 
que buscamos assumir e trazer para a nossa discussão uma postura que 
considere também o problema de “quem se diz detentor do saber”. Isso é 
importante para nossa abordagem, uma vez que entendemos as impli-
cações que certas perspectivas filosóficas reverberaram na teia social, 
bem como o contexto em que elas foram tecidas. Não se trata, portanto, 
de abrirmos mão de uma perspectiva analítica e de justificação sobre a 
epistemologia. Concordamos com Alcoff  (2016), ao tematizar que pode-
mos ir além da recusa pós-moderna de uma epistemologia normativa 
ao nos engajarmos em um trabalho propositivo e reconstrutivo.

A resposta que propomos é trazer ao debate educacional e filosófico 
brasileiro os elementos dialógicos, plurais e cooperativos do naturalismo 
humanista de John Dewey. Guiamos o leitor em um caminhar ensaístico 
que pretende apontar o quanto essa postura filosófica pode ser bem mais 
acolhedora de diferentes percepções de mundo, diferentemente das epis-
temologias tradicionais do Velho Continente. Desse modo, poderemos 
analisar como essa perspectiva filosófica poderá implicar uma ação peda-
gógica crítica, em particular sobre o ato de ensinar filosofia ou ciências.3

Acreditamos no caminho da interação dialógica, solidária e mutua-
mente respeitosa, que reconheça a coexistência com o outro como a 



Frederik Moreira dos Santos 313

melhor opção a ser seguida se quisermos construir uma educação signi-
ficativa e sensível a um pluralismo cultural. Para que isso ocorra, cada 
participante deve estar aberto à possibilidade de revisar as suas crenças, 
caso julgue necessário, ou seja, os atores do processo devem comparti-
lhar uma postura falibilista. Kitcher (1982, p. 164, tradução nossa) resga-
ta uma metáfora declarada por John Dewey (1859-1952) décadas antes, 
que se encaixa perfeitamente aos nossos propósitos aqui:

Ter a mente aberta é como colocar um tapete de boas-vindas em fren-
te ao chão da porta e estar preparado para ser acolhedor com aqueles 
que tocam a campainha. Isto não é equivalente a deixar a porta escan-
carada e colocar uma faixa em cima desta dizendo ‘Pode entrar. Não 
tem ninguém em casa!’.

Como sabemos, partir de uma perspectiva pragmática não significa 
entrar em um jogo multicultural de “qualquer coisa vale”, de que tudo 
será “bem-vindo”. Ademais, diante de uma onda negacionista, acredi-
tamos que é necessário, além de tecer críticas direcionadas às ciências, 
também demarcar que a perspectiva aqui apresentada é de valorização, 
respeito e manutenção da autonomia das ciências, bem como de outras 
tradições epistêmicas.

O senso comum, sem diversidade e depreciado, 
como silenciamento epistêmico e cultural

Ao compreender o potencial educativo do conflito sobre diferentes 
visões, reiteramos a importância do diálogo verdadeiramente demo-
crático e, no debate de ideias – desde que ocorra –, de uma busca por 
transparência em relação às regras do jogo social. Falamos isso por-
que, no que tange principalmente ao ensino, as fronteiras culturais e 
filosóficas podem e devem ser atravessadas, mas os sujeitos precisam 
considerar o histórico de desautorização das diversas tradições frente 
ao conhecimento científico. (GONZALEZ, 1984) A academia, quando 
separa o campo das cosmopercepções entre conhecimento científico e 
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conhecimento baseado em senso comum, comete a desrespeitosa ati-
tude de colocar dentro de uma mesma classe de conhecimentos uma 
variedade de construções discursivas: conhecimento tradicional, co-
nhecimento dos terreiros, conhecimentos indígenas, conhecimento 
bantu etc., tão presentes nas raízes da formação de cosmopercepções 
silenciadas no Brasil.

Esse “aniquilamento” que tem o mecanismo da imposição autoritá-
ria faz com que os sujeitos que se desviam da normalização estabeleci-
da pelo discurso e pelos valores dominantes – principalmente aqueles 
 impactados ostensivamente pelas estruturas ideológicas que buscam 
uma hegemonia político-semântica4 – rejeitem sua ancestralidade e mui-
tos elementos da sua própria tradição naturalista, o que a filósofa Sueli 
Carneiro chama de epistemicídio. Isso ocorre de diversas formas, pela 
ausência da apresentação dessas tradições em livros didáticos de história 
e filosofia, por  diversos autores as classificarem como primitivas e a-his-
tóricas e as amalgamarem como parte de um conjunto de crenças amor-
fas chamadas de senso comum. Assim, Carneiro (2005, p. 97) define:

Para nós [. . .] o epistemicídio é [. . .] um processo persistente de produ-
ção da indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobre-
tudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos 
diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e 
produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cogniti-
va pela carência material e/ou pelo comprometimento da auto-estima 
pelos processos de discriminação correntes no processo educativo.

A fim de complementar e aprofundar o fragmento anterior, destacamos:

1. A supressão das diversas formas de epistemologias não eurocên-
tricas, tais como as africanas e ameríndias, por parte de episte-
mologias que impõem seu sistema de pensamento como tendo 
validade universal e excludente. Nesse caso, as ações políticas e 
valorativas realizadas por esses sistemas de pensamento se si-
tuam no campo do silenciamento e do uso de predicados desva-
lorativos, tais como “crendices” e “senso comum”;
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2. As posturas totalitárias – que discutiremos na quarta seção deste 
capítulo –, que esvaziam o conteúdo epistêmico de todos os dis-
cursos, inclusive do seu próprio, como fazem as formas de cria-
cionismo contemporâneo. (KITCHER, 1982)

Falar de senso comum pode ser uma estratégia sistemática de apagar 
as ricas e profundas diferenciações nas formas como tradições seculares 
e milenares lidam com a natureza em seu espaço geográfico. Enquadrar 
tais tradições naquilo que se classifica como senso comum, muitas vezes 
presentes na cultura popular, seria um desrespeito e um  apagamento. 
Por conseguinte, reforçamos que o processo de transparência das regras 
do jogo social no estabelecimento de um diálogo verdadeiramente de-
mocrático pode ser dificultado pela ocultação das intencionalidades nos 
discursos ideológicos propagados pelos mecanismos estruturantes do 
sistema capitalista.

Sumariamente, ao falar em tradições, estamos tratando daquelas que 
possuem o compromisso de solucionar problemas da vida prática e social 
comum, em que fornecem condutas para ações efetivas de intervenção na 
natureza e no campo estético. Essa efetividade está atrelada ao grau de su-
cesso na solução dos problemas materiais e sociais (incluindo demandas 
da experiência estética)5 dentro de cada tradição cultural, e seus critérios 
são fornecidos por cada comunidade de investigação. Porém, tudo isso ga-
nha maior sentido quando se mergulha na compreensão do naturalismo 
humanista e da teoria do conhecimento e da experiência estética de John 
Dewey. Trata-se do ponto central para tratarmos de um conceito de conhe-
cimento que evite desnecessárias ou aparentes contradições e dicotomias, 
principalmente a dicotomia entre os conceitos de compreensão e de co-
nhecimento (como um conjunto de verdades), ou de respeito e conflitos.6

Escolhemos o pragmatismo deweyano por ser antidogmático, evitar 
confusões semânticas, defender um naturalismo sensível aos valores 
sociais democráticos – tais como cooperação, criticidade, abertura ao 
diálogo, abertura às possibilidades de revisão doxástica etc. – e aberto 
a formas de investigação que não se resumem à científica.7 (SANTOS; 
 EL-HANI, 2017) A história das ideias e a própria história da filosofia, 
assim como os estudos culturais sobre as ciências, têm mostrado que 
determinados valores epistêmicos, éticos e estéticos existentes na 
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comunidade científica são provenientes de diversas outras comunida-
des de investigação. A teoria do conhecimento deweyana localiza mais 
precisamente o papel do entendimento humano no processo de investi-
gação e na fixação de crenças e conhecimentos – estes muitas vezes to-
mados como sinônimo de um conjunto de verdades dentro de uma de-
terminada comunidade de investigação ou de postura dogmática. Além 
do mais, a filosofia política, estética e da educação de John Dewey alerta 
para a importância de construir projetos educacionais que tomem como 
dados tais valores democráticos citados.8

O naturalismo humanista de John Dewey e Anísio Teixeira

Os processos de investigação descritos por Dewey são válidos para todo 
e qualquer tipo de investigação direcionada à natureza. Portanto, nesse 
nível mais geral, tanto a técnica quanto a filosofia natural e as ciências 
compartilham uma origem comum. Porém, quando tratamos dos tipos 
específicos de problemas e demandas atacados pelas ciências em um 
contexto histórico-social específico, estas têm nos concedido, frequen-
temente, um poder maior de intervenção na natureza, maior controle 
sobre seus processos observáveis.

A despeito desse poderoso e sedutor alcance do conhecimento tec-
nocientífico, um processo de investigação também ocorre em uma 
comunidade ou em uma tradição de pesca, por exemplo, com várias 
 especificidades construídas em suas experiências acumuladas histori-
camente. Todo pescador utiliza os conhecimentos trazidos por uma tra-
dição técnica que, no passado, buscou vencer desafios e direcionar suas 
ações para solucionar problemas em situações bem determinadas. Essas 
contribuições acumuladas ocorrem na forma de camadas de aperfeiçoa-
mento técnico que foram sendo acrescentadas no decorrer de gerações, 
seja na cultura material da comunidade (a navegação, as redes de captura, 
o anzol etc.), seja através da criação de manifestações culturais que repre-
sentam narrativas que simbolizam valores e significações existenciais li-
gadas à prática da pesca (narrativas heroicas, narrativas líricas e oníricas, 
atreladas a personagens que se tornam significativamente presentes nas 
reflexões sobre o significado de ser um pescador ou uma pescadora).
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Essa tradição, que compõe práticas e abordagens garantidas pelos su-
cessos passados, foi perpetuada e reaplicada. Não obstante, tais práti-
cas e abordagens podem ser enriquecidas por novos desafios que alguns 
pescadores se disponham a enfrentar, caso, mais uma vez, reconheçam 
certa situação indeterminada na sua prática do dia a dia. É na sua rela-
ção de subsistência e na constituição de sua existência, atrelada uma co-
munidade constituída no e por um território geográfico específico, que 
as experiências acumuladas historicamente e compartilhadas nessa co-
munidade vão enriquecendo e constituindo cosmopercepções de mun-
do, na coexistência com os processos e seres capturados pela linguagem 
compartilhada na comunidade.

Essa perspectiva naturalista é uma estratégia para diferenciarmos as 
várias percepções de mundo presentes nas matrizes culturais brasilei-
ras, de forma a não confundi-las com religiões desconectadas das ex-
periências corpóreas e materiais de uma comunidade, ou com qualquer 
crença reificada e desconectada de uma tradição investigativa que par-
tiu da materialidade sensível. Assim, em nome do respeito histórico e 
cultural, as cosmopercepções africanas e ameríndias, por exemplo, não 
deveriam ser confundidas com “crendices” ou folclores superficiais. No 
entanto, não é bem isso que muitas vezes se percebe ocorrer nas ins-
tituições de formação educacional do Estado, nas quais o desrespeito 
sistemático às tradições, presente em livros didáticos e projetos educa-
cionais, tem levado a conflitos e denúncias.

Nesse sentido, é importante assumir que o colonialismo se traveste 
na contemporaneidade como colonialidade e mina as diversas possibi-
lidades de conhecimento sobre a natureza. Isso porque permanecemos 
todos voltados ao que é inerente ao Norte global no que tange à produ-
ção de conhecimento e ao que tem ressignificado as outras experiências. 
Em outros termos, é preciso construir uma narrativa em torno da pro-
dução de conhecimento, a partir da intersecção de raça, classe e gênero.

Na introdução do livro Logic: a Theory of Inquire, Dewey (1938, p. 7) pro-
põe a substituição do termo “crença” ou “conhecimento” por warranted 
 assertibility.9 Essa perspectiva oferecida por Dewey permite construir 
amplas formas de justificação, sempre a posteriori, atreladas a várias prá-
ticas e objetos ideacionais diferentes. Sobre a universalidade dos proces-
sos de investigação, Dewey (1974, p. 214) afirma:
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A existência de investigações não constitui questão sujeita a dúvida. 
Elas estão em cada setor da vida e em cada aspecto de cada setor. No 
viver diário, os homens examinam, resolvem as coisas intelectual-
mente, inferem e julgam de modo tão ‘natural’ quanto ceifam e se-
meiam, quanto produzem e trocam mercadorias. Enquanto modo 
de proceder, a investigação é tão acessível ao exame objetivo quanto 
esses outros modos de comportamento. Por causa do modo íntimo 
e decisivo pelo qual a investigação e suas conclusões participam na 
administração de todos os assuntos da vida, nenhum exame destes 
é adequado, a não ser na medida em que seja observado de que ma-
neira são afetados pelos métodos e instrumentos da investigação que 
comumente ocorre.10

Ele destaca, no mesmo capítulo do livro Experiência e natureza, que o 
padrão de investigação não é uma metodologia normativa ad hoc a ser 
aplicada ao procedimento humano, mas um padrão que parte da assi-
milação de uma série de condutas dos seres vivos frente às situações 
em seu meio, ou seja, da busca pela solução de problemas e limitações 
demandados por sua relação adaptativa e interventiva na e com a na-
tureza.11 Natureza é aqui compreendida a partir de uma perspectiva 
holística em que o mental, o social e o natural compartilham o mesmo 
domínio de existência, sendo inter-relacionados, irredutíveis em suas 
subdeterminações. É a partir disso que afirmamos que a normatividade 
nas ações é o resultado a posteriori da depuração de um padrão extraí-
do de uma série de soluções bem-sucedidas advindas dos processos de 
investigação. Nessa perspectiva, qualquer normatividade é uma aposta 
prognóstica permitida a partir de um olhar historiográfico e social.

Um exemplo desse resultado normativo é o peso que os valores de-
mocráticos adquiriram no decorrer do século XX, a partir da experiên-
cia humana de tentar lidar com problemas de organização social para 
promover a equidade e um maior bem-estar social entre todos os gru-
pos sociais coexistentes. Assim, destacamos que uma das contribuições 
relevantes trazidas por essa perspectiva para a discussão sobre a teoria 
do conhecimento e convivência democrática diz respeito à sua abertura 
não totalitária nem autoritária em relação ao conhecimento. Destaco as 
posturas nas quais jaz a possibilidade de coexistência e diálogo.12
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Este texto não defende uma inter-relação necessária entre, por exem-
plo, racismo estrutural (ALMEIDA, 2018) e autoritarismo, porém cha-
mamos a atenção do leitor para o fato de que a coexistência desses dois 
elementos fortemente propagados em uma sociedade pode construir um 
ambiente muito propício à aderência dos indivíduos ao fascismo e a pos-
turas totalitárias. O livro de Adorno e demais autores (1950), apesar de ter 
problemas metodológicos quanto à construção de seus dados empíricos,13 
parte de dados previamente construídos a partir de pesquisas realizadas 
na sociedade europeia que apontam para uma maior facilidade de ade-
rência a organizações e Estados totalitários e fascistas quando formas de 
personalidade autoritária estão presentes entre os indivíduos.

O atual rearranjo do “totalitarismo” como perspectiva, 
no pensar e no agir, no campo político e educacional

Lançamos mão de dois elementos-chave para apontar nossa crítica a es-
sas duas posturas políticas citadas no final da seção anterior:

1. um olhar crítico às histórias dos poderes políticos de Estado na 
era dos grandes impérios e o impacto biocultural quanto ao ex-
termínio de diversas etnias e formas de vida;

2. uma perspectiva dogmática quanto ao conhecimento e aos modos 
de se compreender a natureza.

Tal atitude nos leva a explicitar uma importante limitação para qual-
quer projeto educacional e para a função dos espaços públicos de debate, 
quando tratamos da contraposição de crenças, suas implicações éticas e 
políticas, que dificultarão qualquer abertura à compreensão e ao enten-
dimento através do diálogo. Quando tratamos de ambientes educacionais 
ou de sistemas legislativos com grande diversidade de crenças, podemos 
afirmar que posturas com alto grau de constante coerção e controle exter-
no (PIAGET, 1973) podem causar conflitos destrutivos e de extermínio bas-
tante eminente em sociedades, com asserção de movimentos totalitários 
e com baixo grau de autonomia intelectual e política em sua população.
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Defendemos que o ponto central de todo conflito infrutífero e destru-
tivo entre sistemas diferentes de crenças se localiza no embate trazido 
por posturas autoritárias e totalitárias dentro de qualquer debate polí-
tico. Definimos posturas totalitárias da seguinte forma:

a. Existe uma unidade narrativa (que pretende falar sobre a realida-
de) infalível, e a interpretação da classe que luta pela hegemonia 
política tem sempre, aprioristicamente, o valor verdadeiro ou o 
mais próximo disso. Sua narrativa, a partir de sua perspectiva, se 
confunde com a própria verdade, já tomada como dada;

b. Não são aceitas nesse sistema diferenças que possam divergir da 
interpretação normatizadora da construção da realidade;

c. O controle sobre as cosmopercepções e relações de subsistências 
dos indivíduos é seu maior foco e, portanto, ter controle político 
institucional é uma prioridade;

d. Suas normas éticas e epistêmicas devem guiar as ações em todos 
os contextos culturais possíveis, em todos os seus domínios, ou 
seja, devem inundar o mundo como um dilúvio universal, como 
o que é universal;

e. Como projeto político, os membros dessa comunidade buscam 
impor sua ética e normatividade ad hoc sobre a sociedade por vá-
rios meios possíveis em conjunto: propostas de projetos de leis; 
influência em decisões judiciais; projeto de doutrinação através 
de espaços de aprendizagem formais e não formais (como esco-
las, universidades, templos etc.).

Tomamos como ponto de partida a utilização do termo “totalitarismo”, 
largamente discutido na obra de Arendt, Origens do totalitarismo (2000). 
Sobre os “movimentos totalitários”, Arendt (2000, p. 373) afirma:

Os movimentos totalitários são organizações maciças de indivíduos 
atomizados e isolados [que compõem, principalmente, uma ralé mar-
ginalizada]. Distinguem-se dos outros partidos e movimentos pela 
exigência de lealdade total, irrestrita, incondicional e inalterável de 
cada membro individual [. . .].
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A lealdade total só é possível quando a fidelidade é esvaziada de todo 
o seu conteúdo concreto, que poderia dar azo a mudanças de opinião. 
Os movimentos totalitários, cada um em seu modo, fizeram o possí-
vel para se livrarem de programas que especificassem um conteúdo 
concreto, herdados de estágios anteriores e não totalitários da sua 
evolução. Por mais radical que seja, todo objetivo político que não in-
clua o domínio mundial, todo programa político definido que trata de 
assuntos específicos em vez de referir-se a ‘questões ideológicas que 
serão importantes durante séculos’ é um entrave para o totalitaris-
mo. [. . .] [Hitler] liberou o movimento do antigo programa do partido, 
não por mudá-lo ou aboli-lo oficialmente, mas simplesmente por re-
cusar-se a mencioná-lo ou discutir os seus pontos.14

A despeito dessa análise arendtiana, não estamos necessariamente 
atrelando o termo “totalitarismo” a um projeto de tomada de poder ili-
mitado e imperialista universal, como ocorreu com o stalinismo e o na-
zismo, muito menos a um algum tipo de “sociedade secreta”.15 (ARENDT, 
2000, p.  425-426) Apesar de sua coexistência com partidos ser extre-
mamente conflituosa, ela é tolerada. (ARENDT, 2000, p. 446) Porém, a 
versão brasileira dos movimentos totalitários contemporâneos é mar-
cada, diferentemente de suas versões do Hemisfério Norte, por uma 
forte postura subalterna e colonial, pelo epistemicídio e por uma cínica 
necropolítica,16 de base num laissez-faire – que esconde a estratégia de 
uma “solução final”,17 presente no modus operandi das forças policiais e 
de segurança no Brasil – em todas as suas variadas significações. O con-
ceito de movimentos totalitários se pulverizou um pouco na contempo-
raneidade na forma de posturas totalitárias de acordo com a definição 
previamente apresentada neste capítulo.

Poderíamos utilizar somente o termo “postura fascista”, mas acredi-
tamos que perderíamos o profundo compromisso político de domínio e 
controle que possuem certas perspectivas e leituras sobre o mundo, que 
vão além do campo semântico desse termo, seja da parte de certos grupos 
fundamentalistas religiosos presentes na política brasileira ou de pers-
pectivas neoliberais. (MELO, 2005) Do lado da religião, podemos tratar 
dos exemplos contemporâneos trazidos pelas posturas políticas defen-
didas pela bancada evangélica nas assembleias legislativas no Brasil,18 
muito presentes no setor educacional das instituições federais e nas 
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agências de fomento à pesquisa.19 Assim, agências de controle coercivo 
dos costumes sociais passam a assumir a gerência das instituições de 
formação ideológica do Estado. E do lado das ciências, podemos exem-
plificar pela intervenção e imposição violenta e coerciva de políticas 
 econômicas, educacionais e sociais neoliberais sobre países em desen-
volvimento, tal como ocorreram em ditaduras latino-americanas de dé-
cadas atrás. Temos, assim, um exemplo paradigmático na observação da 
história do Chile, sob o regime ditatorial e golpista de Ernesto Pinochet, 
no século passado. (PATY, 1999)

Devorando oswaldianamente John Dewey. Carne e Carnaval:20 
considerações finais

Dentro desta discussão, defendemos um naturalismo humanista com 
tempero brasileiro (que abarca a arte, a técnica, a história, a filosofia, as 
ciências e conhecimentos tradicionais), de inspiração deweyana, como 
uma das perspectivas filosóficas disponíveis na contemporaneidade 
que se apresenta mais sensível a um ambiente pluricultural e democrá-
tico, que não está necessariamente conectada com uma pressuposição 
metafísica e ideológica específica, mas privilegia as possíveis soluções 
eficientes que têm dado ou se propõem a dar conta de nossos problemas 
sociais, que não são poucos. São soluções a partir de diferentes tradições 
de investigação histórico-social e política.

Assim, atualizamos a herança deixada pelos escritos e ações do nos-
so saudoso educador Anísio Teixeira, que devorou com afinco boa parte 
das significações teóricas apresentadas por Dewey no campo educacio-
nal e filosófico e que foi forte crítico da formação “superficial bacha-
relesca”.21 Anísio defendeu, invariavelmente, o compromisso com uma 
formação educacional universal, gratuita e de qualidade para todos e 
todas, focada na resolução de problemas da vida prática, destacando 
o papel da arte e da técnica na formação escolar básica e valorizando 
as matrizes culturais brasileiras. A construção do Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro (também chamado de Escola Parque), de 1950, é um 
dos primeiros exemplos de como ele digeriu, como um bom modernis-
ta,22 essas significações teórico-práticas deweyanas.
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Não obstante, tratar de uma educação pluralista, que evidencie as 
matrizes culturais brasileiras silenciadas em seu diverso espectro cul-
tural, não é uma tarefa simples. Se cairmos em leituras românticas e 
 essencialistas sobre essas matrizes culturais, podemos caminhar na di-
reção de um distanciamento da realidade do espectro cultural brasileiro. 
O isolamento cultural, quando pautado em um discurso conservador e 
essencialista sobre as tradições culturais, pode levar ao atrofiamento da 
criatividade na busca de soluções efetivas para tensões sociais, nas es-
feras tanto intra quanto intercomunitária. Quando temos uma  poiesis23 
que emerge de uma comunidade aberta a enfrentar suas contradições 
internas e ao diálogo pluricultural, não caimos na ação redundante 
de “reinvenção da roda”. A permanência dessa comunidade no mundo 
ocorrerá pela sua constante reinvenção em um contínuo processo de 
readaptação às transformações do mundo, de forma criativa e autôno-
ma, fora da lógica da subalternidade ao jogo ideológico do capitalismo 
selvagem. E quando tratamos de soluções, nos referimos àquelas ações 
intencionais que buscam resolver, mesmo parcialmente, problemas que 
emergem da experiência humana coletiva em suas variadas dimensões 
bioculturais (em sua materialidade), em suas instâncias sociais, cien-
tíficas e/ou filosóficas. Assim, nos reinventamos, construímos novas 
 soluções e as ajustamos na medida em que nossas experiências são con-
tínuas e ampliadas, tendo sempre em vista que novas soluções sempre 
abrem portas para novos problemas.

Quanto à sua perspectiva educacional, Dewey (1979) defende um tipo 
de educação que esteja a serviço do enriquecimento de nossas expe-
riências. O padrão seguido nos processos de investigação nos fornece 
um exemplo de como experienciamos o mundo. Assim, o papel das co-
munidades de formação educacional é crucial para a socialização e a 
 reprodução dos resultados das investigações dentro de cada tradição, 
representados nos espaços formais e não formais de ensino-aprendi-
zagem. Um ambiente em que haja restrição na liberdade para vivenciar 
experiências no mundo e modos de ser restringirá também o processo 
criativo para buscar a resolução de problemas. Quanto mais democrática 
e diversa for uma sociedade e maior for o investimento em um sistema 
educacional público e de qualidade, maior será a possibilidade de viven-
ciar a variedade das experiências humanas acumuladas historicamente 
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dentro do contexto de uma determinada comunidade. É no campo da 
interação social e da apresentação dos problemas que emergem dessa 
interação que surge a necessidade da abertura para o diálogo e compar-
tilhamento de experiências coletivas para resolver tais problemas.

Nesse sentido, a comunicação é extremamente necessária para a 
convivência democrática e tomada de decisão em torno de problemas 
coletivos. Para Dewey (1979), a verdadeira comunicação passa pela ga-
rantia ao direito a argumentações autênticas, divergentes e conver-
gentes, sobre as diversas experiências comunitárias. Então, a partir 
da troca pela comunicação, consegue-se atribuir significados comuns 
e acordados para a convivência em sociedade. O tipo de comunicação 
que Dewey encara como essencial para a democracia vai além de uma 
pura transmissão, mas age como um ligamento na teia social apesar 
dos interesses sobrepostos. Dessa maneira, a confrontação de conhe-
cimentos, cosmopercepções, perspectivas políticas e condutas é es-
sencial para que o diálogo, o conflito construtivo e o entendimento se 
realizem. Grande parte do conflito entre posturas políticas na esfera 
pública ocorre, de fato, mais fortemente no campo institucional, de-
vido a posturas de teor autoritário ou totalitário quanto à representa-
ção e interpretação de cada sistema doxástico. Assim, investir em um 
projeto educacional aberto à pluralidade de tradições de investigação 
e à coexistência respeitosa com a natureza é um caminho significativo 
para a construção de uma educação de qualidade.

Estamos chamando a atenção para que os educadores dediquem al-
gum tempo para ouvir e dialogar com seus alunos. (BAKHTIN, 1988) 
Sempre que tais temas sobre diversidade de matrizes culturais étnicas 
brasileiras vierem à tona, sugerimos que parte do tempo seja dedicada 
à análise das possíveis aproximações e diferenças. Assim, podemos res-
ponder à seguinte pergunta: o conflito de cosmopercepções, na educa-
ção científica e filosófica, seria uma barreira para a sua aprendizagem? 
Depende de como esta é feita. Não devemos temer o papel social dos con-
flitos; devemos temer o empobrecimento dos debates, dos compartilha-
mentos de experiências, da contraposição de ideias, da argumentação 
e do entendimento das diferenças. É a esse tipo de engajamento numa 
compreensão com criticidade que o filósofo Richard Bernstein (2014, 
tradução nossa) se refere quando trata do conceito de entendimento:
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Estar engajado demanda ativamente buscar entender o que inicial-
mente nos parece estranho e diferente. E se estamos falando de di-
ferentes orientações filosóficas, tradições, culturas e grupos étnicos, 
isso exige trabalho duro. Exige aprender a como ouvir – para realmen-
te ouvir e escutar o que o outro está dizendo. Ouvir não é suficiente; 
necessita-se de imaginação e sensibilidade hermenêutica para tentar 
compreender pontos de vista diferentes e alheios em sua maior clare-
za possível. [. . .] Só assim podemos envolver-se em sérias avaliações 
críticas – não apenas a marcar pontos em debates.

O contexto desse fragmento não se refere ao debate no campo edu-
cacional especificamente, mas o trazemos aqui devido ao mesmo teor 
crítico que ele defende que se deva ter em relação ao conceito de enten-
dimento e à interação com diferentes vozes. Algo crucial que deve ser 
alimentado por qualquer projeto pedagógico em qualquer escola con-
temporânea. E a cultura científica é uma entre as inúmeras perspec-
tivas culturais presentes no ambiente escolar. Portanto, consideramos 
que um projeto educacional nunca deve estar a serviço de nenhum pro-
cesso de dominação cultural hegemônico e autoritário, muito menos 
promover o silenciamento quando se deve promover a análise crítica. 
(CAVALLEIRO, 2012) Nada disso significa se enveredar em uma postu-
ra epistêmica de que “qualquer coisa vale” e nem em uma cruzada em 
prol da doutrinação e dogmatismo, que cria um ambiente tão inóspito 
aos valores democráticos.

Assim, defendemos que uma postura falibilista, compartilhada entre 
todos os atores sociais que coexistem nos campos político e educacional 
que compõem o Estado, promove um terreno mais fértil para a propaga-
ção de valores democráticos do que o relativismo global ou  dogmatismo 
e o absolutismo epistemológicos (eurocêntricos). Estes podem permi-
tir que o Estado democrático de direito seja tomado de assalto, pois nos 
guiam para o penhasco do fosso totalitário. Faz-se necessário criar-
mos mecanismos que nos alertem para esse risco, pois, parafraseando 
Saramago, a democracia pode ser também usada como o caminho que 
nos leva a políticas altamente repressivas.24
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NOTAS

1 O foco central deste trabalho não está em construir uma abordagem multicul-
tural. Apenas estamos preocupados em discutir possibilidades de se abordar o 
contexto de múltiplas vozes na sala de aula (ambiente pluricultural), evitando 
conflitos desnecessários. Registra-se aqui também o profundo sentimento de 
gratidão às amigas Brenda Santos de Sousa e Andreza Bispo dos Anjos Santos, 
pelas revisões e sugestões feitas em diversos pontos deste texto.

2 Retomaremos essa crítica apresentada na introdução do livro Logic: the theory of 
inquiry, de John Dewey (1938).

3 Não nos referimos a um domínio específico de prática científica, mas à ciência em 
todas as suas formas e domínios.

4 Referimo-nos principalmente às formas de instituição e propagação do discurso 
ideológico do capitalismo moderno e neoliberal.

5 Sobre o significado da experiência estética em John Dewey, ver Arte como experiência 
(2010).

6 Tal tipo de tensão dicotômica parece estar subjacente ao projeto de lei Escola Sem 
Partido.

7 Misak (2011, p. 861, tradução nossa) estabelece uma síntese que caracteriza os ele-
mentos principais da tradição pragmática americana: “O pensamento no coração 
do pragmatismo é que devemos olhar as consequências de um conceito a fim de 
entendê-lo completamente. Essa máxima pragmática dá origem a sua explicação 
antifundacionista da verdade, centrada na investigação, segundo a qual a verdade 
não é uma relação entre nossas crenças e o mundo independente dos que as sus-
tentam, mas, em vez disso, é o melhor que a investigação humana pode conseguir. 
Dá origem também aos temas centrais que percorrem as epistemologias pragma-
tistas: o empirismo, o naturalismo, o falibilismo e o holismo”.

8 Naturalmente, sobre essas questões de desigualdades e dominações – raciais, 
 étnicas, coloniais e nacionais, políticas e culturais –, há toda uma elaboração bra-
sileira de pensamento, histórica, que poderia ser aqui evocada e que deve ser hoje 
recuperada, junto com contribuições mais recentes vindas de fora, teóricas e filo-
sóficas, que não consideram particularmente o nosso contexto brasileiro.

9 Não acreditamos haver uma forma ideal de traduzir “warranted assertibility” 
para o português. Esse termo é utilizado por Dewey no sentido de mostrar que 
um dos frutos dos processos de investigação é a produção de asserções com um 
sentido muito próprio às comunidades que produziram ou que se apropriaram 
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de determinadas asserções. Os resultados dos processos de investigação são pro-
dutores de sentidos e proposições. Seu significado pode ser compartilhado com 
um público mais amplo, assim como os procedimentos empíricos internos de va-
lidação e de confiança nessas asserções, porém será necessário algum nível de 
imersão quanto às práticas e na linguagem compartilhada na comunidade a fim 
de poder haver compreensão dessa linguagem e cultura.

10 No livro Logic: the theory of inquiry, Dewey (1938, p. 8-9, tradução e grifo nossos) 
afirma: “A posição aqui assumida sustenta que, desde quando todo caso especial de 
conhecimento é constituído como resultado de alguma investigação especial, a concep-
ção de conhecimento como tal só pode ser uma generalização das propriedades 
descobertas como pertencentes a conclusões que são resultado de investigação. 
O conhecimento, como um termo abstrato, é um nome para o produto de inves-
tigações competentes. À parte dessa relação, seu significado é tão vazio que qualquer 
conteúdo ou enchimento pode ser arbitrariamente despejado nele. A concepção geral de 
conhecimento, quando formulada em termos do resultado de investigação, tem 
algo importante a dizer com relação ao significado da própria investigação. Pois 
ela indica que a investigação é um processo continuado em qualquer campo em 
que ela se envolva. O ‘assentamento’ de uma situação particular por uma inves-
tigação particular não é garantia de que a conclusão assentada sempre permane-
cerá assentada”. “A conversão de uma distinção justificável entre empírico, como 
definido em termos do conhecimento e da ação de artesãos, e racional, como definido 
em termos de entendimento científico, em alguma coisa absoluta que põe todo 
tipo de experiência numa oposição à razão e ao racional, depende, consequente-
mente, de uma preconcepção arbitrária quanto ao que devam ser a experiência e 
seus limites”. (DEWEY, 1938, p. 37-38, tradução e grifo nossos)

11 Nesse mesmo intuito, na introdução do livro Logic: the theory of inquiry, Dewey (1938, 
p. 6) afirma: “Há alguma razão para supor que o avanço da arte da metalurgia foi 
devido à aplicação de um padrão externo? As ‘normas’ usadas no presente foram 
desenvolvidas a partir dos processos pelos quais os minerais  metálicos foram 
antes tratados. Havia necessidades a serem satisfeitas; consequências a serem 
alcançadas. Na medida em que foram alcançadas, novas necessidades e novas 
possibilidades ficaram à vista e velhos processos foram refeitos para satisfazê-
-las. Em resumo, alguns procedimentos funcionaram; alguns tiveram  sucesso em 
alcançar o fim visado; outros fracassaram. Estes últimos foram abandonados; os 
primeiros foram mantidos e estendidos”. 

12 Como temos defendido em artigos publicados em 2016 e 2017, estabelecemos os 
limites do diálogo entre o relativismo global e posturas totalitárias e fascistas.
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13 A revisão bibliográfica feita por Crochik (2017) no campo da psicologia experi-
mental nos mostra uma correlação entre posturas autoritárias e moralismo, após 
algumas correções metodológicas realizadas tomando como base os trabalhos 
apresentados na obra citada de Adorno e demais autores (1950).

14 Neste ponto, Arendt chama a nossa atenção para o fato de que, a despeito de Hitler 
ter escrito seu manifesto Mein Kampf, para ele, “era melhor ter um programa anti-
quado do que permitir uma discussão de programa (livro II, cap. V). Pouco depois, 
declararia publicamente: ‘Quando tomarmos o governo, o programa virá por si 
mesmo. [. . .] O primeiro passo deverá ser uma inconcebível onda de propaganda. 
Isto é, uma ação política que pouco teria a ver com outros problemas do momen-
to’”. (ARENDT, 2000, p. 373)

15 A não ser como uma rede militar secreta através do pacto de silêncio entre os al-
gozes dos “porões das ditaduras”.

16 Achile Mbembe (2017, p. 132), ao tomar o contexto nazista como exemplo da aproxi-
mação entre biopolítica e necropolítica, na primeira metade do século XX, não se li-
mita a analisar somente esse contexto sociopolítico, porque, “no fim, pouco importa 
que as tecnologias que culminaram no nazismo tenham sua origem na fazenda ou 
na colônia, ou que, pelo contrário – a tese foucaultiana – nazismo e stalinismo não 
tenham feito mais do que ampliar uma série de mecanismos que já existiam nas 
formações sociais e políticas da Europa ocidental (subjugação do corpo, regulamen-
tações de saúde, darwinismo social, eugenia, teorias médico-legais sobre heredita-
riedade, degeneração e raça). Um traço persiste evidente: no pensamento filosófico 
moderno e também na prática e no imaginário político europeu, a colônia represen-
ta o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder 
à margem da lei (ab legibus solutus) e no qual tipicamente a ‘paz’ assume a face de uma 
‘guerra sem fim’”. Para as discussões sobre o contexto da necropolítica no contexto 
brasileiro, ver: Mendonça (2020). Ver também: Gomes (2020).

17 Como era chamada a política nazista higienista dos marginalizados nos campos 
de concentração.

18 Saramago (2003) afirmou que o grande problema do nosso sistema democrático é 
permitir fazer coisas nada democráticas democraticamente. 

19 Ver o artigo “Secretário olavista e evangélico à frente da Capes são cotados para o 
Ministério da Educação”, publicado no Jornal de Brasília, em 18 de junho de 2020. 
Ver também: Cunha (2019).

20 Evocamos aqui a canção “Vamos comer Caetano”, da cantora e compositora 
Adriana Calcanhoto, como uma clara referência ao movimento antropofágico, 
liderado pelos irmãos Oswald e Mário de Andrade. 
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21 Para saber mais sobre o pensamento de Anísio Teixeira, sua crítica às instituições 
educacionais formativas do Estado brasileiro e suas ações para reformá-las, ver 
neste livro o texto “O construtivismo institucional de Anísio Teixeira no pensa-
mento brasileiro”, de Daniel B. Vargas e Laila Maia Galvão.

22 Para saber mais sobre o movimento antropofágico modernista, ver o capítulo es-
crito por Rodrigo Ornelas, “Dialética, antropofagia, Modernidade: por uma filo-
sofia da criação e do desenvolvimento”, presente neste livro.

23 Ver Souza (2016) para uma discussão mais ampla de um “pragmatismo sensível-
-criativo” em que nos pautamos como uma de nossas principais referências filo-
sóficas basilares neste texto, de forma dialógica.

24 É quase autoevidente o quanto a cibercultura e a internet têm promovido um es-
paço de controle sem precedentes na história. Mecanismos de ação democrática e 
de ciberguerrilha têm ajudado a garantir o espaço de luta e de debate político, po-
rém não devemos tomar isso como garantido, pois, ao mesmo tempo, nunca tive-
mos as condições materiais tão favoráveis para o estabelecimento de um Estado 
ou políticas totalitárias com o auxílio desses meios.
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CRISTINA DI GREGORI

John Dewey,  
tecnociência e transformação  
da natureza humana1

Introdução

Meu interesse é explorar, nesta oportunidade, a situação da condição 
humana em um tempo no qual a proposta denominada transumanista 
prevê mudanças extremas e radicais em relação à dita condição – mu-
danças que alarmam e preocupam a muitos cientistas e intelectuais de 
nosso tempo. As consequências dessas mudanças revestem-se de inte-
resse não somente acadêmico e científico, mas também prático, já que, 
em diferentes direções, afetariam todos os habitantes do planeta.2

Em primeiro lugar e ainda levando em conta que a literatura filosófi-
ca a respeito é mais que abundante, enfatizarei – com exceção de algum 
caso – aspectos do estado da questão tal como são propostos em valiosos 
e recentes trabalhos realizados no âmbito da filosofia ibero-americana. 
Neles fica claro, para começar, que a questão da natureza humana foi 
objeto de estudo próprio da filosofia ao longo do desenvolvimento do 
pensamento ocidental. Entretanto, hoje, reveste uma particular impor-
tância e não menos que notáveis dificuldades e desacordos em função de 
suas análises e suas possíveis consequências. Essas razões, longe de cau-
sarem desalento, permitem-nos saudar com entusiasmo o compromisso 
da reflexão filosófica em tempos de crise e mudança para a humanidade.

Em segundo lugar, refletirei sobre algumas contribuições que con-
sidero frutíferas para a problemática que pretendo explorar. Refiro-
me ao filósofo pragmatista norte-americano John Dewey. A Dewey 
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preocupavam as profundas mudanças que se desenvolviam em seu 
próprio tempo. Sua contribuição intelectual, comprometida com uma 
concepção filosófica de tradição pragmatista, herdeira do pensamento 
de Charles S. Peirce, propõe-se a entender a própria vida humana em 
termos transformacionais. As mudanças e inovações que acontecem no 
mundo humano e material se vinculam inevitavelmente a processos de 
transação entre o ser humano e o mundo e estão sempre ligadas a meios, 
fins, interesses e valores. Trata-se de uma concepção nova com relação 
às previamente desenvolvidas, que envolvem a concepção da própria 
vida humana, ao propor que ditos fatores são parte constitutiva dela e 
orientam as mudanças. Assim, por exemplo, Dewey considerava que a 
Revolução Industrial havia transformado as condições da vida humana 
e outro tanto havia ocorrido em razão do desenvolvimento do conheci-
mento científico-tecnológico, das técnicas de comunicação, entre ou-
tros. Para Dewey, a importância do tratamento dessas questões (crises 
e mudanças) não é menor, já que impactam na vida cotidiana – quer di-
zer, afetam todos os aspectos da vida contemporânea, domésticos, in-
dustriais e políticos. Definitivamente, Dewey se interessava pela ideia 
de “pragma”, ao dizer de Vincent Colapietro; interessavam-lhe, efetiva-
mente, nossos assuntos de todos os dias e nossa orientação em direção 
a eles. Essa orientação o conduziu também a certa preocupação com o 
caráter insular que havia adquirido a prática filosófica, em especial con-
temporânea, com seu consequente descuido do tratamento de temas vi-
tais e urgentes. Dito caráter se havia manifestado, por exemplo, no iso-
lamento da filosofia com relação aos avanços e às novidades propostas 
pelas disciplinas científicas, tanto sociais como naturais, excluindo de 
seu interesse, assim, um âmbito de saberes com genuína relevância e 
impacto na vida humana. No espírito da pretensão deweyana, diz Stuhr 
(2000, p. 435, tradução nossa): “[. . .] a filosofia não deve ser um estudo de 
filosofia, mas um  estudo, por meio da filosofia, da experiência de vida e 
das nossas crenças sobre e nesta experiência”.3

Sua preocupação era que, enquanto o conhecimento científico avan-
çava, tanto como suas aplicações no âmbito vital por meio das investi-
gações e das artes tecnológicas, ao mesmo tempo a filosofia permane-
cia atada a certos compromissos teóricos, a certos supostos, que criam 
obstáculos para sua própria possibilidade de tratá-los. A partir de sua 
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perspectiva, as mencionadas mudanças e transformações de impac-
to geraram a crise intelectual de seu próprio tempo: uma de tamanha 
magnitude que, como em outras oportunidades históricas, resultou em 
um apelo para novamente se refletir acerca da difícil e controvertida 
questão relativa à condição humana. Essa foi parte de sua tarefa guiada 
por renovadas perspectivas.

Pode-se dizer que nosso próprio tempo registra preocupações simi-
lares, ou talvez mais graves, com relação às notórias possibilidades de 
mudanças, visualizadas pelas atuais tecnociências. Nossa própria crise 
nos leva a nos perguntar mais uma vez pela condição humana, a refletir 
sobre o que ou quem somos nós, os seres humanos, e em que poderíamos 
ou deveríamos nos converter. A proposta, o legado de Dewey, segundo 
entendemos, tem muito para acrescentar às nossas próprias reflexões.

A condição humana como problema: perspectivas recentes

Sobre nossas preocupações, cabe começar dizendo que é crescente o nú-
mero de cientistas, intelectuais, membros de organizações sociais, po-
líticas acadêmicas etc. que nos advertem a respeito de certas mudanças 
e transformações radicais, em curso algumas, potenciais outras, desejá-
veis algumas e outras não tanto, em nosso mundo atual. Essas mudan-
ças se referem, por exemplo, aos avanços tecnológicos e sua incidência 
na vida humana. Assim é o caso com relação ao desenvolvimento das 
chamadas tecnociências (nanociência, nanotecnologia, biotecnologia 
e ciências da vida), as tecnologias da informação e da comunicação, a 
inteligência artificial e a robótica. Incluem-se também preocupações 
pelas consequências para a sobrevivência do planeta em termos ecoló-
gicos, ambientais etc. A lista é ampla.

Um caso particularmente preocupante representa as propostas de-
nominadas transumanistas:4 perspectivas que sustentam que as conse-
quências derivadas de dita posição sugeririam que já não estamos no 
centro de uma concepção essencial da natureza humana, mas sim em 
um processo de intervenção, de transformação radical do ser humano. 
Para alguns, o human enhancement ou a melhora humana representaria 
a tentativa, em muitos sentidos indesejáveis, de ultrapassar os limites 
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naturais do ser humano mediante uma série de tecnociências. Assim, 
por exemplo, Alfredo Marcos e Moisés Pérez Marcos (2018, p. 93) ofere-
cem uma valiosa e crítica contribuição em sua Meditación de la naturaleza 
humana, assegurando que a melhora que oferecem “[. . .] só tem sentido 
e é avaliável sob o pano de fundo da própria natureza humana”. Marcos 
e Pérez Marcos, conforme entendo, defendem a ideia segundo a qual 
a legitimidade e a profundidade das mudanças de corte transumanis-
ta requerem o compromisso e o pano de fundo daquilo que podemos 
aceitar que seja a condição humana – um compromisso filosófico nada 
diminuto e nada simples de elucidar, tal e qual propõem ao longo de seu 
livro. Assim, sustentam:

Um dos problemas básicos que se apresentou neste tipo de projeto de 
investigação consiste precisamente em definir o que é um ser humano 
e o que poderia ser considerado como sua melhoria. Ambas as questões 
estão muito relacionadas, e na medida em que modifiquemos drasti-
camente a natureza humana, mediante a intervenção técnica, dificil-
mente poderemos saber o que é melhor e o que é pior. Nem nas práticas 
de cultivo nem nas de terapia se prescindia do conceito de natureza 
humana. De fato, como vimos, se apoiam nele. Uma prática tecnológica 
que pretenda ir para além da natureza humana destrói de passagem os 
critérios de valorização. (MARCOS; PÉREZ MARCOS, 2018, p. 29)

Para ilustrar as profundas dimensões da problemática na atualidade, 
resulta valioso considerar também algumas recentes ideias oferecidas 
por Antonio Diéguez. De fato, em seu Transhumanismo: la búsqueda tecno-
lógica del mejoramiento humano (2017), entre outras importantes contri-
buições à análise do denominado melhoramento humano, recorda-nos 
o valor analítico da filosofia da técnica de Ortega y Gasset e, coincidindo 
com ela, sustenta que seria possível oferecer uma resposta ao transuma-
nismo sem recorrer a um conceito essencialista de natureza  humana. 
Formula, assim, um diagnóstico segundo o qual a crise dos desejos, o 
não saber o que desejar e a desorientação nos fins seriam um dos sin-
tomas mais perigosos da situação a que nos conduziu a hipertrofia da 
técnica. Propõe então que, quando se trata de mudanças radicais – pro-
porcionadas pela técnica –, o necessário seria perguntar-nos em qual 
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“sentido poderão realmente nos transformar”, o porquê de desejarmos 
essas transformações e em base de quais razões tentam nos convencer 
da superioridade de seus benefícios sobre os custos.

Diéguez (2017, p. 197) não deixa de considerar, segundo entendo, que 
essas abordagens incluem questões subjacentes relativas à concepção 
do ser humano. Nessa linha, declara-se não essencialista. Entretanto, 
vincula toda possível concepção da condição humana à “[. . .] visão de sua 
história, de seu corpo e de sua relação com o mundo” e acrescenta im-
portantes observações a essa afirmação:

Estas questões são importantes porque podem servir para eviden-
ciar alguns dos preconceitos a partir dos quais atualmente se planeja, 
justifica e gerencia a implantação da tecnologia, que se quer a todo 
custo ser reconhecida como inevitável e autônoma. E para isso não é 
necessário reivindicar nenhum conceito normativo e essencialista da 
natureza humana. (DIÉGUEZ, 2017, p. 197, tradução nossa)

Pode-se enfatizar, então, que a exigência de elucidação do propriamen-
te humano ficaria comprometida com uma dimensão não essencialista, 
ainda que talvez com alguma outra caracterização do especificamente 
humano. Em tom conjectural e com relação à importantíssima contri-
buição que representa a obra de Diéguez, permito-me pensar que o fato 
de dar conta – como entendo que o faz – do caráter situacional do ser hu-
mano, sua capacidade de estabelecer fins e propósitos para as mudanças 
do mundo material e cultural pode identificar-se com algum compro-
misso com relação à própria condição humana, de corte não essencialis-
ta, tema de maiores explorações, a que farei referência brevemente até 
o final do presente capítulo. Nesse marco, é necessário reconhecer que 
Diéguez, por essa via, expõe várias questões mais que relevantes vincu-
ladas aos processos transformacionais atuais da tecnologia e do conhe-
cimento científico, por exemplo: teremos clara consciência, por um lado, 
da capacidade radicalmente transformadora do desenvolvimento tecno-
lógico e, por outro, nem a tecnologia nem a ciência dão a si mesmas seus 
fins, ainda que de fato os tenha. São suposições inclusive sustentadas e 
defendidas desde diferentes perspectivas filosóficas e científicas.
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É importante recordar também o trabalho de Jorge Linares, com vis-
tas a revisar o estado da questão na Ibero-América. Linares, entre outras 
coisas, adverte que o poder tecnológico transformou também a auto-
compreensão do ser humano – uma ideia que evoca um vínculo a elu-
cidar entre as mudanças promovidas pelo campo científico tecnológico 
e seu impacto no âmbito científico, social e filosófico. Nesse contexto, 
Linares (2018, p. 104) nos convida a aprofundar um pouco mais nossas 
reflexões, sustentando o seguinte:

[. . .] a extensão do poder tecnológico transformou também a autocom-
preensão do ser humano (tanto de sua própria natureza como de suas 
relações com o mundo natural), convertendo-o já no objeto princi-
pal desse grande projeto de transformação ontológica do mundo. Tal 
como sinalizam os autores de Next Nature, (Van Mensvoort, 2011), 
coordenados por Koert Van Mensvoort y Hendrik-Jan Grievink, em 
nossa época, deveríamos reconsiderar a habitual diferença concei-
tual entre natureza e cultura, ou bem entre o nascido e crescido natu-
ralmente e o produzido ou feito tecnicamente; já que, por um lado, a 
intervenção humana conseguiu transformar muitas entidades natu-
rais e, por outro, os sistemas criados pelos humanos se tornaram tão 
autônomos que parecem assimilar-se às coisas que surgem natural-
mente sem nossa intervenção.

Para encerrar estas considerações, quero recordar a importantíssima 
contribuição proveniente da filosofia feminista para essas questões e, 
no particular, o tom – às vezes irônico, mas sempre de profunda enver-
gadura teórica e prática – de algumas ideias expressadas na valiosa e 
incontornável obra de Donna Haraway (1984), Manifiesto ciborg, na qual, 
entre outras coisas, afirma-se: “Ao final do século XX – nossa era, um 
tempo mítico –, todos somos quimeras, híbridos teorizados e fabricados 
de máquina e organismo; em umas palavras, somos ciborgs. Esta é nos-
sa ontologia e nos outorga nossa política”.5

É conhecido o fato de que Haraway, em oposição aos fortes compro-
missos que nossa tradição abraçou com relação à concepção de natu-
reza humana, sustenta que as razões que explicam suas limitações em 
função de nosso próprio tempo têm a ver com a sobrevivência de certos 
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dualismos que persistiram em nossa tradição. Essa questão é fartamente 
tratada na obra de John Dewey – vale a pena recordá-lo – e, na opinião de 
Haraway, tem sido funcional a todas as lógicas e práticas de dominação,

[. . .] das mulheres, das pessoas de cor, da natureza, dos trabalhadores, 
dos animais, em umas palavras, a dominação de todos os que foram 
constituídos como outros, cuja tarefa é fazer de espelho do eu. Os mais 
importantes destes perturbadores dualismos são: eu/outro, mente/
corpo, cultura/natureza, homem/mulher, civilizado/primitivo, rea-
lidade/aparência, todo/parte, agente/recurso, construtor/construído, 
ativo/passivo, bem/mal, verdade/ilusão, total/parcial, deus/homem. 
(HARAWAY, 1984)

Haraway recorda-nos também que outra distinção que perde consis-
tência é a que se propôs em termos de organismos, em particular entre 
animais humanos e máquinas. Filosoficamente falando, sustenta que o 
mencionado dualismo era funcional e estruturava, inclusive, o diálogo 
entre materialistas e idealistas. Essa afirmação me convida a pensar 
que são vários os compromissos dualistas que estiveram presentes ou 
subjacentes em uma longa tradição de pensamento, despercebidos por 
questões de contexto ou talvez invisibilizados por diversas conveniên-
cias (ou inconveniências), apesar de suas evidentes consequências inde-
sejáveis, tanto teóricas como práticas.

Porém, sustenta Haraway, no caso do dualismo animal humano-
-máquina, é certo que a dicotomia não preocupava demasiadamente 
(até então), já que as máquinas basicamente não possuíam autonomia. 
Distinguiam-se claramente do humano e não podiam fazer outra coisa 
senão imitá-lo, quer dizer – insiste –, não eram autônomas: “Não era um 
homem, um autor de si mesmo, mas sim uma caricatura desse sonho 
reprodutor masculinista”. (HARAWAY, 1984)

O problema para nós, analisa, é que agora, em nosso tempo, já não 
estamos seguros de que seja assim. As máquinas cibernéticas diluíram 
a diferença entre o natural e o artificial, entre o corpo e a mente e ou-
tras muitas distinções que resultaram outrora ajustadas às distinções 
entre os humanos e as máquinas. Em nosso presente, sustenta Haraway 
(1984), nossas máquinas “[. . .] estão inquietantemente vivas e, nós, 
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aterradoramente inertes”. Cabe aqui recordar que numerosas filósofas 
provenientes do campo da filosofia feminista foram pioneiras em te-
matizar uma questão tão firmemente integrada, tal como a interpreto, 
à concepção filosófica de John Dewey – com as diferenças situacionais 
do caso –, como é o questionamento às teses dicotômicas ou binárias na 
ciência e na filosofia.6 Um claro exemplo da questão representa os tra-
balhos de Karen Barad e Judith Simon.7

John Dewey, condição humana e transformações

A variedade de questões brevemente sinalizadas aqui ilustra uma sé-
rie de problemas que nos interessa em elevado grau, e a perspectiva do 
pensamento de Dewey representa uma importante possibilidade para 
avançar em seu tratamento, como já sustentei. No que segue, explora-
rei algumas de suas propostas. Interessa-me mencionar alguns aspectos 
da reconstrução histórica do pensamento filosófico de Dewey (em torno 
das múltiplas e variadas concepções da natureza humana), porém não 
tanto em seu detalhe, mas sim como ocasião privilegiada para poder for-
mular neste texto aquilo que entendo, considerando o ponto de partida 
comum, como o critério comum adotado historicamente para formular 
ditas concepções. Em seguida, trata-se também de identificar certas cir-
cunstâncias históricas habituais sob as quais se questionou ou revisou o 
conceito de natureza humana e algumas das críticas que correspondem 
a ditas concepções (essencialistas e transformacionais, para dizê-lo de 
modo abreviado) em direção ao interior de seus próprios argumentos.

Em “Human Nature” (1931-1932), Dewey lança mão de recursos for-
necidos pela história e pela ciência de seu tempo – em particular da an-
tropologia, para elucidar a ideia de natureza humana. Empreende uma 
longa tarefa, advertindo que o assunto constitui um genuíno problema 
para seu tempo, que claramente convida para uma solução urgente.

Em um primeiro momento, Dewey registra que a ideia da nature-
za humana foi formulada historicamente em torno de três perguntas. 
A  primeira é aquela que tenta responder se as instituições políticas e 
a ordem econômica, por exemplo, na contemporaneidade, são estrutu-
ras da ordem do necessário. Em outras palavras, se a própria natureza 
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humana nos mostra que certas formas e arranjos sociais são mais apro-
priados do que outros, que seriam “condenados ao fracasso”.

Além do conteúdo substantivo do que se coloca, deve-se chamar a 
atenção para uma questão metodológica própria do pragmatismo em 
geral e de Dewey em particular. Efetivamente, a resolução de questões 
em nível do senso comum ou da ciência emerge do pano de fundo da 
formulação de um problema particular e não se propõe a partir do vazio 
de uma reflexão casual ou como efeito de mero exercício mental, por 
assim dizê-lo, em relação à dúvida acerca de algo. Fiel à sua proposta, 
exemplifica o modo com que o problema mencionado se suscita em seu 
tempo: é a guerra inevitável para questões próprias da suposta natureza 
humana? E mais ainda: é o interesse egoísta o guia de toda luta bélica e, 
em consequência, é constitutivo da condição humana? E isto a tal pon-
to que “[. . .] qualquer tentativa de basear o engenho em algo diferente à 
guerra competitiva para a ganância privada estaria condenada ao fra-
casso”? (DEWEY, 1931-1932, p. 29)

Responde que bem se poderia pensar que o egoísmo é um caráter 
constitutivo da condição humana; entretanto, suas possíveis conse-
quências não estão naturalmente ligadas à guerra competitiva para 
a ganância privada. Dita leitura, segundo Dewey, estaria vinculada 
a uma certa ordem social e econômica que pretende ser reconhecida 
como “natural”, porém está baseada em crenças ou interesses próprios 
do tempo e da situação em que vivemos. O egoísmo pode ser consti-
tutivo de nossa natureza humana tal como se manifesta, porém seu 
direcionamento, fundado nos modelos institucionais e econômicos vi-
gentes, pode ser completamente outro (a enorme variabilidade nesse 
âmbito é um fato).8

Um segundo modo em que se propôs o problema está comprometido 
com a indagação acerca da natureza humana em si, se ela é modificável 
pelo esforço ou por ações deliberadas. Em outras palavras, é uma ques-
tão tão antiga como o velho Adão, a saber, se a condição humana é filha 
da natureza e, portanto, imodificável em um sentido não trivial, ou se é 
produto da criação; e algumas variantes derivadas, tal como se é que há 
algum tipo de interação entre o herdado e o adquirido, e se em tal caso é 
a herança ou o entorno situacional o fator mais poderoso na determina-
ção da conduta humana.



342 JOHN DEWEY, TECNOCIÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA HUMANA

A terceira pergunta – que a seu juízo aglutina diferentes versões do 
tema no campo das ciências sociais – refere-se à classificação de varia-
ções da natureza humana entre indivíduos e grupos, isto é, se há alguns 
grupos raciais ou sociais que por natureza são inferiores a outros devido 
a causas que não podem ser alteradas.

Dewey avança nessa análise, ilustrando e identificando posições his-
tórico-concretas e de algum modo paradigmáticas que, sustenta, foram 
assumidas pelo pensamento filosófico do Ocidente. Não nos estende-
remos nas análises de cada uma, ainda que mencionemos algumas das 
versões que se sobressaem e os compromissos que envolvem.

Assim, Dewey sustenta que, na antiguidade, a questão da natureza hu-
mana foi defendida em termos de “original e nativa”, instintiva, em lu-
gar de adquirida. Um dos problemas, entre outros, com essa concepção é 
que, por exemplo, ela não consegue determinar se a constituição nativa 
se considera comum a todo ser humano ou se é peculiar a certos indiví-
duos particulares. Se bem que Dewey manifesta em reiteradas oportu-
nidades seu profundo reconhecimento à filosofia grega, em particular 
ao pensamento aristotélico, tanto que, diante da tradição platônica, por 
exemplo, soube reconhecer o valor da prática humana e da razão teóri-
ca, do ser humano como cognoscente e como agente. Essa clarificação, 
todavia, não bastou para evitar certas inconsistências ou problemas no 
campo de sua concepção de natureza humana. Assim, observa:

Para Aristóteles, a escravidão estava enraizada na natureza huma-
na aborígene. Existem distinções qualidade que são natas, de tal ma-
neira que algumas pessoas são, por natureza, dotadas de poder para 
planejar, comandar e supervisionar, e outras possuem apenas a ca-
pacidade de obedecer e executar. Portanto, a escravidão é natural e 
inevitável.9 (DEWEY, 1922, p. 78, tradução nossa)

Dewey explica as “limitações” do pensamento aristotélico em termos 
de uma certa tese interpretativa que manterá ao longo da análise das 
diversas concepções da condição humana, daquelas que se desenvol-
veram historicamente. A saber, as teorias formuladas expressaram 
certa inércia própria dos sistemas de crenças, interesses e costumes 
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adquiridos em cada época. Assim entende, por exemplo, o compromis-
so aristotélico, segundo o qual a escravidão tinha suas raízes na natu-
reza humana aborígene. A ordem social dos tempos de Aristóteles, com 
efeito, sustenta-se na crença de que as distinções nativas existem de 
tal maneira que algumas pessoas estão dotadas por natureza do poder 
de planejar, organizar e supervisionar, ou seja, estão em pleno exercí-
cio das tradicionais faculdades da razão, do poder e da reflexão teórica, 
e outras possuem simplesmente a capacidade de obedecer e executar. 
A escravidão nesse contexto é, pois, natural e inevitável. Contudo, para 
Dewey, seria um erro supor que, devido ao fato de a escravidão domés-
tica e econômica ter sido legalmente abolida, a escravidão do modo 
próximo à concepção aristotélica desapareceu. Não obstante, importa 
destacar sobre essas leituras, tal como sinaliza nosso autor, que pro-
gredimos notoriamente em relação a ditas posições: temos claro que a 
escravidão é um estado social, e não um produto de causas naturais ou 
necessidades. Podemos concluir, assim, que uma plena compreensão 
dos alcances e limitações da concepção aristotélica está fortemente li-
gada a crenças prévias, não questionadas.

Por outro lado, afirma Dewey, há aqueles que identificaram a natu-
reza humana em termos de supostos poderes ou faculdades psicoló-
gicas, posição sustentada inicialmente por Locke e persistentemente 
reiterada em geral (com exceções e controvérsias) ao longo de toda a 
Modernidade. Nessa posição sustenta-se uma versão da natureza hu-
mana segundo a qual todo ser humano tem certas faculdades comuns 
e naturais, tais como a percepção, o juízo, a memória, o desejo etc. No 
entanto, ditas faculdades formais exigem ser diferenciadas do perce-
bido, recordado, pensado, desejado etc., um conteúdo natural, porém 
proveniente do mundo vital humano, social e da cultura. Essas con-
cepções típicas da Modernidade são a base dos múltiplos e persistentes 
compromissos com versões dualistas do ser humano, por dizê-lo, de al-
gum modo, da existência de mais de uma natureza correspondente ao 
ser humano (uma sorte de indesejável e vital esquizofrenia).

Nesse caso do dualismo mencionado, o “psicológico” se define em ter-
mos antitéticos com relação ao âmbito físico e o social; vale dizer, há 
um conteúdo material que se origina necessariamente de fontes exter-
nas à natureza universal humana e provém, em muitos casos, de outra 
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natureza (segundo as diferentes versões formuladas a respeito: da na-
tureza física ou da vida social). Essas posições e suas variantes, tanto 
o racionalismo como o empirismo, geram múltiplas formas de teses 
dualistas. As teses dualistas que sustentam a nítida diferença entre a 
natureza humana e a natureza material – ou em alguns casos, cultural – 
 registram uma longa e persistente tradição, tanto que ainda nos afetam 
de modo inadvertido no campo disciplinar correspondente às ciências 
sociais e até são consideradas como parte de um “senso comum”.

A crítica de Dewey a estas formulações – o caráter universal da na-
tureza humana, seja de caráter material ou cultural – obriga a versões 
pelo menos binárias ou antitéticas da condição humano e visa mostrar 
que na produção do conhecimento adotaram-se como ponto de par-
tida preconceitos prévios, costumes, interesses vinculados ao poder, 
crenças consolidadas, credos etc. Na opinião de Dewey (1922, p. 83), 
“[. . .] sancionavam ideias que haviam alcançado aceitação geral sem que 
tivessem a favor prova alguma”. Ao conhecimento no plano das ciên-
cias sociais, corresponde a mesma crítica que à investigação filosófica, 
ao menos nesse aspecto.

Sua crítica procura demonstrar que os revolucionários avanços do 
conhecimento científico no campo das ciências naturais – a partir da 
Modernidade –, envolvido com a investigação escrupulosa e responsável, 
não resultaram bem-vindos para o campo das ciências sociais e humanas 
na Modernidade, pois, nestas, seus desenvolvimentos haviam permane-
cido atados a pressupostos metafísicos de caráter absolutistas, herdados 
em grande medida de compromissos teológicos medievais, ainda que 
agora em sua expressão laica. Tudo isto apesar de que, como haviam re-
velado as ciências naturais, “a perda das verdades eternas se viu mais do 
que suficiente compensada com o acesso às realidades diárias”.

Uma última versão que nos interessa recordar e que é mencionada por 
Dewey é aquela que, derivada da posição de Locke, vincula a condição 
humana a uma sorte de concepção vazia. Dewey atribui essa posição, 
por exemplo, a Condillac e Helvetius, segundo a qual dita concepção 
vazia converteria a ideia do propriamente humano em algo suscetível 
de ser moldado totalmente por influências externas. No caso de Locke, 
essas influências se refeririam a ideias e crenças particulares, e não às 
faculdades formais da mente, enquanto que para Condillac e Helvetius 
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a suscetibilidade da mente incluía as suas próprias faculdades. A educa-
ção e o meio ambiente se tornariam, segundo Dewey, onipotentes nesses 
casos, com o propósito de determinar a própria condição humana. Essa 
posição, sustenta Dewey, tem suas consequências práticas: autoriza a 
compreensão segundo a qual, por exemplo, os homens corruptos e pre-
conceituosos que só buscam seu poder e benefícios privados agem assim 
porque as instituições os formaram de tal maneira. Definitivamente, 
sustentar a existência de, pelo menos, duas naturezas, deixa-nos com 
poucos argumentos na hora de estabelecer o quanto haverá de uma e de 
outra na constituição do propriamente humano.

Esses poucos exemplos são suficientes para justificar a complexida-
de do tema e a variedade de posições assumidas historicamente sobre o 
assunto que nos preocupa e ocupava Dewey. Embora a mencionada di-
versidade nos deixe um tanto céticos quanto à solução do que podemos 
entender por natureza humana – problema legítimo e urgente para nos-
so tempo –, podemos considerar a seguir algumas orientações derivadas 
das contribuições do próprio Dewey.

O caráter transacional da nossa relação com o mundo

Para Dewey, a questão central e mais interessante do problema sobre o 
qual viemos tratando não é outra coisa que, “[. . .] um exemplo da contro-
vérsia tão antiga quanto Aristóteles sobre se a ‘natureza’ deve ser defi-
nida em termos de origem ou de desenvolvimento completo, ou seja, de 
‘fins’”.10 (DEWEY, 1931-1932, p. 31, tradução nossa)

Na análise de Dewey, a suposição de que existe uma constituição hu-
mana original e nativa – que permite, por sua vez, fazer distinções em 
relação a tudo o que foi adquirido e aprendido – não pode ser justificada 
com base em fatos. O propósito é louvável e realizável, porém sob certas 
condições em relação às quais, em geral, não se dá devida importância. 
Essa distinção requer uma metodologia apropriada. A finalidade bus-
cada somente pode ser efetiva, sustenta Dewey, no caso em que esta-
mos averiguando, o que pode ser dito sobre a natureza humana em um 
momento histórico determinado. Isso implica proceder com um cor-
te transversal e estático, uma sorte de fotografia da situação, algo que 
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resultaria útil se não perdermos de vista certas questões. Trata-se de não 
perder de vista que a mudança e as transformações sucessivas da vida 
humana, material e social ocorrem ao longo de um processo  extenso. 
Se aceitarmos que, tanto biológica quanto culturalmente, todo cresci-
mento é modificação, então a ideia de um equipamento humano fixo e 
enumerável não é mais do que um dispositivo intelectual conveniente 
para estudar um determinado período de desenvolvimento. Por outro 
lado, distinguir entre o original e nativo (inato em sentido forte) e o ad-
quirido, quando o lapso de tempo a ser estudado é consideravelmen-
te extenso, não tem sentido. O adquirido, diz Dewey (1931-1932, p. 32, 
 tradução nossa),

Além disso, o adquirido pode tornar-se tão profundamente enraiza-
do a ponto de ser considerado nativo para todos os propósitos e efei-
tos: um fato reconhecido no ditado comum que diz que ‘o hábito é 
uma segunda natureza’. E, por outro lado, tendo em conta uma longa 
evolução biológica, aquilo que é agora dado e original é o resultado de 
longos processos de crescimento no passado.11

Se considerarmos a longa evolução biológica do ser humano, podemos 
aceitar que aquilo que somos agora é o resultado de um longo processo de 
crescimento e mudança. Entretanto, se quiséssemos avaliar nosso pró-
prio desenvolvimento e crescimento, deveríamos começar desde o mo-
mento de nosso nascimento. Porém, se aquilo que temos em mente é algo 
mais relevante de um ponto de vista geral, quer dizer, se aquilo que te-
mos em mente é o controle da mudança e da transformação pensando em 
nosso próprio futuro, deveríamos começar (nosso único ponto de partida 
razoável) com aquilo que existe no tempo que vivemos. Isto é, devemos 
começar com aquilo que existe neste momento. Os órgãos existentes, os 
impulsos, as tendências instintivas são aquilo que existe e o que constitui 
o recurso e o capital sobre o qual construir, transformar ou direcionar 
nosso futuro. Porém se essa é a perspectiva, devemos reconhecer então 
que também há outras questões que necessitam ser identificadas como 
parte de nossa bagagem original e nativa. Devemos incluir, por exemplo, 
a tendência a aprender e, portanto, a modificar e a ser modificados – algo 
muito óbvio, diz Dewey, para que requeira maiores elucidações.
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Até aqui, podemos sustentar que se bem Dewey se distancia de uma 
concepção essencialista em termos de alguma estrutura fixa e imóvel 
própria da condição humana, também se distancia de leituras dicotô-
micas, vale dizer, de uma posição que multiplique as várias “nature-
zas” que integrariam o humano. Assumida, por exemplo, a dicotomia 
natureza/cultura, na qual as condições fixas se estabelecem do lado do 
natural, ao mesmo tempo em que se assume a capacidade transforma-
dora do âmbito cultural, dificulta-se toda tentativa de precisar o grau 
de transformação sofrida pelo próprio componente natural. Nem o 
recurso às investigações científicas pode nos informar acerca de uma 
natureza nativa original do ser humano, já que não é possível recorrer 
ao testemunho dos próprios fatos: não podemos medir as modificações 
sofridas durante o longo processo de desenvolvimento do humano.

Essas circunstâncias abonam a proposta de Dewey, pois, efetivamen-
te, a questão da natureza humana é um problema que surge sobre o pano 
de fundo de uma situação temporal e espacial específica, situada, e aqui-
lo que se busca não é a reconstrução do passado, mas sim a resolução do 
próprio problema com vistas a projeções futuras. O ponto de partida é 
assim delimitado e permite dar conta do que existe em dita delimitação.

Definitivamente, na consideração de Dewey, poderíamos cogitar que 
a história do pensamento europeu em torno da concepção da nature-
za humana não foi abordada a partir de uma perspectiva científica, re-
correndo a fatos e investigações, mas sim sobre a base daquilo que era 
necessário oferecer, como suporte intelectual, aos movimentos práticos 
e sociais, sob concepções orientadas a defender alguma forma de ver-
são essencialista da condição humana. Diante disso, considera-se acer-
tado e necessário levar em conta que a aparição de qualquer mudança 
ou transformação inovadora no plano da atividade vital humana – tal 
como de fato ocorreu e ocorre – é relevante para sua consideração; em 
particular, porque ditas situações costumam pôr em evidência novos fa-
tores da própria natureza humana até então não reconhecidos.

Dewey está convencido de que, se os efeitos ou consequências dessas 
transformações impactam no campo da prática social, costumam também 
impactar na atenção do pensamento organizado (teorias sociais, filosófi-
cas, psicológicas, antropológicas etc.). E não encontra motivo razoável para 
não as considerar, mas sim o contrário. Algo de surpreendente ocorreu, por 
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exemplo, com a revalorização da ideia de necessidade e desejo no contexto 
de diversas teorias contemporâneas. Efetivamente, se o desejo e a necessi-
dade eram no âmbito da concepção grega um signo de defeito que devia ser 
controlado, rejeitado – porque sua reivindicação poderia causar desordem 
social e moral –, em tempos da Revolução Industrial se sustentou uma ideia 
oposta. Agora, considera-se que “A teoria da Revolução Industrial tem ge-
ralmente sustentado que os desejos são os motores do progresso social, a 
força dinâmica na criação de iniciativa, invenção, produção de riqueza e 
novas formas de satisfação”.12 (DEWEY, 1931-1932, p. 35, tradução nossa)

Interpretando Dewey, poderíamos dizer que desconhecer as profun-
das mudanças e suas consequências tal como acontecem no mundo vital 
humano presente é uma conduta de alto risco, que pode ter custos muito 
altos. As mudanças ocorrem para além da existência de uns princípios 
que se declaram fixos, imodificáveis, absolutos e que obstaculizam a con-
sideração das mudanças. O mesmo efeito é atribuído àqueles saberes de-
fendidos a priori ou considerados em função de sua origem sobrenatural.

O pragmatismo, em geral, e Dewey, em particular, propõem o exer-
cício da reflexão deliberada e inteligente, naturalista e situada, sobre 
ditos assuntos, reconhecendo o pano de fundo transacional, o caráter 
ativo e mutuamente modificador entre os seres humanos e seu entor-
no material. Dewey propõe apelar para os resultados das ciências de 
nosso tempo, tanto como estender o método da investigação ao campo 
das ciências sociais e humanas. A sua proposta consiste em retomar as 
reflexões sobre a natureza humana levando em conta os resultados da 
investigação científica, sem perder de vista o caráter situacional de toda 
investigação. O autor sustenta que o problema será tratado de um modo 
mais objetivo se for possível contar com as contribuições da psicologia, 
da biologia e do desenvolvimento da antropologia. Para dizê-lo de um 
modo simples, propõe substituir por ditas contribuições o que outro-
ra aportaram os credos, as crenças ou os interesses representativos de 
grupos e setores. O novo método de pesquisa revolucionaria até mesmo 
o próprio escopo do conteúdo das crenças: “[. . .] o reconhecimento desse 
fato acabará por mover as teorias da área de especulação para a dos fatos 
observáveis”. (DEWEY, 1931-1932, p. 38, tradução nossa)

Nesse sentido, Dewey sustenta que os resultados já obtidos em seu 
tempo, na investigação psicológica e biológica, deram contribuições 
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significativas acerca do equipamento nativo, original do ser humano, 
ao estudar concreta e experimentalmente os processos estruturais da 
conduta humana em diversas etapas de crescimento e transformação. 
A  antropologia, por outro lado, evidenciou que, dada a reconhecida 
existência de múltiplas formas culturais e institucionais que existiram, 
esse fato mostra que essas formas não obedecem a questões relativas a 
uma natureza humana original não modificada, mas são produtos dos 
variados tipos de interação humana com o entorno social. Conclui:

Se excetuarmos a posição partidária extrema, pode considerar-se 
como agora geralmente aceite que as imensas diversidades de cultu-
ra que existiram e que ainda existem não podem derivar diretamente 
de qualquer stock de poderes e impulsos originais; que o problema 
é o de explicar nos seus próprios termos a diversificação dos meios 
de cultura que atuam sobre a natureza humana original. ‘À medida 
que esse fato ganha reconhecimento, o problema da modificabilida-
de está sendo colocado no mesmo nível da persistência do costume 
ou da tradição; é totalmente uma questão de determinação empírica, 
não de teorização a priori’.13 (DEWEY, 1931-1932, p. 38, tradução nossa)

Dewey, por fim, de forma coerente com sua concepção, sustenta que há 
limites para a modificabilidade humana – nos meus termos,  devedores 
do caráter situacional, avaliativo e contextual em que surge o proble-
ma –, bem como para a mudança institucional, mas esses limites devem 
ser estabelecidos na base sólida da observação e pesquisa. Entendo que 
tanto a circunstância situacional de toda investigação, como ponto de 
partida para sua realização, como a projeção das consequências para o 
futuro (não previsíveis por agora em sua totalidade) contam como par-
te desses limites em toda investigação. A investigação,14 por outro lado, 
determinará o alcance e caráter desses limites (se são intrínsecos, abso-
lutos ou limitações de nosso próprio desenvolvimento tecnológico etc.). 
Em alguns casos, os limites para as modificações retrocederão; em ou-
tros, nossos próprios conhecimentos e o desenvolvimento tecnológico 
serão deficientes para suportar qualquer transformação.

Finalmente, muda a condição ou a natureza humana? Para além das 
questões acadêmicas em torno da questão, Dewey sustenta que há um 
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problema de caráter prático. A natureza humana muda, e isso é real. 
Quer dizer, há mudanças nas crenças e nas correspondentes ações hu-
manas. Entretanto, responder a essa questão, para Dewey, implica a ne-
cessidade de reconhecer algum sentido na afirmação de que a natureza 
humana não muda:

Mas, para colocar essa questão em sua perspectiva adequada, deve-
mos primeiro reconhecer em que sentido a natureza humana não 
muda. Não acho que possa ser demonstrado que as necessidades ina-
tas dos homens mudaram desde que o homem se tornou homem ou 
que haja qualquer evidência de que elas irão mudar enquanto o ho-
mem estiver na Terra.15 (DEWEY, 1938-1939, p. 286, tradução nossa)

Dewey reconhece que há certas necessidades, tais como alimentar-se, 
beber e movimentar-se, sem as quais não podemos imaginar a possibi-
lidade dos seres humanos, e não há possibilidade de demonstrar que al-
guma vez tenha sido diferente ou que venha a sê-lo no futuro. O assunto 
é que também há outras características humanas tão naturais como as 
anteriores. Refere-se à necessidade de viver em comunidade, de expres-
sar-se artisticamente, de compartilhar e esforçar-se para a realização 
de um mesmo objetivo junto aos companheiros, de liderar e seguir etc. 
Todas essas questões e talvez outras sejam genuínas tendências huma-
nas, constitutivas de sua condição.

No entanto, comumente, Dewey insiste, erramos nas inferências que 
fazemos ao reconhecer o fato de que há algo imutável na estrutura da 
natureza humana. Não notamos a multiplicidade de variações nas ma-
neiras de satisfazer essas necessidades imutáveis. Presumimos que a 
variação à qual nos acostumamos é tão natural quanto o são as tendên-
cias naturais das necessidades humanas. Não consideramos diferenças 
significativas e radicais como aquelas ligadas ao tipo de alimento que 
consumimos e não levamos em conta que existiram, por exemplo, comu-
nidades em que comer carne humana era natural, tão natural quanto an-
tinatural para nós. Por outro lado, tomando como exemplo Aristóteles, 
pode-se dizer que ele falava em nome de toda uma ordem social – a de 
seu tempo – quando discorria acerca do caráter natural da escravidão: 
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um compromisso com consequências práticas vitais para muitos seres 
humanos, e que, entre outras coisas, concebendo-a como uma condição 
natural e estática, evitou qualquer modificação no sentido da abolição de 
dita instituição, qualquer luta por sua transformação. Qualquer modifi-
cação ao que se propunha teria sido – para Aristóteles – inútil.

Expressamos anteriormente que, na leitura de Dewey, a questão da 
natureza humana surge quando as comunidades humanas se veem 
“ameaçadas” por mudanças e reformas que se propõem como melho-
rias às condições existentes. Aferrar-se às posições conservadoras em 
torno da questão da natureza humana enquanto imutável implica man-
ter aquilo que Dewey denomina em seus escritos de inércia do costume. 
Trata-se de atitude pouco inteligente, pelos riscos que implica.

Controvérsias filosóficas e expectativas futuras: algumas 
conclusões

No começo do capítulo, expusemos algumas características centrais e 
relevantes para nosso tema com relação à concepção deweyana. Neces-
sitaremos de algo do que foi enunciado para referirmo-nos ao proble-
ma dos avanços tecnológicos atuais e sua capacidade de transformação 
um pouco mais adiante. É interessante sinalizar que, nos escritos que 
consideramos centrais para este trabalho em particular, Dewey enfatiza 
uma análise filosófica na qual passa a revisar a história da concepção 
que nos interessa no campo intelectual, e isso com o intuito de enfatizar 
as circunstâncias de sua gênese e as limitações e consequências que es-
sas concepções acarretam quanto aos seus efeitos no mundo real e vital.

Aristóteles representa, como vimos, um exemplo paradigmático de 
compromisso com uma concepção essencialista da condição humana, 
muito mais aceitável e rica que, por exemplo, a concepção platônica, já 
que não somente inclui a dimensão biológica do ser humano, mas tam-
bém sua condição agencial. O caráter essencial e universal do ser huma-
no que ele propõe é questionado, segundo Dewey, em sua aplicação, ou 
seja, em suas consequências para o campo da vida social. Efetivamente, 
nesse processo, escravos e mulheres, por exemplo, estão excluídos tam-
bém por reivindicações da natural condição racional, para alguns, da 
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natureza humana. Essas questões aristotélicas seriam devedoras de um 
sistema de crenças de ordem social, típico de sua época, que o famoso 
filósofo adota e postula com a força de princípios inalteráveis, que o im-
pedem de ampliar o alcance de sua própria pesquisa.

Precisamos lembrar, no entanto, que a obra aristotélica reveste gran-
de valor para sua reconsideração e que o próprio Dewey se refere aos 
avanços conseguidos pelo estagirita, sobretudo no plano de sua filoso-
fia prática, e em boa medida se inspira filosoficamente neles. Embora 
Dewey não defenda teses essencialistas no sentido de ideias a priori ou 
de caráter metafísico manifesto, ele coincide com o que Alfredo Marcos 
expressou em nosso tempo quando, interpretando Diéguez em torno de 
sua recusa em considerar a possibilidade de definir a natureza humana, 
mostra que, apesar disso, este se refere ao próprio humano. Conforme 
diz Marcos (2018, p. 119):

Como se vê, uma e outra vez apela-se ao humano como algo dese-
jável, como um limite, como um critério, como uma norma para as 
intervenções técnicas. Se age assim, é porque uma pessoa possui 
certa ideia daquilo que é um ser humano e, além disso, porque uma 
pessoa usa essa ideia como critério e guia. Não se pode chamar esta 
ideia de natureza humana? Não incorpora já certa carga normativa? 
Obviamente, ao genuíno transumanista pouco importa ficar mais 
para lá ou mais para cá do humano, pouco importa dissolvê-lo por 
completo; o humano não lhe serve como critério. Porém, para Diéguez 
e também Ortega, sim. Como poderia ser assim sem uma ideia, nor-
mativa, por sinal, daquilo que é um ser humano? E a esta ideia, in-
clusive o próprio Ortega chega a chamá-la ‘natureza’: ‘Sejamos em 
perfeição aquilo que imperfeitamente somos por natureza (Ortega, 
2004-2010, III, 488)’.

Não sugiro identificações rápidas entre a posição de Alfredo Marcos e 
aquela sustentada por Dewey, porém é interessante notar que ambos sus-
tentam – e coincido com eles – a necessidade de considerar o assunto da 
natureza humana a partir de perspectivas relevantes que vale a pena se-
guir explorando, em ambos os casos. Embora considere que, pela minha 
leitura, Dewey discordaria de Diéguez nesse ponto específico, coincidiria 
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com ele em vários aspectos. Quero comentar aqui que, segundo Diéguez, o 
aprimoramento pela técnica não é novidade. Esses processos de transfor-
mação sempre nos acompanharam de acordo com sua posição. Trata-se de 
uma tese que Dewey, a meu ver, subscreve e que resulta de compromissos 
filosóficos contemporâneos, auxiliados pelas contribuições da ciência.

Para Diéguez, por outro lado, o ser humano seria o mais importante 
bioartefato criado pelo ser humano, um processo que começou desde o 
primeiro dia de sua existência até hoje. Diéguez sustenta que o ser hu-
mano não poderia sobreviver sem suas múltiplas próteses tecnológicas, 
que qualifica em termos de uma sobrenatureza artificial em sua própria 
constituição. Aqui novamente fica por explorar aquilo que, segundo en-
tendo, constituiria uma diferença importante em relação à posição de 
Dewey. Efetivamente, para o filósofo pragmatista, o ser humano deseja, 
sofre, goza, reage e interage com um mundo sempre em mudança do 
qual faz parte, o qual modifica e pelo qual resulta modificado – situação 
que marca sua concepção da ação em termos transacionais. Enfrenta, 
pois, desde que nasce, situações de conflito, de incertezas e de indeter-
minação que deverá resolver. A capacidade de resolver, transformar e 
gerar novos instrumentos não se enquadraria, para Dewey, dentro da 
classificação do normalmente denominado artificial: pelo contrário, di-
tos processos são constituintes naturais do ser humano.16

A crítica às posições dualistas, aquelas que multiplicam as “naturezas” 
que integram o humano, também responde, segundo Dewey, ao fato de 
que a filosofia da Modernidade manteve vigentes princípios metafísicos, 
vinculados a crenças, valores, costumes etc., apesar dos notórios avan-
ços do modelo próprio de investigação promovido inicialmente no cam-
po das ciências naturais. Dewey avalia ditas posições entendendo que, 
por exemplo, a dicotomia natureza/cultura, em suas diferentes formula-
ções e em termos de mútuas determinações, não pode se estabelecer com 
base em fatos. E acredito que subscreveria a crítica de Donna Haraway, 
entre outras coisas, no sentido de que essas distintas formulações foram 
mais úteis para certa discussão da filosofia, em torno da própria filosofia 
(racionalistas e idealistas), do que para pensar nas necessidades e conse-
quências práticas que carregavam. As contribuições da filosofia feminis-
ta continuam sendo das mais promissoras na atualidade para avançar na 
crítica a toda forma binária ou dicotômica de pensamento.
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Finalmente, insisto que, no transfundo do que se expôs e contra toda 
forma de essencialismo absoluto e toda versão dicotômica da vida, Dewey 
propõe compreender um novo tipo de relação entre o ser humano e o 
mundo. Dewey reformula a concepção tradicional da natureza em termos 
do modificável pela ação humana através de, precisamente, seu novo con-
ceito de experiência. Essa ideia traz à tona o componente humano a res-
peito das ações e decisões tanto em nível do conhecimento como de toda 
outra atividade especificamente humana. Sustenta que, em todo processo 
ativo, transacional, buscando alcançar os fins, o ser humano confronta e 
modifica a natureza ao mesmo tempo em que modifica a si mesmo (uma 
perspectiva muito próxima à formulada por Linares, tal como menciona-
mos anteriormente). Na medida em que se intervém por meio da media-
ção da ciência, da técnica ou ação política, pretende-se que a natureza se 
comporte cooperativamente com os fins enunciados. Sua proposta

[.. .] marca uma revolução em todo o espírito de vida, em toda a ati-
tude tomada para com tudo o que se encontra na existência. Quando 
as coisas que existem ao nosso redor, que tocamos, vemos, ouvimos e 
saboreamos são consideradas como interrogações para as quais uma 
resposta deve ser buscada (e deve ser buscada por meio de introdu-
ção deliberada se muda até que sejam remodeladas em algo diferen-
te), a natureza como já existe, deixa de ser algo que deve ser aceito e 
submetido, suportado ou desfrutado, tal como é. Agora é algo a ser 
modificado, controlado intencionalmente. É o material sobre o qual 
agirmos para transformá-lo em novos objetos que melhor atendam 
às nossas necessidades.17 (DEWEY, 1929, p. 80-81, tradução nossa)

Queremos que se leve em consideração, além do mais, que, em sua 
perspectiva, os valores éticos e políticos formam parte do contexto no 
qual opera a ciência. São parte da tradição em que, para dizê-lo com 
palavras de nosso autor, a ciência respira. A tradição e, com ela, os va-
lores mencionados implicam “maneiras de interpretação e de observa-
ção, de valorização, de tudo aquilo sobre o que se pensa explicitamente”. 
(DEWEY, 1929, p. 13) Poderíamos argumentar que, nesse caso, embora 
não seja possível focar permanentemente esse pano de fundo avaliativo, 
trazê-lo para o primeiro plano, de forma a questioná-lo constantemente 
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– o que certamente seria um desvio –, demandaria argumentar que, pelo 
menos do ponto de vista de uma sociedade democrática, é necessário ter 
espaços nos quais esses valores sejam trazidos à luz e discutidos. Essa 
seria uma tarefa que a filosofia pode e deve realizar.

O problema envolvido é o maior que a civilização alguma vez teve de 
enfrentar. É, sem exagero, a questão mais grave da vida contempo-
rânea. Aqui está a instrumentalidade, a mais poderosa, para o bem 
e para o mal, que o mundo alguma vez conheceu. O que é que vamos 
fazer com ela? Vamos deixar os nossos objetivos subjacentes inalte-
rados, tratando-a apenas como um meio pelo qual indivíduos não 
cooperativos podem fazer avançar a sua própria fortuna.18 (DEWEY, 
1931-1932, p. 55, tradução nossa)

A resposta de Dewey se compromete com o caráter radicalmente trans-
formacional da ação humana, incluindo uma questão nada menor como é 
a própria atividade científica. A possibilidade de limitá-la ou promovê-la 
vem do lado de saber o que desejar, ainda que esse mesmo saber, segundo 
sua proposta, deva agora ser objeto de reflexão inteligente e deliberada, 
conhecendo, declarando e explorando os fins e valores que implicam tan-
to como as consequências que carregam.

As possibilidades são muitas e há escolhas que podemos não fazer ou, 
dito de outro modo e para espantar velhos temores, há valores que de-
sejamos e não estaremos obrigados a abandonar e vice-versa. Temos um 
longo caminho a percorrer, considerando os projetos ameaçadores de 
algumas perspectivas técnico-científicas. O problema do transumanis-
mo não reside apenas no uso dos meios, mas nos fins que perseguem. 
O  nosso problema se soma ao expresso por Raquel Cascades Tornel 
(2019, p. 457), quando afirma: “parece que a filosofia sempre chega com 
atraso aos acontecimentos, porém é de se esperar que, por uma vez, a 
ave de Minerva empreenda o voo antes do ocaso”.
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NOTAS

1 Traduzido do espanhol por Freddy Cossio. Revisão de tradução por Pedro Lino de 
Carvalho Júnior.

2 Agradeço a nosso querido colega e amigo Dr. Livio Mattarollo, pelas críticas e co-
mentários que generosamente formulou ao presente trabalho. 

3 “[. . .] philosophy must not be a study of  philosophy, but a study, by means of  phi-
losophy, of  life-experience and our beliefs about and in this experience”.

4 O transumanismo, em palavras de Nick Bolstrom, pode ser definido como um 
movimento cultural, intelectual e científico que afirma o dever moral de melho-
rar as capacidades físicas e cognitivas da espécie humana e de aplicar ao homem 
as novas tecnologias. Tudo isso tem a finalidade de eliminar aspectos não deseja-
dos e não necessários da condição humana, a partir de sua perspectiva, como são 
o sofrimento, a doença, o envelhecimento e até sua condição mortal. Ver: www.
nickbostrom.com. 

5 No texto original, omite-se deliberadamente a numeração das páginas.

6 Como disse no artigo “La teoría de la acción en John Dewey: algunas claves para 
su interpretación”, “[. . .] a própria experiência deve entender-se em termos de 
ação transacional e isto significa, entre outras coisas, que já não entenderemos 
nenhum processo ativo como ocorrendo entre coisas e objetos que existem por 
um lado, a margem dos homens, nem aos seres humanos envolvidos como exis-
tindo de um modo totalmente separado das coisas. Assim, [. . .], ao contrário das 
consequências que outras concepções devem assumir, – mesmo no contexto de 
outras teorias da ação bem conhecidas –, sua posição [Dewey] não é forçada a li-
dar com o problema de forçar o homem e o mundo para se encaixar em algum 
tipo de organização ou conexão. Nesta perspectiva, eles estão interligados desde 
o início: o organismo humano se desenvolve, vive e se modifica com e no resto 
do cosmos. Sustenta que tanto a ciência como o sentido comum devem ser tra-
tados em termos de transações. Isto implica que nenhum dos dois pode ser visto 
como constituído por entidades separadas, completas e fechadas em si mesmas, 
inclusive contradizendo a tradição filosófica em suas várias concepções (aquelas 
que as vinculam a experiência prioritariamente com certas faculdades mentais, 
ou aquelas que as vinculam a processos qualitativamente diversos, como as ade-
rentes a certo tipo de realismo forte, no qual se sustenta a possibilidade de se co-
nhecer a margem de toda participação humana”. (DI GREGORI, 2015, p. 6)

http://www.nickbostrom.com
http://www.nickbostrom.com
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7 Cf. Barad (2003, 2007). Matz Hammarström, em seu incisivo trabalho intitula-
do On the Concepts of Transaction and Intra-action (2010), lembra-nos que a física e 
feminista Karen Barad não é apenas uma conhecida defensora do realismo agen-
cial na ciência, mas que, na defesa de sua tese, ela cunhou o termo “intra-ação”, 
que, inicialmente aplicado à solução do problema do realismo e da objetividade 
na ciência, remeteria à ideia de transação em Dewey. A ideia de transacionalidade 
em Dewey resulta, portanto, em minha consideração, um poderoso instrumento 
crítico às teses dicotômicas sustentadas na tradição.

8 Dewey sustenta que a guerra é uma das instituições mais antigas na vida humana. 
Às vezes, a exagerada crítica às tentativas e aos esforços por conseguir uma paz 
estável é objeto de censura com base na natural e inalterável condição bélica dos 
seres humanos. Trata-se de uma ideia com consequências práticas importantes, já 
que conduziu ao fracasso diversos movimentos pacifistas históricos. De fato, sus-
tenta que a guerra é um padrão social tanto como a escravidão doméstica era para 
os antigos filósofos, que, como já dissemos, a consideravam um fato imutável.

9 “To Aristotle slavery was rooted in aboriginal human nature. Native distinctions 
of  quality exist such that some persons are by nature gifted with power to plan, 
command and supervise, and others possess merely capacity to obey and execute. 
Hence slavery is natural and inevitable”.

10 “[. . .] an instance of  the controversy as old as Aristotle as to whether ‘nature’ is to 
be defined in terms of  origin or of  complete development, i.e. of  ‘ends’”. 

11 “The acquired may moreover become so deeply ingrained as to be for all intents and 
purposes native, a fact recognized in the common saying that ‘habit is second na-
ture’. And, on the other hand, taking a long biological evolution into account, that 
which is now given and original is the outcome of  long processes of  past growth”.

12 “The industrial revolution theory has generally held that wants are the motors 
of  social progress, the dynamic force in creation of  initiative, invention, the pro-
duction of  wealth and new forms of  satisfaction”.

13 “If  we except the extreme partisan stand, it may be regarded as now generally ac-
cepted that the immense diversities of  culture which have existed and which still 
exist cannot possibly be derived directly from any stock of  original powers and im-
pulses; that the problem is one of  explaining in its own terms the diversification 
of  the culture milieus which act upon original human nature. ‘As this fact gains 
recognition, the problem of  modifiability is being placed upon the same level as 
the persistence of  custom or tradition; it is wholly a matter of  empirical determi-
nation, not of  a priori theorizing’.
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14 Isso sem esquecer que, “‘Pois a própria ciência opera num contexto que é, rela-
tivamente si própria, cru, rudimentar e primitivo, e no entanto é onipresente e 
determinante’. Trabalhar exclusivamente dentro do contexto proporcionado pe-
las próprias ciências é ignorar o seu contexto vital. O lugar da ciência na vida, o 
lugar do seu objeto peculiar no vasto esquema de materiais que experimentamos 
é a suprema função da filosofia, mais do que qualquer reflexão autónoma sobre a 
ciência enquanto tal”. (DEWEY, 1931-1932, p. 20, tradução nossa)

15 “But to put this question in its proper perspective, we have first to recognize the 
sense in which human nature does not change. I do not think it can be shown that 
the innate needs of  men have changed since man became man or that there is any 
evidence that they will change as long as man is on the earth”.

16 Posição semelhante à de Dewey tem José Crisóstomo de Souza, a respeito do cará-
ter radicalmente poiético e autopoiético, artefatual, da agência humana, a ponto de 
considerá-la conformadora da própria experiência. Sobre isso, ver, por exemplo: 
“Towards a Practical-Poietic, Material Point of  View” (2019) e “A World of  Our Own: 
A Pragmatic-Poietic, Transformative Perspective, Conversationally Developed” 
(2020) (N. do O.).

17 “[. . .] marks a revolution in the whole spirit of  life, in the entire attitude taken 
toward whatever is found in existence. When the things which exist around us, 
which we touch, see, hear and taste are regarded as interrogations for which an 
answer must be sought (and must be sought by means of  deliberate introduction 
if  changes till they are reshaped into something different), nature as it already 
exists ceases to be something which must be accepted and submitted to, endured 
or enjoyed, just as it is. It is now something to be modified, to be intentionally 
controlled. It is material to act upon so as to transform it into new objects which 
better answer our needs”.

18 “The problem involved is the greatest which civilization has ever had to face. It 
is, without exaggeration, the most serious issue of  contemporary life. Here is the 
instrumentality, the most powerful, for good and evil, the world has ever known. 
What are we going to do with it? Shall we leave our underlying aims unaffected 
by it, treating it merely as a means by which uncooperative individuals may ad-
vance their own fortunes”.



Cristina Di Gregori 359

Referências

BARAD, Karen. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the 
Entanglement of  Matter and Meaning. Durham: Duke University Press, 2007.

BARAD, Karen. Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of  
How Matter Comes to Matter. Signs: Journal of  Women in Culture and Society, 
Chicago, v. 28, n. 3, p. 801-831, 2003.

CASCADES TORNEL, Raquel. Reseña. Tópicos, México, n. 56, p. 453-457, ene./
jun. 2019. Resenha da obra de: DIÉGUEZ, Antonio. Transhumanismo: La 
búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Barcelona: Herder, 2017.

COLAPIETRO, Vincent. Practice, Agency and Sociality. International Journal for 
Dialogical Science, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 23-31, 2006.

DEWEY, John. Context and Thought. In: DEWEY, John. The Latter Works, 1925-
1953: volume 6, 1931-1932. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1931-
1932. p. 3. (Collected Works of  John Dewey).

DEWEY, John. Does Human Nature Change? In: DEWEY, John. The Later 
Works: volume 13, 1938-1939. Carbondale: Southern Illinois University Press, 
1938-1939. p. 286. (Collected Works of  John Dewey).

DEWEY, John. Human Nature. In: DEWEY, John. The Later Works, 1925-1953: 
volume 6: 1931-1932. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1932. 
p. 29. (Collected Works of  John Dewey).

DEWEY, John. Human Nature and Conduct: An Introduction to Social 
Psychology. In: DEWEY, John. The Middle Works, 1899-1924: volume 14, 1922, 
Human Nature and Conduct. Carbondale: Southern Illinois University Press, 
1922. p. viii. (Collected Works of  John Dewey).

DEWEY, John. Reconstruction in Philosophy. In: DEWEY, John. The Middle 
Works, 1899-1924: volume 12, 1920. p. 77. (Collected Works of  John Dewey).

DEWEY, John. Science and Society (Philosophy and Civilization). In: DEWEY, 
John. The Later Works, 1925-1953: volume 6, 1931-1932. Carbondale: Southern 
Illinois University Press, 1931-1932. p. 53-63. (Collected Works of  John Dewey).



360 JOHN DEWEY, TECNOCIÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA HUMANA

DEWEY, John. The quest for Certainty. In: DEWEY, John. The Later Works, 1925-
1953: volume 4, 1929: The Quest for Certainty. Carbondale: Southern Illinois 
University Press, 1929. (Collected Works of  John Dewey).

DIÉGUEZ, Antonio. Transhumanismo: La búsqueda tecnológica del 
mejoramiento humano. Barcelona: Herder, 2017.

DI GREGORI, María Cristina. La teoría de la acción en John Dewey: algunas 
claves para su interpretación. 2015. Trabalho apresentado na X Jornadas de 
Investigación en Filosofía, Ensenada, ARG, 2015. Disponível em: http://www.
memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7596/ev.7596.pdf. Acesso em: 
3 ago. 2021.

DI GREGORI, María Cristina; LÓPEZ, Federico E. Conocimiento y contexto: 
claves para una epistemología pragmatista. 2019. Trabalho apresentado no 
V Congreso Iberoamericano de Filosofía, México, 2019. Inédito.

HARAWAY, Donna. Manifiesto Ciborg: El sueño irónico de un lenguaje común 
para las mujeres en el circuito integrado. Tradução Manuel Tales. [S. l.: s. n.], 
1984. Disponível em: http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/81/1/
RCIEM065.pdf. Acesso em: 3 ago. 2021.

HAMMARSTRÖM, Matz. On the Concepts of Transaction and Intra-action. 2010. 
Trabalho apresentado na Third Nordic Pragmatism Conferenca, Uppsala, 2010.

LINARES, Jorge. Hacia una ética para el mundo tecnológico. Artefactos: revista 
de estudios de la ciencia y la tecnologia, Salamanca, v. 7, n. 1, p. 99-120, 2018. 
DOI: http://dx.doi.org/10.14201/art20187199120. Disponível em: https://
revistas.usal.es//index.php/artefactos/article/view/art20187199120. Acesso em: 
3 ago. 2021.

MARCOS, Alfredo. Bases filosóficas para una crítica al transhumanismo. 
Philosophical Foundations for an Assessment of  the Transhumanism. 
Artefactos: revista de estudios de la ciencia y la tecnologia, Salamanca, v. 7, 
n. 2, p. 107-125, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.14201/art201872107125. 
Disponível em: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/artefactos/
article/view/art201872107125/19396. Acesso em: 3 ago. 2021.

MARCOS, Alfredo; PÉREZ MARCOS, Moisés. Meditación de la naturaleza 
humana: Estudios y Ensayos. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2018.

http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/81/1/RCIEM065.pdf
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/81/1/RCIEM065.pdf
http://dx.doi.org/10.14201/art20187199120
http://dx.doi.org/10.14201/art201872107125


Cristina Di Gregori 361

SIMON, Judith. Distributed Epistemic: Responsibility in a Hiperconnected 
Era. In: FLORIDI, Luciano (ed.). The Onlife Manifesto: Being Human in a 
Hyperconnected Era. [S. l.]: Springer, 2015. p. 145-159.

STUHR, John J. En Pragmatism and Classical American Philosophy: Essential 
Readings and Interpretive Essays. Editor John J. Stuhr. New York: Oxford 
University Press, 2000.

SOUZA, José Crisóstomo de. Towards a Practical-Poietic, Material Point of  
View, Transcience, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 16-33, 2019.

SOUZA, José Crisóstomo de. A World of  Our Own: A Pragmatic-Poietic, 
Transformative Perspective, Conversationally Developed. Transcience, [s. l.], 
v. 11, n. 2, p. 1-27, 2020.





P A R T E  I V





365

PANIEL REYES CÁRDENAS

Charles Sanders Peirce: 
pragmatismo, poiesis,  
Poética Pragmática

Introdução

No presente trabalho, ofereço três linhas pelas quais a forte conexão en-
tre o pragmatismo e a poética de Peirce pode ser explorada: 1. a relação 
da estética com seu sistema de pensamento;1 2. a relação entre poética e 
inferência abdutiva; e, por fim, 3. a relação entre a estética e sua teoria 
das categorias. Essa importante conexão gradual com a poética revela, 
em minha opinião, que a própria obra de pensamento do pragmatista é 
uma obra de poiesis, de criação estética que se torna normativa para ou-
tras ciências, e que ele pode reler a tradição como Poética Pragmática.2

Muitos são os aspectos poéticos da obra de Peirce, uma vez que Ivo Ibri 
(2009) explorou cuidadosamente a base poética sobre a qual Peirce pro-
jeta seu sistema de pensamento arquitetônico e como há uma influên-
cia fundamental da experiência do sentimento poético e estético para os 
base do seu pensamento. Ibri chega a propor a “hipótese da harmonia” 
para mostrar que há uma necessidade estética contemplada pela  filosofia 
de Peirce, não apenas em proporção ao corpo de doutrinas presentes em 
seu pensamento, mas também em seu desenvolvimento lógico. Acredito 
que a contribuição de Ibri é a chave para a compreensão da filosofia de 
Peirce: no livro Scholastic Realism: a key to understanding Peirce’s philosophy, 
mostrei3 que muito da unidade do pensamento de Peirce é alcançado 
considerando seu projeto de realismo escolástico, mas tal realismo re-
quer a integração de profunda importância de todas as manifestações da 
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realidade, mesmo aquelas em que os hábitos da mente são apenas ger-
minais e, portanto, requerem uma sensibilidade especial.

Meu trabalho aqui, no entanto, será diferente de explorar a base poé-
tica geral da obra de Peirce. Em vez disso, vou me concentrar em mostrar 
aspectos diretamente relacionados à noção de poiesis própria que emerge 
do corpo de crenças pragmatistas da filosofia de Peirce. Esse corpo de 
crenças é uma filosofia pragmática e, portanto, se há um traço poético na 
obra de Peirce, isso significa que dita poética é uma poética pragmatista, 
pragmática.

Ao contrário do que possa parecer, Peirce chega a ver suas doutrinas me-
tafísicas e sua Weltanschauung científica como resultado do exercício de sua 
máxima pragmática. Mais adiante, essa máxima será recontada para mos-
trar como ela mesma, como método lógico, carrega consigo reconhecimen-
tos seminais da realidade, cuja expressão mais esplêndida é de natureza 
poética, e esse acesso vai se abrindo gradativamente, segundo Peirce, na 
capacidade contemplativa e lúdica de hábitos de raciocínio autocontrolado.

Peirce e estética

Esta seção explora as ideias relacionadas com a arquitetura do conhe-
cimento proposta por C. S. Peirce e, de forma particular, com a concep-
ção de estética que dela emerge. A filosofia pragmatista de Peirce é uma 
filosofia de ação e consciência (controle) dessas ações, então não é tão 
inesperado descobrir que uma das tarefas dessa filosofia é oferecer uma 
visão cenoscópica (global) do desenvolvimento de conhecimentos en-
tendidos como hábitos de ação e expectativa. Já a concepção de estética 
de Peirce fornece um ideal do admirável incondicionado, ou seja, é uma 
ciência normativa e, portanto, central no correto fundamento do que 
conta como conhecimento no caminho da investigação e pesquisa.

Como bem sabemos, Peirce desenvolveu uma filosofia baseada em um 
princípio denominado máxima pragmática, que é a origem da tradição 
filosófica chamada pragmatismo. William James chamou essa máxima 
de “princípio de Peirce”. Dita máxima é dada pela primeira vez em um 
importante documento chamado “Como tornar nossas ideias claras” 
(How to make our ideas clear), de 1868, que incidentalmente é encontrado 
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em uma coleção de artigos denominada Ilustrações sobre a lógica da ciência. 
A máxima foi expressa da seguinte forma: “Considere quais efeitos, que 
podem concebivelmente ter implicações práticas, concebemos que o 
objeto de nossa concepção tenha. Então, nossa concepção desses efeitos 
é toda a nossa concepção do objeto”.4 (EP 1, p. 132, tradução nossa)5

No entanto, após William James popularizar a máxima e o pragmatis-
mo que ela desencadeia, Peirce passou a se preocupar com uma interpre-
tação adequada da máxima e, em vários documentos da primeira década 
do século XX, passou a fazer diferentes elucidações da máxima. Uma for-
mulação muito mais madura da máxima relaciona-a com a ciência rigo-
rosa dos signos, ou semiótica, outra invenção chave de Peirce, por meio 
da qual uma análise rigorosa dos signos que são elucidados por meio da 
máxima pode ser feita. A referida formulação muito posterior é nestes 
termos: “Todo o significado intelectual de qualquer símbolo consiste no 
total de todos os modos gerais de conduta racional que, condicionalmen-
te a todas as diferentes circunstâncias e desejos possíveis, resultariam na 
aceitação do símbolo”.6 (EP 2, p. 346, tradução nossa)

De onde tira a máxima “consequências concebíveis” ou “modos de 
comportamento racional”? A resposta está no conceito de crença. Peirce, 
inspirado na concepção de Alexander Bain de que crenças são hábitos de 
ação, propõe um novo ponto de partida para obter clareza sobre o que se 
encontra em nossa cognição. A concepção de crenças, não tanto como 
proposições ou informações, mas como disposições e hábitos de ação e 
expectativa, faz com que nossas ideias sobre o que seja o conhecimento 
mudem dramaticamente.7

Um dos muitos propósitos que Peirce queria alcançar com sua  máxima 
é oferecer um nível de clareza que vai além dos sentimentos de certeza, 
típicos do cartesianismo, e particularmente relevante para a questão da 
estética, para resolver o problema da dicotomia entre emoção e razão. 
Peirce produz uma tremenda crítica dos pressupostos da epistemologia 
cartesiana em uma série anterior de artigos, que apareceu no Journal of 
Speculative Philosophy, no qual ele compara os pressupostos da filosofia 
cartesiana com aqueles do realismo dos escolásticos medievais. Peirce 
privilegia o realismo escolástico como a teoria da realidade que melhor 
explica o conhecimento sem estabelecer uma dicotomia entre o sujeito 
que conhece e a realidade conhecida: o realismo escolar mostra como 
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pode ser conhecido em uma comunidade de pesquisa e com hábitos 
progressistas, ações que se corroboram fixando crenças. Foi reconhe-
cido quase que unanimemente que uma chave fundamental para com-
preender o pragmatismo é superar as falsas dicotomias. Essa razão é 
extremamente importante para entender por que o pragmatismo criti-
ca a “teoria do conhecimento como espectador”, ou seja, uma teoria do 
conhecimento que assume uma natureza estática do conhecimento.

Outra dicotomia importante é dada na distinção inicial que Peirce de-
nuncia, expressa em “não duvidar intelectualmente do que não duvida-
mos em nossos corações”: “coração” e “inteligência” são contínuos, mas 
o racionalismo e outras doutrinas os estabelecem como opostos. Essa 
dicotomia é de grande interesse para os nossos propósitos: Aristóteles 
já nos apresenta a criação artística como um equilíbrio entre poiesis e mi-
mesis, entre criatividade e imitação. Para que a criatividade seja liberada, 
é necessário um equilíbrio de ações, mas também um equilíbrio entre 
emoção e razão. A máxima pragmática também liberta esse equilíbrio 
ao mostrar a dicotomia entre razão e emoção, entre coração e intelecto, 
como injustificada, uma vez que o intelecto exige a escuta e a disposição 
para o que a natureza se coloca em experiência.

Duvidar de nossos “instintos intelectuais” não se justifica. Nossos ins-
tintos, sendo o resultado de milhões de anos de conexão com a experiên-
cia, captam coisas que a simples reconstrução teórica/ proposicional da 
experiência nem sempre captura. Posteriormente, conectaremos esse 
aspecto do pragmatismo com a abdução, que é justamente a lógica da 
surpresa que ultrapassa os limites do conhecimento teórico, fazendo 
avançar a ciência. Doravante, no entanto, continuaremos a explorar o 
corpo de crenças que emerge da ciência arquitetônica de Peirce.

Como já foi dito, Charles Sanders Peirce é tradicionalmente reconhe-
cido como o iniciador da tradição filosófica conhecida como pragmatis-
mo. Ele também é reconhecido como um dos mais importantes lógicos, 
reconhecido em suas contribuições matemáticas e, mesmo indiretamen-
te, como um polímata que contribuiu para incontáveis ciências, porém 
parece que sua contribuição para a estética é desprezível. Neste texto, 
contudo, buscaremos oferecer uma consideração contra essa avaliação 
de seu pensamento e mostraremos, inclusive, que a estética e a poética 
estão no cerne das consequências que se seguem, do uso de sua máxima 
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em um corpo de doutrinas metafísicas e lógicas. Podemos dizer que, se 
deixarmos nossa pesquisa continuar a nos levar adiante, descobriremos 
que Peirce é um daqueles pensadores que reconciliaram a estética e a 
poética com as ciências “duras”, como matemática, lógica e metafísica.

O pragmatismo de Peirce é, entretanto, diferente daquele de outros 
popularizadores do termo, como seu amigo William James, de quem fa-
lamos brevemente, ou F. C. Schiller. Como mencionado, o pragmatismo 
de Peirce emerge de um princípio lógico nascido de uma máxima (a máxi-
ma pragmática) cujas hipóteses são realistas e pressupõem um realismo 
dos universos da experiência. Para distinguir seu pragmatismo de ou-
tras interpretações irrealistas, Peirce renomeou seu pragmatismo como 
“pragmaticismo”, a fim de enfatizar seu compromisso com os universais, 
a continuidade e a natureza semiótica da interpretação do mundo.

E ainda, embora o pragmatismo tenha sido uma de suas contribuições 
mais notáveis, sua filosofia pragmática é uma filosofia realista, na qual a 
arquitetura do conhecimento filosófico encontra um processo incomum 
de sistematização. A referida arquitetura reflete a natureza contínua de 
todas as áreas de pensamento segundo o mesmo pragmatismo de Peirce, 
em que o uso da máxima carrega consigo um corpo de crenças. Como con-
sequência da classificação das ciências que segue do uso de sua máxima 
pragmática, Peirce desenvolveu uma arquitetura do conhecimento que é 
profundamente diferente de outras classificações do conhecimento.

A arquitetônica tem um princípio norteador do qual depende toda a 
sua classificação: as ações intelectuais que utilizamos ao nos dirigirmos 
de forma autocontrolada para algum objeto de conhecimento. Peirce nos 
surpreende ao elaborar uma arquitetura baseada não nos produtos do 
conhecimento ou nos campos de estudo, mas nas operações que se reali-
zam no percurso da pesquisa, um tipo raro de classificação, mas perfei-
tamente consistente com a máxima pragmática. Essa parte arquitetônica 
de premissas que são profundamente diferentes das de outras classifi-
cações torna-se um objeto fascinante e novo do ponto de vista filosófico.

Mas a arquitetônica do conhecimento de Peirce não se reduz a uma 
classificação entre outras (que, aliás, era uma prática comum nos siste-
mas científicos do século XIX), mas a uma classificação baseada em um 
princípio de ação, ao invés do conteúdo dos conceitos dos classificados. 
Isso significa que, mais do que classificar quais tipos de conhecimento 
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existem e como eles estão conectados uns aos outros, a arquitetura de 
Peirce nos diz que, se fôssemos fazer certos tipos de atividades intelec-
tuais, como inferências ou experimentações, então um certo padrão e 
uma direção no tipo de ações surgiriam.

No que diz respeito às atividades de inferência que podemos realizar 
devido à sua estrutura, surge a classificação entre raciocínio indutivo, 
dedutivo e abdutivo. O raciocínio dedutivo é uma derivação natural das 
regras, ou seja, é um raciocínio não expansivo; enquanto o caso do ra-
ciocínio abdutivo e indutivo é extenso, visto que expande a produção 
de informações em direções não óbvias. No entanto, a diferença entre 
indução e abdução é muito importante: a indução só pode corroborar 
casos particulares de uma hipótese, mas não pode “gerar” a hipótese.

Quando discutirmos a relação entre a poética, a capacidade de contem-
plar e surpreender e a criação de hipóteses a seguir, também notaremos 
a atividade intelectual da abdução como uma “liberação” da lógica. Como 
mencionado anteriormente, a arquitetura amplia as consequências da má-
xima pragmática e, justamente nessa dissolução das dicotomias, percebe-
-se uma aproximação inesperada entre estética, ética e lógica. A lógica, se-
gundo Peirce, é baseada no princípio social de falar a verdade, princípio que 
é uma norma de conduta ética e que, por sua vez, se baseia na capaci dade 
de saber o que é incondicionalmente admirável: a abdução, então, é um 
tipo de raciocínio que inclui todos os tipos de atividades intelectuais auto-
controladas típicas do que chamaremos a seguir de “ciências  cenoscópicas”.

Em relação ao raciocínio indutivo, Peirce defende que existem formas 
de entendê-lo que não respondem necessariamente às teorias estatís-
ticas da indução como acúmulo de informação, mas sim como um tipo 
de acúmulo de informação autocorretivo. Ou seja, mesmo no caso da 
indução, a produção de uma hipótese é um hábito formado a partir dos 
padrões da própria informação.

A respeito do raciocínio abdutivo, não temos espaço aqui para esten-
der essas ideias, mas é importante notar que o espanto que uma hipótese 
gera em nós contribui para o processo de justificação, ou seja, no próprio 
ato de decidir conhecer mais profundamente está em jogo um elemento 
estético que alguns comentaristas de Peirce gostam de reconhecer como a 
lógica da surpresa. Mais sobre isso será dito adiante, pois mostra que o ra-
ciocínio abdutivo não apenas conecta, mas requer poiesis, uma  habilidade 
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poético-pragmática. Voltemos a considerar a arquitetura do conhecimen-
to de Peirce, pois por meio dela podemos considerar o papel normativo da 
estética em relação ao resto do conhecimento e aos atos de conhecer.

Mas se a arquitetônica nos oferece uma compreensão pragmática da 
classificação do conhecimento, então estamos interessados, como já foi 
dito, no tipo de atividades que são os princípios orientadores da pesqui-
sa como atividade – e nisso reside o caráter pragmático desta pesquisa.

Esse padrão de princípios tem uma aparência não convencional e ape-
nas nos permite ver que, na base das atividades intelectuais, estão as ciên-
cias cenoscópicas, ou seja, atividades cuja generalidade é ampla e sinótica. 
Por sua vez, as ciências idioscópicas, ou seja, aquelas que explicam algum 
aspecto particular ou factual da realidade, aparecem subordinadas às pri-
meiras. Em outras palavras, as atividades de pesquisa das ciências cenos-
cópicas são normativas para as ciências idioscópicas. O Quadro 1 contem-
pla as ciências cenoscópicas e idioscópicas, ao mesmo tempo que observa 
as atividades que as conectam às categorias fenomenológicas pelas quais se 
pode dizer que se trata de uma atividade objeto global, geral ou particular.

Quadro 1 – Ciências cenoscópicas e idioscópicas

Ciência
Ciência 
subordenada

Objeto que 
emerge na 
pesquisa 

Categoria 
fenomenológica 
(cenopitagórica) 
em jogo

Filosofia 
(cenoscópica)

Metafísica Realidade Terceiridade

Ciências 
normativas

Lógica Verdade

SecundidadeÉtica A coisa certa

Estética O belo

Fenomenologia Primeiridade

Matemáticas 
(cenoscópicas)

Primeiridade

Ciências 
especiais 
(idioscópicas)

Fatos Secundidade

Fonte: elaborado pelo autor.
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Após uma observação da acomodação das diferentes ciências cenos-
cópicas e idioscópicas, Peirce mais uma vez nos surpreende com a esco-
lha de candidatos a representar o que chama de “ciências normativas”, 
já que nelas a estética ocupa o lugar mais relevante na visão sinótica de 
realidade, seguida da ética e finalmente da lógica.

Assim, parece que Peirce é talvez o único filósofo que apresenta a es-
tética e seu objeto, a beleza, aquilo que é admirável em si mesmo, incon-
dicionalmente, como o fundadores das atividades intelectuais humanas 
de forma geral e normativa. Com efeito, as ciências normativas descre-
vem os princípios pelos quais realizamos os atos de conhecer em face de 
qualquer manifestação do ser no mundo e, por isso, são constitutivos 
da filosofia, com seu significado particular na arquitetura. No diagrama 
a seguir, podemos ver como as diferentes práticas intelectuais podem 
fazer esse padrão surgir.

O lugar de uma Poética Pragmática, que poderia ser uma forma de ler 
a máxima pragmática, é conciliar a primeiridade do sentimento com a 
terceiridade da razão. A máxima anima a experiência de tal forma que 
inclui todos os universos de experiência que a constituem. Cada univer-
so de experiência faz uma diferença real no significado de um conceito. 
A seguir, mencionaremos o que queremos dizer com esses universos de 
experiência e como as categorias cenopitagóricas (fenomenológicas) es-
tão conectadas a eles. Como consequência da classificação das ciências 
que decorre do uso de sua máxima pragmática, Peirce elaborou detalha-
damente essa arquitetura do conhecimento. Notamos, como já foi dito, 
que ela é profundamente diferente de outras classificações do conheci-
mento. Lembremo-nos sempre que se trata de uma organização arqui-
tetônica baseada não nos produtos do conhecimento ou nos campos de 
estudo, mas nas operações realizadas ao longo do percurso da pesquisa. 
Por isso, a arquitetura parte de premissas profundamente distintas das 
de outras classificações, o que a torna um objeto fascinante e novo do 
ponto de vista filosófico. Vejamos de uma forma muito ampla que tipo 
de proposta o pensamento pragmatista de Peirce gera ao classificar as 
ciências por suas ações, e não por seus conteúdos:
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1) MATEMÁTICA
2) FILOSOFIA, que consiste em:

a) Fenomenologia (faneroscopia)
b) Ciências normativas, que consiste em:

i) Estética
ii) Ética
iii) Lógica, que consiste em:

• Gramática filosófica
• Lógica crítica
• Metodêutica 

c) Metafísica
3) CIÊNCIA FÍSICA

Peirce apresenta o esquema elaborando uma arquitetura baseada não 
nos produtos do conhecimento ou nos campos de estudo (informação), 
mas nas operações realizadas no caminho da pesquisa (hábitos de ação 
autocontrolados). Essa parte arquitetônica de premissas que são pro-
fundamente diferentes das de outras classificações torna-se um objeto 
fascinante e novo do ponto de vista filosófico. Considerando as áreas 
de estudo, o Quadro 1 nos ajuda a compreender as ações envolvidas em 
cada ciência, conforme demonstrado.

Uma norma é um padrão de interação, uma espécie de hábito: para 
Peirce, as ciências normativas estudam as normas de interação no mun-
do, assim como a fenomenologia estuda as qualidades necessárias da 
experiência. As ciências normativas “norma” nossa resposta a tais qua-
lidades necessárias. Para Peirce, as ciências normativas são estética, éti-
ca e lógica. Por que uma ciência é normativa é uma questão importante, 
Peirce nos diz:

É de notar que, embora os cientistas heuréticos considerem seu traba-
lho como puramente teórico e muitos deles considerem uma aplica-
ção útil, mesmo do tipo mais elevado, como comparativamente falha 
com respeito à santidade da ciência pura, eles são, no entanto, parti-
cularmente dados a pensam que seus resultados fornecem condições 
possíveis para novos experimentos, senão no sentido mais estrito do 
termo, pelo menos no sentido mais amplo, embora tenham as noções 



374 CHARLES SANDERS PEIRCE

mais vagas do que esses experimentos possam ser. Isso mostra que 
considerar uma verdade como puramente teórica não impede que ela 
seja considerada como um possível determinante do comportamento. 
(EP 2, p. 372)

A estética, assim, torna-se uma visão global (cenoscópica) da realida-
de. A beleza ou o ideal de beleza, portanto, não é apenas um aspecto da 
expressão artística, mas regula uma visão do mundo propriamente ra-
zoável. A estética surge como fundamento normativo da pesquisa cien-
tífica e autocontrolada. A ciência, em seu sentido mais profundo, é uma 
contemplação estética e poética da realidade, que nasce do espanto e da 
surpresa continuados por hábitos de ação e expectação.

Antes de continuar a explicar as ciências normativas, faremos uma 
pausa por um momento na fenomenologia como entendida pelo pró-
prio Peirce: as qualidades necessárias da experiência são redutíveis, em 
virtude de uma derivação matemática, a três e apenas três categorias: 
primeridade, secundidade e terceiridade. De uma forma um tanto bre-
ve, apresentaremos as categorias.

Primeiridade // Secundidade // Terceiridade

A teoria das categorias de Peirce também tem orientações metafísicas 
e apresenta uma maneira de explicar como as mentes humanas inte-
ragem na realidade, apesar de se separarem fisicamente. As categorias 
também ajudam a compreender como os diferentes aspectos da semió-
tica de Peirce veiculam uma manifestação lógica de interações e permi-
tem produzir uma taxonomia dos signos envolvidos.

Faneroscopia é o nome particular de Peirce para a fenomenologia. Ele 
nos diz:

Faneroscopia é a descrição do faneron; e por faneron quero dizer o to-
tal coletivo de tudo o que está de alguma forma ou em qualquer senti-
do presente na mente, independentemente de corresponder a alguma 
coisa real ou não. Se você perguntar quando e para quem, respondo 
que deixo essas questões sem resposta, nunca tendo tido dúvidas de 
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que aquelas características do faneron que encontrei em minha men-
te estão presentes em todos os momentos e em todas as mentes. Até 
onde desenvolvi esta ciência da faneroscopia, ela está ocupada com os 
elementos formais do faneron. Eu sei que há outra série de elemen-
tos representados de forma imperfeita pelas categorias de Hegel. Mas 
não fui capaz de dar um relato satisfatório deles.8 (CP 1, p. 28)

A proposta metafísica não é o fim da munição técnica que Peirce nos 
apresenta. Ele propõe essa doutrina tendo em mente um sistema de 
três categorias de abordagem fenomenológica da realidade. Peirce fez 
da filosofia a mais básica das ciências positivas: aquela ciência que não 
precisa de um conjunto particular de instrumentos ou conceitos para 
mergulhar na estrutura do mundo. Filosofia, Peirce afirmou, “[. . .] con-
tende-se com um escrutínio e comparação mais atentos dos fatos da 
vida cotidiana, como se apresentam a todo adulto e pessoa sã, e pela 
maior parte em cada dia uma hora de sua vida”.9 (EP 2, p. 146)

As categorias: 1, 2, 3

Se a filosofia é assim concebida, visa, então, fornecer formas sistemáti-
cas de interpretar o universo: tal pano de fundo é dado por um sistema 
de categorias que pode ser universal a todos os conhecimentos possíveis. 
Se quisermos descobrir que tipos de categorias podem ser tão univer-
sais, precisamos investigar alguma área do conhecimento que informa 
como as coisas podem ser individualizadas. Esse exercício, de acordo com 
Peirce, é o negócio da fenomenologia – ou nos termos de Peirce, faneros-
copia, que ele apresentou como “a doutrina das categorias”. (CP 2, p. 120)

O objetivo da faneroscopia é traçar um catálogo das categorias mais 
básicas possíveis: suponha, por exemplo, uma entidade completamente 
alheia, que não se refere a nada; apenas algo que preenche o requisito de 
“ser” um item, mas sem a possibilidade de ter nem partes nem elementos.

A primeridade é a propriedade de algo postulado como um primeiro 
não relacionado. Constitui, assim, o modo de ser da primeiridade: “[O] 
modo de ser daquilo que é tal como é, positivamente e sem referência a 
qualquer outra coisa”.10 (CP 8, p. 328)
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No entanto, imaginar primeiro tal torna-se difícil, porque, assim que 
tentamos determinar o que é, sempre há um pano de fundo de referên-
cia. Talvez outro item que possa servir de referência para distinguir a 
primeira entidade e assim fazer uma segunda: esse é o modo de ser da 
secundidade, expresso por Peirce como: “[O] modo de ser daquilo que 
é tal como é, com respeito a um segundo, mas independentemente de 
qualquer terceiro”.11 (CP 8, p. 328)

Agora, que esses dois elementos sejam entendidos como diferentes 
um do outro: eles ainda estão integrados no pano de fundo do meio 
em que pensamos sobre eles. Qualquer mediação tão possível é uma 
 terceira. Portanto, o modo de ser da terceiridade é: “[O] modo de ser da-
quilo que é tal como é, trazendo um segundo e um terceiro em relação 
um ao outro”.12 (CP 8, p. 328)

As categorias de Peirce não são objetos metafísicos ou entidades parti-
culares, mas maneiras fenomenológicas pelas quais podemos descobrir 
a consistência metafísica de uma determinada entidade. Primeiridade 
denota possibilidades, indeterminação e potencialidade de ser algo; a 
secundidade é descoberta pela reação e resistência que algo nos oferece; 
terceiridade é regularidade e hábito, intencionalidade.

Depois de introduzir as categorias que Peirce chamou de cenopita-
góricas, podemos agora voltar a refletir sobre como o ato de conhe-
cer está ligado a elas: as possibilidades da experiência ocorrem na 
primeira; os fatos particulares, na segunda; e as relações ou padrões 
são contemplados por meio da terceiridade. Mas, como agentes do co-
nhecimento, os seres humanos só encontram diretamente os dados de 
nossos sentidos, então parece que a secundidade deve ser a norma pela 
qual devemos considerar nosso conhecimento. Peirce se opôs a isso e 
descartou tal posição como nominalismo, uma atitude fechada em re-
lação à riqueza da experiência.

Com efeito, graças a uma certa disposição estética, podemos con-
templar as possibilidades que estão por trás dos fatos e estabelecer hi-
póteses que nos ajudam a descobrir as regularidades e relações que se 
expressam nos fatos, suas conexões. Em outras palavras: os dados de 
nossos sentidos nos oferecem secundidades que fazem sentido para nós 
se encontrarmos as possibilidades das primeiridades que as sustentam 
e as terceiridades ou relações que os fatos expressam. Observe-se um 
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exemplo: suponhamos que seja encontrado um evento surpreendente, 
como um raio em uma árvore. Para que o evento seja possível, devemos 
considerar que a regularidade das condições atmosféricas, aliada às 
possibilidades que tal evento exigia, permitem que o raio seja um fato 
que se poderia esperar em tais condições.

Desse modo, as ciências cenoscópicas contemplam todos os universos 
da experiência, mas quanto mais cenoscópica é uma ciência, mais exige 
a contemplação e a surpresa que a abdução proporciona. Pensemos, por 
exemplo, nas matemáticas: exigem uma grande capacidade de contem-
plação e admiração pela possibilidade de encontrar os padrões que exis-
tem entre os objetos matemáticos. A criação matemática livre é muito 
semelhante ao momento da criação artística. Sobre como a matemática 
e a arte constroem fenomenologicamente um mundo de possibilidades, 
Peirce nos diz:

As faculdades que devemos nos esforçar para reunir para este traba-
lho são três. A primeira e mais importante é aquela faculdade rara, a 
faculdade de ver o que nos encara, tal como se apresenta, insubstituí-
do por qualquer interpretação [. . .]. Esta é a faculdade do artista que 
vê, por exemplo, as cores aparentes da natureza como elas aparecem 
[. . .].
A segunda faculdade da qual devemos nos esforçar para nos armar 
é uma discriminação resoluta que se fixa como um buldogue sobre a 
característica particular que estamos estudando, segue-a onde quer 
que se esconda e a detecta sob tudo o que distingue. A terceira facul-
dade de que precisaremos é o poder generalizantes do matemático 
que produz a fórmula abstrata que compreende a própria essência do 
aspecto sob exame, purificado de todas as misturas de acompanha-
mentos estranhos e irrelevantes.13 (CP 5, p. 42)

Portanto, por meio do uso de categorias, podemos corroborar como 
o livre desenvolvimento de hábitos intelectuais aborda de forma sur-
preendente a criação humana, tanto nas ciências exatas quanto na arte.
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Abdução e criação

Como já explicado, resumidamente: abdução é uma forma de inferência 
que opera no nível da experiência da percepção cotidiana e, a partir daí, 
salta para as teorias mais engenhosas para gerar novas ideias. A abdu-
ção assemelha-se muito ao movimento da mimesis e da poiesis de que nos 
fala Aristóteles na Poética. Na verdade, o prazer de conhecer a nature-
za e revelá-la em seus aspectos íntimos está no mesmo espanto poético 
de que fala Peirce, algo que ele chama de parte da primeiridade, ou da 
experiência da “qualidade do sentimento”. Peirce afirma: “Um jogo de 
imaginação bastante selvagem é, não há dúvida, um prelúdio inevitável 
e provavelmente até útil para a ciência propriamente dita”.14 (EP 1, p. 131)

Peirce desenvolve sua teoria de musement no ensaio, de 1908, “The 
Neglected Argument for the Reality of  God”, no qual ele define “puro 
jogo”, uma forma de recreação que é agradável, sem um propósito es-
pecífico, livre, criativa e contemplativa. A ideia de Deus emerge nessa 
liberdade total, na aprendizagem de contemplar a primeiridade, ou na 
 linguagem da sua semiótica, os qualissignos.

Peirce define musement nos seguintes termos:

Há uma certa ocupação de espírito agradável que, por não ter um 
nome distinto, deduzo não ser tão comumente praticada como deve-
ria ser; pois, indulgente moderadamente – digamos por cerca de cin-
co a seis por cento do tempo de uma pessoa acordada, talvez durante 
um passeio –, é revigorante o suficiente mais do que para pagar as 
despesas. Como não envolve nenhum propósito, exceto o de deixar 
de lado todo propósito sério, às vezes tenho me inclinado a chamá-lo 
de rêverie, com alguma ressalva; mas para um estado de espírito tão 
antípoda ao vazio e ao devaneio, tal designação seria um desajuste 
excruciante. Na verdade, é Pure Play. Agora, Play, nós sabemos, é um 
exercício vigoroso de nossos poderes. O jogo puro não tem regras, 
exceto esta própria lei da liberdade. Ele sopra onde quer. Não tem 
propósito, a não ser recreação.15 (EP 2, p. 436)
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Peirce leu com grande atenção em sua juventude as cartas estéticas 
de Friedrich Schiller, particularmente “A educação estética do homem” 
(1794), com a qual ele aprendeu o conceito alemão de Spieltrieb, ou desejo 
de jogar. Peirce considera o musement como o primeiro estágio da poe-
sia, mas também como o primeiro estágio da ciência: é a capacidade da 
mente de contemplar sem propósito que permite vivenciar a realidade 
em suas formas mais fundamentais; não através dos nossos fins impos-
tos ao musement, mas daqueles fins/teleologia que estão nele. É preciso, 
por assim dizer, retirar todo pensamento sobre os propósitos da obser-
vação para apreciar a teleologia que é independente de nós, uma teleo-
logia que emerge e se cristaliza diante de uma contemplação passiva, 
inicialmente, mas também aberta à criatividade da exploração.

Os três momentos do musement

Segundo Elizabeth Cooke (2018), o musement teria três momentos distin-
tos, que correspondem às categorias cenopitagóricas de Peirce. Os mo-
mentos são:

1. o puro jogo de ideias em que o indivíduo é receptivo às ideias que 
entram em sua mente e, assim, se abre para descobrir coisas no-
vas – semelhante à categoria fenomenológica de primeiridade de 
Peirce, a espontaneidade da sensação;

2. perceber fenômenos estranhos – semelhante à categoria de segu-
rança de Peirce, ou reação; e

3. a formulação criativa de uma hipótese que explica o estranho fe-
nômeno que pode então ser usado para uma abdução – semelhante 
à categoria de generalidade ou terceiridade. (COOKE 2018, p. 2-3)

Segundo Cooke (2018, p. 3), embora o terceiro momento seja o mais 
comentado, é importante refletir sobre a nossa recepção de ideias (pri-
meiro momento), porque é precisamente algo que não podemos contro-
lar diretamente, mas o nosso controle indireto consiste na disposição 
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para esse jogo. O jogo de musement, portanto, assemelha-se a uma dispo-
sição para a contemplação própria do poeta.

O musement de que fala Peirce parece ser o auge de nossos hábitos de 
pensamento abdutivo. O ser humano torna-se capaz de se  surpreender 
com as coisas mais simples não apenas como um espectador passivo, mas 
como um agente criativo navegando na experiência,  questionando-a e 
sustentando de forma autocontrolada sua compreensão da realidade, 
gerando sempre novas hipóteses e criações cenoscópicas do mundo. 
É assim que nascem a arte e a ciência, do gênio contemplativo e criativo 
da abdução.

Conclusão

Ao longo desta escrita, diferentes caminhos de pesquisa foram percor-
ridos sobre os aspectos poéticos encontrados em sua filosofia pragma-
tista: a relação da estética com seu sistema de pensamento, que acaba 
de emergir como a principal ciência normativa na arquitetura; a re-
lação entre poética e inferência abdutiva, que nos lança a importante 
revelação de que o hábito criativo e a imaginação criativa unificam as 
atividades racionais do pensamento humano; e, na capacidade de com-
preender os universos da experiência, a relação entre a capacidade cria-
tiva poético-pragmática e a capacidade de criar hábitos de investigação 
autocontrolada em identificar as categorias fenomenológicas encontra-
das nos universos da experiência – tudo isso, porém, destacando-se da 
máxima pragmática. Sem ter sido o desígnio deste autor, a imagem a 
que esta pequena investigação nos conduziu é a de diferentes causas que 
voltam a uma fonte comum: a máxima pragmática é fonte de libertação 
do pensamento, mas uma libertação que tem um caráter poético e esté-
tico, que resolve dicotomias a partir da poiesis estética e da admiração: 
a máxima pragmática é, portanto, uma verdade poética profunda que 
liberta a criação e a ciência no pensamento de Peirce.
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NOTAS

1 O texto dialoga tacitamente com a ideia de Poética Pragmática como apresen-
tada, por exemplo, no texto de José Crisóstomo de Souza, “A World of  Our Own: 
a Pragmatic-Poietic, Transformative Perspective, Conversationally Developed” 
(2020).

2 Em seu “A crescente atratividade do pragmatismo clássico” (2010), Nathan Houser 
sugere uma básica coincidência e um genuíno pertencimento de Peirce, a esse res-
peito, com o conjunto do “pragmatismo clássico”, cuja atratividade para o nosso 
tempo e para o mundo estaria, segundo ele, justamente em sua dimensão “mais 
estética e vital” do que numa feição “técnica estreita” ou mesmo “positivista” – que 
alguns tentariam impor ao pensamento peirciano como sua face única ou domi-
nante (N. do O.).

3 Cf. Reyes-Cárdenas (2018).

4 “Consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we con-
ceive the object of  our conception to have. Then, our conception of  those effects is 
the whole of  our conception of  the object”.

5 Essential Peirce é abreviado aqui como “EP”, seguindo pelo número do volume e o 
número da página. Collected Papers of Charles Sanders Peirce é abreviado como “CP”, 
seguido pelo número e subseção.

6 “The entire intellectual purport of  any symbol consists in the total of  all general 
modes of  rational conduct which, conditionally upon all the possible different 
circumstances and desires, would ensue upon the acceptance of  the symbol”.

7 Sobre isso, ver “Las creencias como hábitos de acción y expectación. Elementos de 
epistemología pragmatista”, de Reyes-Cárdenas (2019).

8 “Phaneroscopy is the description of  the phaneron; and by the phaneron I mean 
the collective total of  all that is in any way or in any sense present to the mind, 
quite regardless of  whether it corresponds to any real thing or not. If  you ask 
present when, and to whose mind, I reply that I leave these questions unan-
swered, never having entertained a doubt that those features of  the phaneron 
that I have found in my mind are present at all times and to all minds. So far 
as I have developed this science of  phaneroscopy, it is occupied with the formal 
elements of  the phaneron. I know that there is another series of  elements im-
perfectly represented by Hegel’s Categories. But I have been unable to give any 
satisfactory account of  them”.
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9 “[. . .] contends itself  with a more attentive scrutiny and comparison of  the facts of  
everyday life, such as present themselves to every adult and sane person, and for 
the most part in every day an hour of  his life”. 

10 “[T]he mode of  being of  that which is such as it is, positively and without refer-
ence to anything else”.

11 “[T]he mode of  being of  that which is such as it is, with respect to a second but 
regardless of  any third”.

12 “[T]he mode of  being of  that which is such as it is, in bringing a second and third 
into relation to each other”.

13 “The faculties which we must endeavor to gather for this work are three. The 
first and foremost is that rare faculty, the faculty of  seeing what stares one in 
the face, just as it presents itself, unreplaced by any interpretation [. . .]. This is the 
faculty of  the artist who sees for example the apparent colors of  nature as they 
appear [. . .]. The second faculty we must strive to arm ourselves with is a reso-
lute discrimination which fastens itself  like a bulldog upon the particular feature 
that we are studying, follows it wherever it may lurk, and detects it beneath all 
it  distinguishes. The third faculty we shall need is the generalizing power of  the 
mathematician who produces the abstract formula that comprehends the very 
essence of  the feature under examination purified from all admixtures of  extra-
neous and irrelevant accompaniments”.

14 “A pretty wild play of  the imagination is, it cannot be doubted, an inevitable, and 
probably even a useful, prelude to science proper”.

15 “There is a certain agreeable occupation of  mind which, from its having no dis-
tinct name, I infer is not as commonly practiced as it deserves to be; for, indulged 
in moderately, – say through some five to six percent of  one’s waking time, per-
haps during a stroll, – is refreshing enough more than to repay the expenditure. 
Because it involves no purpose save that of  casting aside all serious purpose, I 
have sometimes been half-inclined to call it rêverie, with some qualification; but 
for a frame of  mind so antipodal to vacancy and dreaminess, such a designation 
would be too excruciating a misfit. In fact, it is Pure Play. Now, Play, we all know, 
is a lively exercise of  one’s powers. Pure Play has no rules, except this very law of  
liberty. It bloweth where it listeth. It has no purpose, unless recreation”.
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GREGORY PAPPAS

Que diferença a noção  
de experiência pode fazer  
para o pragmatismo?1

Introdução

O principal argumento deste texto é um prolongamento da tese apre-
sentada por Richard Bernstein em The Pragmatist Turn (2010). A terceira 
seção do texto exibe essa tese e revela como ela pode ser significativa-
mente ampliada ou reforçada, destacando a diferença que a experiência 
faz, em particular por seu caráter qualitativo, para uma visão pragma-
tista da investigação (inquiry). A quarta seção trata do que Dewey de-
signa por qualitativo. A quinta apresenta as funções específicas que o 
qualitativo realiza para o pensamento (e para a investigação). São elas 
as importantes funções do não cognitivo e do não linguístico, precisa-
mente o que o Pragmatismo Centrado na Linguagem (PCL) deseja negar, 
ou que simplesmente abre mão de enfatizar ao abrir mão da experiên-
cia. Essas funções vêm sendo, contudo, corroboradas por pesquisas da 
ciência da cognição. O texto conclui na sexta seção com algumas impli-
cações dos argumentos apresentados no debate contemporâneo entre o 
PCL e o Pragmatismo Centrado na Experiência (PCE). Se considerarmos 
que abandonar a experiência é justamente arriscar o que torna a noção 
pragmatista de investigação robusta e promissora, concluiremos que o 
mais moderno e desenvolvido pragmatismo é o PCE e que o PCL não 
passa de um “paleopragmatismo”.

Os neopragmatistas, de Richard Rorty a Robert Brandom, arguiram 
que o pragmatismo faria melhor eliminando inteiramente a experiência 
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de sua pauta. Brandom (2002, p. 5) diz: “Rorty e eu pensamos que... a 
noção de experiência simplesmente já não é necessária [. . .]. Eu concor-
do com ele que não há utilidade em reabilitar essa concepção, e que só 
precisamos passar sem ela”. Em alternativa, esses filósofos insistem no 
movimento em direção a um PCL.2 O PCL insinua que o PCE3 é conser-
vador por ater-se a uma noção filosófica démodé, ultrapassada. Neste 
texto, argumento que, pelo contrário, os pragmatistas que insistem na 
experiência o fazem por sua relevância e por seu potencial para a filo-
sofia, mas isso requer clareza a respeito do que os personagens clássicos 
estavam tentando alcançar com a noção.

A noção de experiência foi o que habilitou os pragmatistas america-
nos clássicos a impulsionar uma ideia sobre a investigação que perma-
nece consistente, defensável e relevante. Em The Pragmatic Turn (2010), 
Bernstein oferece esse mesmo argumento geral. Contudo, a sua defesa 
da importância da experiência para a concepção pragmatista de investi-
gação apenas mostra a diferença que faz a segundidade (secondiness), um 
aspecto da experiência apresentado por Charles S. Peirce. Dewey foi o 
único entre os pragmatistas clássicos que desenvolveu a ideia de que todo 
pensar é qualitativo. Para ele, o qualitativo explica como os investigado-
res determinam a continuidade, a relevância, a coerência e como alcan-
çam os juízos em uma investigação – essas sendo importantes funções 
não cognitivas e não linguísticas negadas ou abandonadas pelo PCL, que 
estão entre as mais significativas consequências ou frutos do compro-
misso metafilosófico que Dewey assumiu com a noção de experiência.

A função da experiência no pragmatismo

O desafio posto pelo PCL ao PCE tem um mérito: ele força os prag-
matistas a não aceitarem cegamente o legado filosófico dos clássicos. 
Contudo, o problema com os desafios trazidos até agora pelo PCL é que 
eles são notavelmente fracos. Não retomarei tais desafios aqui, porque 
já se publicou o suficiente a respeito,4 mas eles têm pouco a ver com o 
que os pragmatistas clássicos entendiam por experiência. A reavaliação 
adequada da experiência tem de começar pela consideração do que os 
pragmatistas clássicos estavam tentando alcançar com ela.
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A três funções amplamente relacionadas na filosofia pragmatistas a 
noção de experiência serviu:

1. a função crítica de minar o ponto de partida compartilhado pelos 
filósofos modernos;

2. a função preventiva de advertir os pragmatistas para alguns er-
ros comuns na filosofia, como a falácia filosófica,5 em todas as 
suas versões e manifestações – a começar pelos dualismos, pelo 
reducionismo, pela negligência aos contextos e pelo intelectua-
lismo (que iguala o real ao que é sabido); e

3. a função mais edificante e reconstrutiva, que embute algumas 
prescrições metodológicas positivas das quais resulta a recons-
trução pragmatista das noções tradicionais de investigação, eu, 
moralidade, arte, religião, entre outras.

Entre os clássicos, Dewey é o pragmatista mais transparente na abor-
dagem a respeito das funções metafilosóficas da experiência. É uma 
pena que, apesar de sua clareza quanto ao significado da experiência, 
os críticos continuem a confundi-la com a noção epistemológica de ex-
periência enquanto um estado cognitivo ou uma percepção da sensi-
bilidade. Dewey afirma: a experiência, para a filosofia, é um método, 
não um objeto distintivo. Isso também é revelador do tipo de método 
de que a filosofia precisa”. (LW 1, p. 371)6 Dewey estaria aberto a aban-
donar o termo “experiência” ou a tentar algo diferente em seu lugar, se 
já não fosse necessário ou se não realizasse as três funções aqui descri-
tas. Se a experiência como método foi “universalmente perseguida por 
filósofos”, ele diz, “então a palavra e a noção de experiência podem ser 
descartadas”. (LW 1, p. 372)

O pragmatismo é uma filosofia revolucionária porque critica o ponto 
de partida moderno e, em seu lugar, toma a experiência vivida como o 
começo adequado de qualquer investigação filosófica. A cada nova arti-
culação de que esse ponto de partida favorito resulta, surge a esperança 
da sofisticação na identificação e na prevenção contra esse mal na fi-
losofia. Peirce a chamou de cartesianismo porque o viu em Descartes;7 
James detectou o mal no empirismo tradicional e por isso clamou por 
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um empirismo radical. Mas quando se chega em Dewey, o defeito de 
concluir a trilha iniciada naquele ponto de partida é algo tão reinciden-
te na filosofia que é melhor chamá-lo de falácia filosófica. (LW 1, p. 51)

O problema dos filósofos que cometem essa falácia está na tendência de 
preferir partir de uma visão teórica das coisas, em particular uma em que 
somos sujeitos ou espectadores de um mundo a ser conhecido. O pragma-
tismo, em vez disso, propõe a ideia radical de que a filosofia deveria partir 
de onde já estamos, isto é, no meio de nossa experiência diária concreta, 
pré-teórica e prática, retornando a ela em busca de confirmações. Isso de-
signa a experiência como método. De acordo com os pragmatistas clássi-
cos, é o ponto de partida adequado porque quem está em uma experiência 
está engajado em um meio prático e ativo, e não em uma instância teórica, 
como na contemplação cartesiana dos objetos da consciência.

A experiência como método responde pelos temas associados aos 
pragmatistas clássicos.8 Embora importante, a máxima pragmática so-
bre o significado dos conceitos é apenas uma entre muitas outras con-
sequências da tomada da experiência vivida como o ponto de partida da 
filosofia. Segue-se de sua metafilosofia que o significado dos conceitos 
(incluindo a “verdade”) deve ser sacado em termos e resultados expe-
rienciais. Há, certamente, importantes distinções entre James, Dewey e 
Peirce no que diz respeito às suas visões particulares sobre significado, 
verdade, entre outras. No entanto, eles compartilham uma metafiloso-
fia que continua sendo valorizada e aplicada pelo PCE contemporâneo.

Espero que esse breve esboço da função da experiência torne claro 
que tipo de argumento o PCL tem que ser capaz de produzir para con-
vencer o PCE a abrir mão dela. O ônus da prova está no PCL alegar que 
alguma outra noção, como a linguagem, pode melhor realizar as três 
funções citadas ou que aquelas funções já não são relevantes. Para o 
PCE, a experiência permanece servindo a todas elas, não obstante o fato 
de que o termo em si esteja sujeito a desentendimentos. A experiência 
permite ao pragmatismo prover um diagnóstico completo do que há de 
errado com a filosofia moderna. Hoje, ela nos dá bases poderosas para 
criticar os debates correntes, os quais, não raro, são querelas de família 
pelo mesmo ponto de partida.

Um reexame compreensivo da experiência sob a luz das três funções 
exibidas vai além do que pode ser propriamente alcançado em um texto 
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singelo como este. A experiência tem de ser reavaliada por suas con-
sequências em todas as áreas da filosofia. A seguir, foco em um desses 
frutos, as áreas particulares da filosofia que têm a ver com o estudo do 
pensamento e do conhecimento humano: a lógica e a epistemologia.9

A tese geral a ser defendida é que, em relação à sua concepção de in-
vestigação, o pragmatismo fará melhor se continuar a trabalhar com a 
experiência em vez de eliminá-la para pactuar com a abordagem lin-
guística dos neopragmatistas. Ao conservar a experiência, nós evitamos 
certos problemas endêmicos da abordagem do PCL e nos habilitamos 
a continuar apresentando uma concepção de investigação inclusiva e 
rica. O argumento aqui é inspirado por Richard Bernstein e pode ser 
visto como extensivo a uma tese recente por ele formulada.

Ampliando o argumento da segundidade de Richard Bernstein

Em The Pragmatic Turn, Bernstein (2010) argumenta que a concepção 
pragmática de investigação demanda uma noção de experiência. A res-
posta apresentada pelos neopragmatistas para a defesa da investigação 
centrada na linguagem torna o pragmatismo vulnerável a certas obje-
ções óbvias e a um fim mortal. Bernstein (2010, p. 134) escreve: “um dos 
maiores perigos da tão chamada ‘virada linguística’ está na forma com 
que ela desliza na direção de um idealismo linguístico, em que nada 
impõe limites à nossa linguagem”. Ele salienta que se pode detectar 
uma ansiedade nos recentes trabalhos de McDowell e Habermas por-
que “não há nada [neles] que limite ou amarre a nossa rede de crenças”. 
Bernstein argumenta que essas dificuldades poderiam ter sido evitadas 
se tivesse o PCL adotado a rica visão de experiência dos pragmatistas 
clássicos, em particular o que Charles S. Peirce chamou de  segundidade. 
De acordo com Bernstein, “a experiência envolve força bruta, constri-
ção e contraste. A experiência é o nosso grande mestre. Ela se dá por 
uma série de surpresas”. Sem esse elemento, ele argumenta, investi-
gadores experimentais carecem de fricção com a realidade. Bernstein 
(2010, p. 134) escreve:
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a intuição que originalmente levou os filósofos a valorizar a expe-
riência – a sua compulsividade bruta – é o que Peirce sublinha como 
segundidade. O reconhecimento desse estado bruto – o modo em que 
a experiência ‘diz Não!’ – é necessário para dar sentido ao caráter au-
tocorretivo da investigação e da experimentação.

Isso é como o pragmatismo pode dar sentido ao caráter experimental 
e autocorretivo da investigação, e há mais a depender dos nossos limites 
conversacionais. A segundidade “faz justiça ao que os filósofos chamam 
de ‘intuições realísticas’”. (BERNSTEIN, 2010, p. 134) Nós não precisa-
mos reificar o domínio dos fatos que existem independentemente da 
linguagem, do pensamento ou da investigação. Peirce faz justiça à fali-
bilidade e ao caráter aberto de toda investigação “sem perder o contato 
com a realidade que é independente dos meus ou dos seus caprichos”. 
(BERNSTEIN, 2010, p. 52)

A experiência é o que mantém o pragmatismo fora do risco de escor-
regar no relativismo rortyano da comunidade de linguagem. Como nota 
Bernstein (2010, p. 134, grifo do autor), “Peirce teria repelido e se horro-
rizado com a alegação de Rorty de que os únicos limites impostos a nós 
são os conversacionais. Falar assim é ignorar a facticidade, a surpresa, o 
choque e a restrição bruta de nossos encontros experienciais”. “A redes-
crição”, Bernstein (2010, p. 134) escreve, “não importa o quão imagina-
tiva, não basta”. Conclui: “Contrária ao prejuízo predominante que a vi-
rada linguística transforma em uma antiquada fala sobre a experiência, 
a concepção de Peirce de experiência ajuda-nos a escapar de alguns fins 
fatais da virada linguística”. (BERNSTEIN, 2010, p. 136)

O argumento de Bernstein acerta o alvo, mas ele é muito gentil em 
seu criticismo. O autor carece de uma oportunidade de desenvolver ar-
gumento até mais forte em favor da experiência. Limita-se a defender a 
importância da segundidade em promover uma consistente e defensá-
vel visão da investigação. Ele deixa o que Peirce chama de primeiridade 
(firstness) e Dewey denomina como qualitativo, como um aspecto cen-
tral da experiência. Foi Dewey quem mais explicitamente elaborou por 
que o aspecto qualitativo da experiência é tão mais importante para a 
investigação. Se alguém ampliar a linha da argumentação de Bernstein 
para incluir a importância do qualitativo, teremos uma razão muito 
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mais forte para defender a pertinência da experiência para o pragma-
tismo. Sem a experiência, o pragmatismo carece do qualitativo que de-
limita, orienta e regula a investigação. De acordo com Dewey e com a 
recente pesquisa sobre a cognição, o qualitativo responde pela unidade, 
pela continuidade, pela coerência, pela direção e pela autorregulação no 
processo investigativo.

Para ampliar o argumento de Bernstein e defender a importância da 
experiência para o pragmatismo, é preciso dar vários passos. O desafio 
central está em esboçar todas as importantes funções que, para Dewey, 
o qualitativo desempenha na investigação. Essas funções são variadas e 
cruciais e respondem pelas melhores investigações. Mas, antes de abor-
dá-las, algo deve ser dito primeiro sobre o que Dewey entende por qua-
litativo.10 Na próxima seção, trato brevemente de algumas confusões 
frequentes sobre essa noção, algumas responsáveis por desorientar a 
crítica do PCL aos pragmatistas clássicos – tais confusões precisam ser 
explicitadas antes de considerarmos as várias funções da investigação. 
As seções posteriores apresentam funções específicas que o qualitativo 
tem no pensamento (investigação). Formulo nove delas. Dewey as men-
ciona em diferentes lugares em seus escritos de última fase, mas nunca 
da forma positiva, explícita e sistemática, como são apresentadas aqui.

A natureza do qualitativo

Como o termo “experiência”, o termo “qualitativo” tem bagagem ou asso-
ciações tradicionais que frustraram os esforços de Dewey de reconstruir 
a filosofia. Em filosofia, a qualidade é normalmente associada a algu-
ma propriedade metafísica abstrata ou a algum fenômeno cognitivo ou 
subjetivo (como nos dados do sentido ou no qualia da consciência), e ne-
nhum desses corresponde ao que propõe Dewey. Aquelas visões tradi-
cionais mas ainda ordinárias são o resultado de uma imagem teórica da 
experiência que começa dualista, em vez de ser “a experiência tal como 
é experienciada”,11 consequentemente a importância do compromisso 
metafilosófico já aludida. Para Dewey, qualidades são experienciadas, 
requerem que haja quem as experiencie – um experienciador (experien-
cier) –, mas elas não pertencem à consciência. Elas são encontradas em 
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situações e revelam aspectos da natureza. Qualidades não são subjetivas 
nem objetivas no sentido de serem antecedentes à experiência.12

As qualidades são contextos dependentes, isto é, têm seu “lar” e signi-
ficado em uma situação particular e podem mudar ou variar dependen-
do do organismo e do ambiente. Essa é a verdade de todas as qualidades. 
Cor e som não são qualidades apreciadas ou discriminadas em isolamen-
to, nem elementos autossuficientes que podem ser usados para explicar 
casos complexos da percepção sentida. O que é experienciado sempre é 
o contexto de uma situação, como uma cena de ação: é onde aquilo que 
diretamente nos concerne torna-se focal e significativo por causa des-
se campo implícito. “Quando objetos ou qualidades são cognitivamente 
apreendidos, eles são vistos em referência às exigências do campo per-
cebido em que ocorrem”. (LW 12, p. 153) Contudo, o contexto em que qua-
lidades particulares ocorrem é em si qualitativo, desde que, para Dewey, 
haja qualidades terciárias, isto é, qualidades que permeiam cada parte de 
um todo. Essa é a chave para a noção deweyana de situação, porque a qua-
lidade que permeia a situação é o que a demarca enquanto situação.

Uma situação é uma “existência complexa que é mantida, apesar de sua 
complexidade interna, pelo fato de que ela é dominada e caracterizada 
inteiramente por uma qualidade singular”. (LW 5, p. 246) Dizer que essa 
qualidade “permeia” é dizer que a qualidade atravessa vários aspectos e 
detalhes de uma situação e dá significado a cada um deles,  unindo-os. 
“Se a situação experienciada é a de quem está perdido numa floresta, 
a qualidade de estar perdido permeia e afeta cada detalhe observado e 
pensado”. (LW 12, p. 203) Na seção seguinte, veremos o quão importante 
são essas qualidades terciárias para uma investigação que funcione bem.

A noção de experiência desenvolvida na filosofia moderna a reduziu 
à experienciação, a um estado cognitivo subjetivo. Como o problema do 
dualismo mente/corpo e o da faculdade psicológica, esse erro foi res-
ponsável por difamar ou subapreciar a função do qualitativo (entendido 
como emoções, sentimentos e paixões) no pensar e no conhecer. Mesmo 
quando muitos abandonaram os dualismos, não foram abandonadas as 
concepções intelectualistas do pensamento e da inteligência, perspecti-
vas que ignoram o contexto qualitativo não cognitivo em que o pensar 
ocorre. Em vez disso, eles enfatizaram os objetos de pensamento, esta-
dos cognitivos, crenças, proposições, razões, justificações e explicações. 
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Na medida em que o PCL continuou a prestar essa ênfase (e negligên-
cia), seus filósofos permaneceram na mesma tradição intelectualista.

Nas ciências, houve perspectiva similar sob o rótulo de “cogniti-
vismo”, segundo a qual o pensar é descrito em termos de “modelos de 
processamento de informação”. (GÜZELDERE, 1998) A perspectiva foi 
 recentemente desafiada pela chamada “cognição incorporada”.13 A pes-
quisa empírica da cognição incorporada explodiu ao longo dos últimos 
13 anos. Essas teorias dão apoio às alegações de Dewey sobre o qualita-
tivo e o pensar. Como em sua obra, tais teorias não partem do dualismo, 
mas de um ponto naturalista, no qual, como explica Mark Johnson:

o corpo e a mente são apenas aspectos distintos de um processo de 
experiência interacional contínuo. Assim, a natureza de nossos cor-
pos determina tanto o que podemos experienciar quanto o que pode-
mos pensar, além de determinar como nós pensamos, ou seja, como 
conceitualizamos e raciocinamos. (JOHNSON, 2006, p. 46)

Os teóricos da cognição incorporada aceitam a visão radical da lógica 
incorporada e do significado incorporado que enfatiza o papel das emo-
ções. De acordo com Johnson (2006, p. 46), o trabalho do neurocientista 
Antonio Damasio

abriu a porta para uma reconsideração séria da tese de James [ado-
tada por Dewey] que o que chamamos de lógica requer um sistema 
emocional intacto e em funcionamento, e que nossos corpos cum-
prem um papel crucial no que confere sentido a nós e no que concer-
ne ao modo como raciocinamos.14

O que Dewey entende por qualitativo inclui e aponta para a dimen-
são de nossa experiência diária, que podemos chamar de emoções ou de 
 sentimentos, mas ele está preocupado com o fato de que não podemos 
ontologizar ou hipostatizar emoções e sentimentos como entidades in-
dependentes ou antecedentes de nossas experiências qualitativas diretas. 
Por isso, Dewey diz: “A experiência é emocional, mas não há coisas sepa-
radas chamadas de emoções aí”. (LW 10, p. 48) O que podemos chamar de 
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emoções são coisas que refletidamente discriminamos depois de termos 
certas experiências qualitativas. Identificamos raiva como uma emoção, 
mas “quando estamos raivosos não nos damos conta da raiva senão des-
ses objetos em suas qualidades únicas e imediatas”.15 (LW 5, p. 248)

Talvez o mais difícil de entender sobre o qualitativo, em comparação 
ao cognitivo e ao linguístico, é que ele remete a experiências “vividas”. Em 
“Postulate of  Immediate Empiricism” (1905), Dewey já está consciente do 
quão comum e tentador foi aos filósofos reduzir, por exemplo, a experiên-
cia imediata de se assustar com um barulho a uma descrição proposicio-
nal como “eu sei que me assustei”. Um filósofo empírico não deve conceder 
esse ponto aparentemente simples aos críticos. Teorias do conhecimento 
têm tendido a reduzir a experiência qualitativa imediata a algo cognitivo 
ou linguístico que normalmente é um tipo de crença ou percepção, incapaz 
de revelar como é “experienciada”.16 A redução da experiência imediata à 
percepção, como uma forma de cognição normalmente contrastada com 
um conceito, é assumida pelo PCL em boa parte da recente crítica deso-
rientada contra Dewey, como tendo sucumbido ao “mito do dado”, à noção 
de que há alguma fundação epistemológica não conceitual.17

Para se assegurar, Dewey não assume o dualismo entre o experien-
ciado vivido e o apreendido pela cognição. Este último, embora dife-
rente, é contínuo ao primeiro.18 “Mais tarde, pode-se (ou não) ter uma 
experiência descritível como sei-quem-sou [. . .] quando assustado. Mas 
essa é uma experiência diferente” (MW 3, p. 162), que resulta de um exa-
me das experiências. Algumas experiências “vividas” podem terminar 
tendo uma importante função cognitiva na investigação porque, como 
veremos, elas estão fundadas em investigações prévias ou porque são 
guiadas ao conhecimento, mas isso não muda o seu estatuto ontológico. 
Dewey explica o erro cometido pelos filósofos:

Quando, em uma experiência reflexiva subsequente, olhamos para 
trás e achamos essas coisas e qualidades [. . .] somos apenas mais pro-
pensos a supor que elas foram então o que são agora – objetos de 
um olhar cognitivo, temas de um gesto intelectual. Seguem-se daí 
as conclusões errôneas de que as coisas ou são apenas exteriores à 
 experiência ou são mais do que (mais ou menos gravemente) objetos 
conhecidos. (MW 3, p. 162)
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Mais poderia ser feito esclarecendo o estatuto ontológico do qualitati-
vo,19 mas o que foi dito anteriormente deveria ser suficiente para evitar 
alguns desentendimentos comuns e servir como um pano de fundo para 
o desafio adiante: delinear as funções e as implicações que Dewey pen-
sou ter o qualitativo na investigação.

As funções do qualitativo na perspectiva deweyana sobre 
a investigação

As intuições filosóficas de Dewey sobre as importantes funções do quali-
tativo na investigação são espalhadas em seus trabalhos, embora  muitas 
apareçam no Pensamento Qualitativo (QT). Uma dificuldade em resolvê-
-las como faço aqui é que Dewey escreve principalmente sobre o que 
acontece se o qualitativo for defectivo ou falho, em vez de especificar as 
suas funções positivas. Essa estratégia faz sentido, dado que ele está ten-
tando fazer-nos ver algo sobre a nossa experiência de pensamento que é 
tomada por certa. No fim de QT, Dewey sumariza muito bem a sua tese 
principal: “a existência imediata da qualidade, e da qualidade dominante 
e difusa, é [a] o pano de fundo, [b] o ponto de partida, e [c] o princípio re-
gulativo de todo pensamento”.20 (LW 5, p. 261) Na verdade, cada uma des-
sas grandes funções (a, b e c) recebeu uma especificação muito detalhada 
nos trabalhos do Dewey maduro. Vamos tirá-las do pacote.

[a] O pano de fundo

i. O qualitativo como pano de fundo que unifica e demarca a situação 
em que o pensamento se dá

As funções qualitativas, como o pano de fundo do pensamento, já fo-
ram abordadas e implicadas na ideia de que o conhecimento é só um 
modo de experiência dentro da experiência no geral e na discussão en-
tre experiências vividas e assimiladas cognitivamente. Dewey pontua: 
“o pano de fundo, o fio e a pista diretiva em que expressivamente pen-
samos em [. . .] são ‘sentidos’ em vez de pensados”. (LW 5, p. 248) O quali-
tativo é o que caracteriza nossa experiência pré-teórica e pré-cognitiva 
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no mundo. Um mundo qualitativo de pessoas e coisas é o contexto mais 
básico e inclusivo em que a linguagem, o conhecimento e todas as nos-
sas atividades discursivas se encontram, incluindo a filosofia. “O uni-
verso da experiência rodeia e regula o universo do discurso, mas nunca 
aparece como se estivesse dentro dele”. (LW 12, p. 74) Contudo, não há 
experiência qualitativa em geral que componha o pano de fundo do dis-
curso-pensamento; sempre há uma situação específica. O pensamento 
surge de dentro e emerge de fora das situações qualitativas difusas que 
constituem momentos de nossas vidas. Todo pensamento é situado, in-
corporado e interconectado por sentimentos.

Em sua carreira filosófica, Dewey lutou para fazer a sua importante 
noção de “situação” ter sentido.21 Uma situação particular é demarcada 
por uma qualidade experienciada unificante, e cada situação é única. 
Você pode descrever e ter uma teoria sobre situações, mas esse discurso 
aponta para algo que é experienciado. Isso soou (e permanece soando) 
misterioso ou contraditório nos ouvidos dos filósofos que assumiram 
a ubiquidade do conhecimento ou da linguagem (do discurso) na vida.

A frustração de Dewey com Bertrand Russel nesse tema é óbvia na 
passagem que se segue: “Russel não foi capaz de acompanhar a distinção 
que faço entre o material imediatamente vivido de situações experien-
ciadas não-cognitivamente e o material da cognição – uma  distinção 
sem a qual minha visão não pode ser entendida”.22 (LW 14, p. 33)

Dewey entende a força da objeção segundo a qual devemos usar a lin-
guagem para nos referirmos ao que é presumivelmente não linguístico: 
“Seria uma contradição se eu tentasse demonstrar por meios de discurso 
a existência de universos de experiência”. Mas ele oferece a seguinte ré-
plica para esclarecer a sua perspectiva:

Não há contradição em, por meio do discurso, convidar o leitor a vi-
ver por si mesmo esse tipo de situação imediatamente experienciada, 
em que a presença de uma situação enquanto universo de experiência 
é considerada a condição abrangente e reguladora de todo discurso. 
(LW 12, p. 75)
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Para Dewey, a situação está no fundo, como contexto, e permanece lá. 
Não se pode “abdicar de viver uma situação por que isso equivale a não 
se viver a experiência”. Em alguma medida, a experiência de uma qua-
lidade unificada de uma situação desafia a descrição, por discernirmos, 
tão rápido quanto a descrevemos, remetendo a uma situação já sentida, 
enquanto participamos de uma situação nova que não pode ser definida e 
explicitada. Em outras palavras, a qualidade é inefável quando não pode 
ser objetivamente marcada de tal modo que ela não esteja incorporada 
em outra experiência (em outra situação) com sua própria qualidade. Ele 
diz: “A palavra ‘experiência’ é, eu repito, um registro de um inefável, inex-
pressível, como o que decide o estatuto último de tudo o que é expressado; 
é inexpressível não porque é remoto e transcendente, mas porque é ime-
diatamente envolvente e é o assunto do curso”. (MW 10, p. 325)

De acordo com Mark Johnson (2014, p. 114), “uma das descobertas mais 
estilhaçantes a vir das ciências cognitivas ao longo das últimas três déca-
das é que o pensamento e a vontade humanos operam majoritariamente 
abaixo do nível de nossa consciência”. Isso é inquietante para os filósofos 
hoje, mas foi a chave das visões de William James e John Dewey sobre a 
experiência. A perspectiva de pensamento recebida do Iluminismo en-
quanto um processo racional da consciência é, para Dewey, apenas um 
aspecto do que ocorre no primeiro plano do pensamento. Quando pen-
samos em primeiro plano, discernimos objetos, padrões e relações, mas 
abaixo dos resultados dessas reflexões há uma experiência sentida de 
uma qualidade unificada e penetrante da situação inteira habitada por 
alguém. Essa unidade é precisamente a situação em que esse alguém está. 
Crítica a essa visão é a existência das qualidades terciárias já menciona-
das, isto é, qualidades que penetram contextos inteiros.23

ii. O qualitativo como o background que dá continuidade 
ao pensamento

Considerando que a investigação é um processo, a unidade fornecida 
pelo qualitativo como background é também temporal, ou seja, provê uma 
continuidade necessitada sem a qual a investigação poderia facilmente 
ser desviada. O qualitativo, portanto, funciona como o “fio” que sublinha 
o pensamento e a “pista diretiva” (LW 5, p. 248) do que explicitamente 
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está sendo pensado. A investigação começa com uma situação que tem a 
qualidade terciária de ser indeterminada, mas que logo é experienciada 
como “problemática”, isto é, refletindo uma resposta para questão: “qual 
é o problema?”. Nesse ponto, Dewey diz: “errar o problema envolvido 
é fazer a investigação subsequente ser irrelevante ou desviá-la de seu 
rumo”. (LW 12, p. 112) Para Dewey, é o qualitativo que leva o investigador 
a saber se ele ainda lida com o mesmo problema ou se está se aventuran-
do em um problema distinto. Dewey considera “sentimento” o que nos 
protege de “saltos” ou diversões no processo de investigação. A atenção 
ao sentimento contínuo, porém mutante, é o que

Nos torna capazes de manter o pensamento em um problema sem 
termos que parar constantemente para perguntar a nós mesmos o 
que vem depois de tudo o que estamos pensando. Estamos conscien-
tes disso não por ele mesmo, mas como o background, o fio, e a pista 
diretiva do que estamos pensamos expressamente. Pois as demais 
coisas são distinções e relações. (LW 5, p. 248)

As funções de fundo do qualitativo no pensamento que temos es-
boçado são a tese menos radical entre as de Dewey sumarizadas ante-
riormente. Mesmo o mais intelectualista dos filósofos pode facilmente 
reconhecer que há uma narrativa de fundo que não é discursiva nem 
propriamente linguística. As afirmações mais polêmicas de Dewey es-
tão nas próximas duas cláusulas: o qualitativo é também “ponto de par-
tida” e é “regulador”.

[b] O ponto de partida

iii. O qualitativo motiva, dá o senso de direção inicial e o material da 
investigação e é uma condição para a emergência do pensamento 
genuíno

Apesar de essa proposição mencionar quatro diferentes funções do qua-
litativo, discuto-as reunidas, já que todas elas se destinam à investigação 
em sua formulação ou ponto de partida. A menos polêmica dessas fun-
ções é que o qualitativo é o ponto de partida no sentido de que é o motivo 
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(“a faísca” ou “o disparo”) da investigação. De fato, foi um dos mais comuns 
na visão tradicional sobre a função do qualitativo, normalmente entendi-
do como nossa natureza passional-afetiva: sendo o que dirige o intelecto 
(a razão). Porém, uma vez iniciada a investigação, o qualitativo não de-
sempenha papéis cognitivos. Isso não é confirmado pela visão de Dewey.

As situações que demandam reconstrução através do processo de in-
vestigação são aquelas experienciadas qualitativamente como instáveis, 
confusas e indeterminadas. A transformação da qualidade penetrante 
desse tipo de situação é, com efeito, a função geral da investigação. A si-
tuação indeterminada é primeiro pré-cognitiva – “um problema deve 
ser sentido antes de poder ser afirmado” (LW 12, p. 76) –, mas logo é ex-
perienciada como “problemática”, ou seja, como uma resposta em refle-
xo ao problema.24

Experienciar a situação como problemática ou desencadear uma in-
vestigação é o passo primeiro, mas ele surge de uma situação pré-cogni-
tiva indeterminada que não é um estado subjetivo ou mental, nem um 
estado cognitivo confuso.25 Além do mais, Dewey sublinha que a inde-
terminação qualitativa é única e não pode ser ignorada ou omitida por 
um investigador, já que, apesar de instável ou confusa, é através da si-
tuação que recebemos qualquer guia empírico, bem como o direciona-
mento da próxima investigação. Em outras palavras, mesmo quando o 
qualitativo está funcionando como um ponto de partida, é uma partida 
que já fornece um ponto ou sentido de direção muito demandado – ele 
já exerce uma função “reguladora”. Dewey diz: “É essa qualidade única 
[. . .] que exercita o controle sobre os seus procedimentos especiais [. . .]. 
A menos que uma situação seja unicamente qualificada em sua real in-
determinação, há uma condição de pânico completo; a resposta a isso 
leva a forma de atividades brutas e cegas”. (LW 12, p. 109)

A ideia de que uma qualidade não cognitiva e imediata pode tornar-se 
ou ser a semente da matéria intelectualmente simbolizada, ou de que 
objetos de pensamento podem parecer estranhos a alguém com premis-
sas metafísicas distintas, pressupõe um dualismo, mas a visão de Dewey 
é que há continuidade entre as duas experiências. Ele escreve: “quando 
é dito que uma coisa conhecida é diferente de uma coisa anterior expe-
rienciada não cognitivamente, o dito não mais implica carência de con-
tinuidade entre as coisas, senão a observação óbvia de que a semente é 
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diferente da flor”. (MW 3, p. 166) Nossos juízos mais reflexivos (a flor) 
emergem de dentro da mesma experiência qualitativa (a semente) que 
os germinou. Além disso, o que ocorre não é um deslocamento total de 
uma espécie sobre outra, isto é, do qualitativo ao cognitivo ou ao pura-
mente simbólico. Até mesmo o mais cognitivo e proposicional dos juí-
zos está contido em um contexto qualitativo, um contexto que participa 
do (que contribui para o) desenvolvimento do processo.

[c] O princípio regulador de todo pensamento

Pode-se concordar que o qualitativo (como uma situação sentida) está 
no fundo e é o ponto de partida de todo pensamento, mas também que, 
uma vez que o discurso está sendo pronunciado ou escrito, o seu desen-
volvimento ou regulação é independente da dimensão sentida da expe-
riência. Essa não é a perspectiva de Dewey. Logo que se dá partida na 
reflexão, em qualquer evento em que pensamos, elaboramos discerni-
mentos e nos engajamos nas operações da investigação, mas até quando 
o qualitativo permanece ao fundo, como ocorre nas ciências, ele traba-
lha por regulação, controlando o processo investigativo.

A seguir, estão as formas específicas mencionadas ao longo da obra 
de maturidade de Dewey em que o qualitativo exerce a função regulado-
ra na investigação.

iv. O qualitativo como “intuição” que precede a reflexão e as funções 
como experiência

Na investigação, atividades reflexivas tais como o raciocínio, o dis-
cernimento, a análise, a inferência, o exame racional e a justificação 
são precedidas por uma avaliação qualitativa que pode ser chamada de 
“intuição”. Dewey sustenta que a reflexão é não, raro, “a transforma-
ção ideacional e conceitual do que começa como uma intuição”. (LW 5, 
p. 249) Dewey está bastante consciente do problema com a palavra “in-
tuição”. Ele não a considera uma faculdade ou um tipo de conhecimento; 
ela é simplesmente um juízo qualitativo imediato que é funcionalmente 
diferente desses posteriores, os quais são, na mesma investigação, con-
siderados mais refletidos ou precedidos por reflexão.
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A reflexão e a elaboração racional medram de uma intuição prévia e a 
tornam explícita. Mas não há nada místico nesse fato, e ele não signi-
fica que há dois modos de conhecimento, um dos quais é apropriado 
à espécie dos assuntos, e o outro, à outra espécie [. . .]. A intuição, em 
suma, significa a realização de uma qualidade penetrante tal que re-
gula a determinação das distinções relevantes. (LW 5, p. 249)

Quando estamos em uma situação-problema, partimos de um juízo 
qualitativo não refletido que antecede o reconhecimento mais definido 
da situação e com cujas características particulares o nosso juízo é con-
firmado ou contrariado. Nós mergulhamos na análise, na inspeção, e ra-
ciocinamos a fim de examinar (testar) ou revisar essa reação preliminar.

Dizer [que] eu tenho um sentimento ou impressão do que é o caso 
é observar que a qualidade em questão não foi ainda resolvida em 
termos e relações determinados; isso registra uma conclusão sem a 
premissa racional que a sustenta, os fundamentos sobre os quais ela 
repousa. É o primeiro estágio no desenvolvimento de distinções ex-
plícitas. Todo pensamento, em cada tema, começa exatamente com o 
todo não analisado. (LW 5, p. 248-249)

Para Dewey, não há dualismo entre a intuição e os nossos juízos re-
flexivos. Pelo contrário, há uma continuidade; na investigação adequa-
da, um garante o outro. Além disso, embora o qualitativo como intuição 
inicie e oriente o raciocínio explícito ou o pensamento proposicional 
articulado, ele, por si mesmo, se transforma no processo sob influên-
cia da reflexão. Apesar de nossas primeiras intuições serem imedia-
tas, qualitativas e não cognitivas, elas são suportadas por experiências 
prévias. Por isso, elas são assim tão importantes enquanto recursos de 
investigação. Dewey argumenta que, às vezes, as nossas experiências 
imediatas de qualidade penetrante têm “origem intelectual” porque 
não são meras respostas instantâneas, mas estão bem firmadas, isto 
é, “resumem e integram a experiência e o treinamento prolongados de 
antes e trazem os resultados da severa e consecutiva reflexão para uma 
frente unificada”. (LW 5, p. 250)
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Às vezes, as nossas intuições estão tão bem suportadas por experiên-
cias e reflexões prévias que elas são a fonte do pensamento excelente. 
Contudo, como sabemos, intuições podem, outras vezes, estar enraiza-
das em prejuízos e em perspectivas estreitas. Não há modo de descobrir a 
priori quais são quais. No entanto, o pensar experimental precisa começar 
onde nós já estamos ou com o que já temos. Indivíduos e  comunidades di-
ferentes partem de intuições diferentes. Com esperança, a investigação e 
a crítica revelarão se elas são transformáveis ou questionáveis, mas não 
há ponto arquimediano ou reflexivo algum em que as intuições possam 
ser examinadas ou que não seja em si dirigido pela qualidade imediata 
de uma situação. Para Dewey, a demanda por razões e justificação não é 
uma função da razão, mas algo que emerge socialmente.

É perfeitamente concebível que, se ninguém precisasse ter prestado 
conta por suas decisões, as operações lógicas não teriam se desen-
volvido, porém o homem usaria métodos de intuição, impressão e 
sentimentos inarticulados; de modo que somente após a experiência 
considerável de inventariar as decisões em relação aos outros que de-
mandam as razões que as motivara [. . .] o homem começou a dar um 
relato a si mesmo dos processos de chegada a conclusões por cami-
nhos justificados. (MW 15, p. 73)

Articulando na forma proposicional o que sustenta os traços e as ca-
racterísticas de uma situação, o que se julga é a chave para nos justifi-
carmos uns aos outros, o convite a considerar a nossa situação por eles 
mesmos. Em outras palavras, essa situação facilita uma investigação 
mais comunal e pode conduzir a uma mudança no juízo qualitativo glo-
bal do que é correto para proceder enquanto investigação.

Nossas intuições são comumente o resultado de hábitos que foram 
desenvolvidos de experiências anteriores. Contudo, Dewey não limita 
a função do qualitativo à influência que exerce experiência passada que 
firmou a experiência atual. Isso é importante por distinguir a sua visão 
de outras visões contemporâneas. Alguns filósofos do século XX deram 
ao qualitativo (enquanto “sentimentos viscerais”, “reações emocionais 
do fator yuk”26 ou “intuições) algum papel de condutor da deliberação, 
mas ele cumpre um papel claramente subordinado em muito mais 
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sentidos. Por exemplo, quando os sentimentos viscerais são destinados 
a ter algum peso é porque são concebidos como redutíveis aos hábitos 
ou a alguma forma útil de conhecimento social intuitivo.27 Eles são da-
dos de alguma função deliberativa porque são concebidos como, na me-
lhor das hipóteses, regras de ouro brutas, disfarçadas de investigação, 
mas que são incapazes de lidar com a complexidade e as nuances das 
situações particulares. Temos que confiar nelas porque, infelizmente, 
não temos tempo para refletir em muitas situações.

Dewey concorda que é devido ao fato de a experiência imediata firmar-se 
que temos uma boa razão para confiar nos sentimentos viscerais de alguns 
poucos assuntos experienciados. Mas, para ele, a função qualitativa não é 
limitada às lições do passado; é também o que guia as operações investiga-
tivas presentes à luz da situação atual que está sendo transformada. Nós 
“sentimos” a situação presente enquanto pensamos, de modo que, ao con-
trário da visão anterior, precisamos não raro do qualitativo para avaliar 
a complexidade, a singularidade e as nuances das situações particulares. 
Os detalhes particulares de uma situação ou o que determina as operações 
relevantes são sensíveis ao presente contexto. Um cientista especialista ou 
um músico de jazz certamente reage automaticamente, habitualmente, a 
certos sinais na experiência. Há um know-how resultante de experiências 
prévias, mas há também uma reação às diretrizes qualitativas singulares 
da situação enquanto ela se desenrola. A presente situação às vezes conduz 
por caminhos irredutíveis ao know-how previamente acumulado. A riqueza 
das experiências qualitativas do presente e suas instruções para nós não 
são sempre limitadas às condições daquilo que trazemos do passado.

v. O qualitativo determina a relevância e o peso das distinções, fatos, 
conceitos e princípios na investigação

Na investigação, a procura pelas razões que fundamentam nossa im-
pressão ou intuição global deve ser uma pesquisa sincera sobre como 
as características relevantes que compõem uma situação são relatadas 
e pode guiar a asserções ou proposições a se testar. Contudo, convém 
perguntar: como nós determinamos quais características são relevantes 
em uma investigação particular e quanto peso deve ser dado a elas em 
relação às outras? A resposta é: por ser sensível à qualidade da situação.
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O qualitativo tem a função importante de guiar os investigadores em 
seu senso imediato do que é relevante e irrelevante como procedimentos 
de investigação. Em QT, Dewey diz: “a unidade subjacente da qualitati-
vidade regula a pertinência ou a relevância e a força de cada distinção e 
relação” (LW 5, p. 249); e na Lógica: “sem sua presença controladora, não 
há meio de determinar a relevância, o peso ou a coerência de qualquer 
distinção ou relação designada”. (LW 12, p. 74) Em Arte como experiência, 
ele defende que a emoção não é apenas uma força movente, mas o “ci-
mento” que “seleciona o que é congruente e colore o que é selecionado 
com o seu tom, dando assim unidade qualitativa à disparidade e à des-
semelhança material”. (LW 10, p. 44)

Sensibilidade à qualidade de uma situação é crucial em determinar a 
relevância de nossas regras e princípios em qualquer investigação. “A si-
tuação controla os termos do pensamento; para eles são suas distinções, 
e a aplicabilidade é o teste último de sua validade”. (LW 5, p. 247) Não im-
porta o quão bons ou verdadeiros sejam nossos princípios e premissas, 
“não há rótulo, em qualquer ideia ou princípio dado, que diga automati-
camente ‘use-me nessa situação’”. (LW 8, p. 215) O tato direto e o discerni-
mento de um bom juízo em qualquer tipo de investigação não é questão 
de ser equipado de informações. Regra alguma pode recolocar o poder 
de apreender os fatores significantes em uma situação e a sensibilidade 
para a qualidade da situação problemática que está sendo transformada.

vi. O qualitativo fornece o guia na seleção e na rejeição

Determinar a relevância e o peso em uma investigação é, muitas ve-
zes, um meio de decidir o que selecionar e rejeitar enquanto a investiga-
ção se desenvolve, portanto o qualitativo “guia a seleção e a rejeição bem 
como a maneira de utilizar todos os termos explícitos”. (LW 5, p. 249)

a determinação seletiva e a relação de objetos no pensamento são 
controladas por referência a uma situação – para aquela que é consti-
tuída por uma qualidade penetrante e internamente integradora, de 
modo que a falha em reconhecer a situação deixa, no fim, a força ló-
gica dos objetos e suas relações inexplicáveis. (LW 5, p. 246)
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As consequências da investigação não regulada pelo qualitativo po-
dem ser o que chamamos comumente de pensamento solto e  incoerente. 
Em algumas formas de investigação, o qualitativo conta como a “defini-
tiva intelectual” e a “coerência dos objetos de um pensamento.28

vii. O qualitativo orienta a relação e a proporção adequadas entre as 
operações da investigação

Na Lógica, Dewey distingue, dentro da observação, o fato reunido, a 
percepção, a concepção, o raciocínio e as ideias como operações diferen-
tes que exercem funções também distintas. Ele não descreve exatamen-
te, entretanto, o que a relação ideal deveria ser entre essas operações, 
além de afirmar que elas precisam se afetar mutuamente no processo. 
É claro, porém, na passagem seguinte, que ele sustenta que muitos de-
feitos no raciocínio são consequência de um exagerado controle de uma 
operação sobre a outra. A solução deweyana é também clara: permitir 
a sensibilidade à situação qualitativa como um todo regular, determi-
nando quanto de observação e de ordenação conceitual, por exemplo, 
deveria relatar uma à outra.

É mais ou menos um lugar comum dizer que é possível prosseguir em 
observações que acumulam incansavelmente fatos e ainda assim tais 
fatos não conduzem o pesquisador a lugar algum. Por um lado, é pos-
sível ter o trabalho de observação controlado por um esquema concei-
tual fixado em continuidade a muitas das coisas que são genuinamente 
decisivas para o problema e para solução em questão e que são com-
pletamente esquecidas. Tudo está constrangido dentro de um esquema 
teórico e conceitual predeterminado. A maneira, a única maneira, de 
escapar desses dois males está na sensibilidade ao qualitativo de uma 
situação como um todo. Em linguagem comum, um problema deve ser 
sentido antes de ser indicado. Se a única qualidade da situação é vivida 
imediatamente, então há algo que regula a seleção e a densidade dos fa-
tos observados e seus lugares no esquema conceitual.
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viii. O qualitativo como o painel de controle fornecido pelas fases de 
padecimento e síntese de todas as investigações experimentais

As funções do qualitativo anteriores precisam ser entendidas como um 
processo maior e mais complexo. Em qualquer processo de investigação, 
podemos tornar a distinção funcional entre fases de ação e padecimento, 
bem como em fases de análise e síntese.29 Tais fases são  mutuamente de-
pendentes e são o que torna a investigação uma tarefa que pode ser em si 
conduzida a algum juízo final. O qualitativo é responsável pelas fases de 
padecimento e de síntese que regulam o fazer e a análise.

O juízo final em qualquer investigação é uma síntese que resulta da 
análise da situação como um todo, mas é apenas o passo final em uma 
série de tentativas de juízos globais que ocorreram ao longo de todo o 
processo de deliberação. Esse mesmo processo pode também ser des-
crito em termos de fases do fazer e do padecer de qualquer processo de 
aprendizado mundano. O fazer deve reunir as evidências ou as ope-
rações ativas de recoleção e exploração. O padecer ocorre na forma de 
uma receptividade constante do que é revelado por nossos fazeres (por 
exemplo, testando uma hipótese) ou as reações dos outros também en-
gajados no processo.

ix. O qualitativo conduz o juízo: o contextualismo de Dewey

Em filosofia, graças à virada linguística, os juízos passaram a ser trata-
dos como – ou equiparados a – proposições ou aspectos do discurso. Mas, 
para Dewey, um juízo não é uma proposição.30 Um juízo é um ato práti-
co, uma afirmação prática, ou a asserção “que, em contraste com as pro-
posições que são singulares, plurais, genéricas e universais, é individual, 
já que concerne às situações qualitativas únicas”. (LW 12, p. 283, grifo nosso) 
Dewey foi um contextualista quanto ao juízo, considerando tratar-se do 
que é, em última instância, guia e garantia de nossos juízos, que não são 
padrões compartilhados de uma comunidade nem as normas herdadas 
mais estáveis, esse contextualismo é radical. Apesar de úteis e obrigató-
rios, os recursos não podem constituir senão a situação qualitativa única 
e individual dentro da qual estamos. O controle e a orientação, fornecidos 
durante a investigação pelo contexto, provêm, em parte, de uma qualidade 
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penetrante subjacente, inerente à situação, que está sendo transformada. 
Para ter certeza, as proposições em investigação são testadas por sua coe-
rência com outras proposições, bem como o resultado de operações com 
investigação (observação, raciocínio, e assim por diante), mas a aplicabili-
dade do juízo conclusivo da situação é o teste último de sua validade.

Na investigação, o agente é engajado em um processo de formar e re-
formar continuamente (o fazer e o padecer) até estimar  qualitativamente 
que a solução proposta encontra as respostas e os problemas apresenta-
dos pela situação em desenvolvimento que foi explorada. Quando isso 
acontece, o juízo é garantido, mas isso é experienciado como uma quali-
dade imediata da determinação que pode ser descrita como uma adequa-
ção ou apropriação da situação. Em outras palavras, o juízo conclusivo 
é a asserção qualitativa que, à luz do terreno explorado, isso é a solução 
chamada pela situação, e não uma dedução das proposições ou de um 
critério universal. Adquirir os hábitos capazes de fazer essa espécie de 
juízos contexto-sensíveis é ter inteligência. Note-se o que isso implica. 
As instruções qualitativas que dizem se aproximar do preenchimento na 
investigação não são encontradas fora da situação qualitativa singular e 
particular que é experienciada como transformação necessária. A situa-
ção em si pode dar ao agente um senso de relevância qualitativo pene-
trante e o desfecho satisfatório durante o processo de reconstrução.

O contextualismo anterior é assumido na Lógica de Dewey. Sem ele, fal-
ta uma importante restrição, um controle ou uma orientação com que se 
tomem por garantidas, em sua apresentação, a estrutura e as operações da 
investigação. Sem isso, a sua visão de investigação não parece consistente 
o bastante para explicar como pode a investigação alcançar crenças jus-
tificadas sem pressupor algum critério ou padrão universal de verdade. 
Os críticos de Dewey não conseguem entender como o seu aporte empiris-
ta, que nega o caráter absoluto e a priori das formas lógicas, pode ter força 
normativa suficiente para evitar a frouxidão e o relativismo em matéria 
de investigação. A seguinte réplica de Dewey destina-se a muitos de seus 
críticos: “A fonte da incompreensão de Russel sobre a minha perspectiva 
é a sua intransigência em relação ao que eu disse sobre a qualidade proble-
mática das situações ocasionar o controle da investigação”. (LW 14, p. 33, 
grifo nosso) A função do qualitativo em Dewey é importante por estimar 
o quanto ele inverte a ordem de onde vem a força normativa-reguladora.
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Conclusão

Esbocei nove funções do qualitativo na investigação a fim de mostrar 
a diferença que a experiência faz para o pragmatismo no estudo do 
pensamento humano e da investigação. Para o PCE, foi a experiência, 
enquanto compromisso metodológico (em suas funções crítica, preven-
tiva e edificante), o que habilitou Dewey a criticar a visão moderna do 
conhecimento e do pensar como uma capacidade da razão. Foi a expe-
riência o que permitiu que ele evitasse os dualismos, o reducionismo 
e o intelectualismo tão comuns e tentadores da lógica epistemológica. 
Acima de tudo, foi a experiência o que o tornou capaz de prover essa rica 
perspectiva a respeito da investigação.

Como uma reação à noção moderna de razão, muitos filósofos do sé-
culo XX (incluindo o PCL) enfatizaram os aspectos históricos, sociais e 
linguísticos do pensamento, mas, muitas vezes, às custas do papel do 
qualitativo nele. Apesar de o qualitativo não ser tudo aí, ele parece fazer 
parte do que seria questionado ou abandonado se seguíssemos o conse-
lho do PCL e eliminássemos a experiência da pauta pragmatista.

Provavelmente, nada do que foi exposto convencerá o PCL, nem re-
futará a sua abordagem, mas desde já se deixa claro o que, do ponto de 
vista do PCE, está em jogo na eliminação experiência. O exposto neste 
texto também serve para destacar o quão significativas são as diferenças 
entre esses dois tipos de pragmáticos. Não será fácil um diálogo futuro 
se o PCL continuar a desviar suas críticas à experiência para a noção mo-
derna tradicional e também se ele negligenciar as funções metafilosófi-
cas específicas da experiência delineadas no início do capítulo. Para ter 
certeza, o PCL pode discordar dessas funções ou sugerir que a experiên-
cia não é o melhor meio para realizá-las na filosofia, mas isso seria uma 
melhoria em relação à atual falta de confrontação de nossas diferenças.

Argumentei que a explicação da investigação herdada dos clássicos 
(aquela que está ligada à sua noção de experiência) vale a pena porque faz 
sentido em nossa própria experiência com algumas características co-
muns de nossas melhores pesquisas (por exemplo, sua qualidade imedia-
ta de restrição e orientação experiencial) e porque está recebendo muito 
apoio de pesquisas recentes da ciência da cognição. No entanto, o PCL 
sempre pode responder que seus autores também reúnem evidências 
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empíricas para a sua visão ou que simplesmente não estão interessados 
em ser empíricos no mesmo sentido que os pragmatistas clássicos eram.

O debate entre o PCL e o PCE continuará. Estou esperançoso de que os 
esclarecimentos e as provocações fornecidos neste capítulo possam con-
tribuir para uma visão mais genuína e frutífera do debate. O PCL deve 
mostrar os resultados de seu ponto de partida linguístico, como mostrei 
os frutos da experiência, para que pelo menos os indecisos possam de-
terminar se o pragmatismo vai mais bem montado na “experiência” ou 
na “linguagem”. Para o PCE, não devemos abandonar a experiência, mas 
trabalhar com os insights sobre a experiência herdados dos trabalhos de 
James e Dewey, a fim de que possamos prosseguir desenvolvendo uma 
narrativa rica sobre a investigação. É assim que devemos traçar o rumo 
do pragmatismo para o século XXI.

NOTAS

1 Traduzido e adaptado do inglês por Tiago Medeiros.

2 O chamado de Rorty para eliminar a experiência no pragmatismo determinou o 
desenvolvimento de um PCL, às vezes chamado de neopragmatismo. Essa estra-
tégia tornou-se importante no trabalho de figuras como Robert Brandom, Huw 
Price, Cheryl Misak, Michael Williams e Bjørn Ramberg.

3 Neste trabalho, o PCE é entendido como todos esses filósofos que continuaram a 
adotar e reconstruir a noção de experiência, especialmente como ela aparece nos 
trabalhos de William James e John Dewey. A abordagem centrada na experiência 
esclarece o trabalho de uma variedade de recentes pragmatistas, como Thomas 
Alexander, Richard Shusterman, Charlene Haddock Seigfried, Gregory Pappas, 
Douglas Anderson e muitos outros.

4 Ver: Hildebrand (2003), Ralston (2013), Bernstein (2010), Hildebrand e Pappas 
(2010) e Levine (2012).

5 Para uma explicação de todas as diferentes formulações dessa falácia, ver: Hilde-
brand e Pappas (2010) e Levine (2012).

6 As citações dos trabalhos de John Dewey neste capítulo referem-se às edições crí-
ticas publicadas pela Southern Illinois University Press. Nas citações, as iniciais 
da série são seguidas pelo volume e pelo número da página. As abreviações para 
a edição crítica são EW: The Early Works (1982-1898), MW: The Middle Works (1899-
1924) e LW: The Later Works (1925-1952).
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7 Em um artigo monista de 1905, Peirce fez a seguinte observação: “Os filósofos 
de muito diversas bandas propõem que a filosofia deve começar de um ou outro 
estado de espírito em que homem algum, muito menos os iniciantes em filosofia, 
de fato está. Propõe-se que você deva começar duvidando de tudo, e dizem que 
há apenas uma coisa da qual você não pode duvidar, como se duvidar fosse ‘tão 
fácil quanto mentir’. Uma outra proposta que deveríamos começar a observar ‘a 
primeira impressão do sentido’ [. . .] mas na verdade não há senão um estado de 
espírito do qual se pode ‘partir’, a saber, o real estado de espírito em que você de 
fato se encontra no momento em que dá a partida – um estado em que você está 
repleto de uma massa imensa de cognição já formada, da qual você não pode se 
desfazer nem que quisesse”. (PEIRCE, 1931-1935, v. 5, p. 416)

8 Mesmo o seu compromisso compartilhado com o falibilismo e o pluralismo é uma 
consequência da tomada da experiência como ponto de partida. Uma das primei-
ras coisas que nos impressionam sobre a experiência é que ela é mutante, aberta, 
plural e sujeita a possível melhoramento. 

9 A despeito do escopo estreito de meu argumento, ele bem pode ser o mais efetivo 
por tentar convencer os filósofos da importância da experiência. Por quê? Porque 
mostra a diferença que a experiência faz para a epistemologia. Isso é irônico, con-
siderando que a principal razão pela qual Dewey pensou necessitarem os filóso-
fos da experiência era acabar com o privilégio inquestionado do conhecimento na 
 filosofia moderna. Há mais para a experiência do que para o conhecimento. Se es-
tou certo – que argumentos epistemológicos ainda são preferidos pelos filósofos –, 
então é mais do que evidente que o pragmatismo ainda precisa da experiência.

10 O qualitativo tornou-se a forma de Dewey conferir sentido à noção de situação, 
uma noção central não apenas para a sua visão sobre a lógica, mas também para 
toda a filosofia. Considerando as situações, Dewey asseriu que sem elas sua “visão 
não pode ser entendida” (LW 14, p. 33) e que “quase tudo que eu tenho escrito é um 
comentário sobre o fato de que as situações são imediatas em suas ocorrências di-
retas, mediadoras e mediadas, na constituição temporal contínua da experiência 
de vida”. (LW 14, p. 30)

11 Esse é o “postulado do empirismo imediato”, de Dewey. (MW 3, p. 158-168) O ponto 
de partida empírico de Dewey não é dualista; a distinção entre o experienciar e o 
experienciado é a de dois aspectos da integridade da experiência vivida.

12 O único sentido em que Dewey diz que uma qualidade é “intrínseca” ou “objetiva” 
é aquele em que as qualidades são experienciadas enquanto pertencentes às coi-
sas como uma “matéria bruta da existência espaçotemporal”. (LW 15, p. 43) Nesse 
sentido, ele arremata: “todas as qualidades, quaisquer que sejam, são ‘intrínsecas’ 
às coisas que elas qualificam no tempo e no lugar da ocorrência da última – pro-
vidas somente as coisas em questão, fazer tê-las genuinamente”. (LW 15, p. 43) 
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13 Ver: http://plato.stanford.edu/entries/embodied-cognition. 

14 Ver também: Johnson (2010) e Damasio (2003). Enquanto essa nova pesquisa é 
excitante e importante para nós que concordamos com Dewey sobre o qualitativo, 
não devemos confundir ou misturar uma explicação científica de como, enquanto 
organismos biológicos, nossas emoções cumprem um papel no pensamento (que 
pode incluir uma resposta evolucionista da cognição e de como o nosso cérebro se 
desenvolveu) com alegações ontológicas sobre o qualitativo (por exemplo, que a 
experiência primária é qualitativa e sentida).

15 Dewey defende o mesmo alerta sobre identificar o qualitativo muito estreitamen-
te à posse de um “sentimento”, muito embora seja sobre o que é “sentido”. “Se de-
signarmos essa unidade qualitativa permeante na linguagem psicológica, diremos 
tratar-se de um sentimento, não de um pensamento. Então, se hipostasiarmos, 
chamaremos isso de sentimento. Mas cunhá-la de sentimento é reverter o atual 
estado de coisas. A qualitatividade nos temas define o significado de ‘sentimento’. 
A noção que ‘um sentimento’ designa uma entidade física independente e pré-pre-
parada é um produto de uma reflexão que pressupõe a presença direta da qualida-
de enquanto tal”. (LW 5, p. 248)

16 De acordo com o postulado do empirismo imediato, “as coisas são o que elas são 
como experienciadas”. (MW 3, p. 158) A partir de 1916, Dewey nota como os fi-
lósofos fenomenologicamente insensíveis tendem a focar na distinção óbvia da 
experiência: “a distinção entre os dois tipos de experiência é evidente a qualquer 
um que considerar o problema que remete ao que se faz na maior parte do tempo 
em que não se está meditando ou pesquisando. Mas, desde que não se conceba o 
conhecimento senão quando se o está pensando, isto é, quando o interesse inte-
lectual ou cognitivo é dominante, o filósofo profissional é realmente propenso a 
conceber todas as experiências como se elas fossem do tipo em que ele está enga-
jado e, consequentemente, de modo inconsciente ou intencional, a projetar suas 
ocupações em experiências para as quais eles são estranhos”. (MW 10, p. 321) 

17 Robert Brandom (2005, p. 41) afirma: “Rorty e eu pensamos que a crítica de Sellars 
ao mito do dado mostra a noção de experiência como obsoleta [. . .] eu concordo 
com ele que não há maneira útil de reabilitar o conceito de experiência. Nós pre-
cisamos apenas passar sem ele”. Scott Aikin (2009) afirma que Dewey confiou no 
conteúdo não inferencial e não conceitual ou nos dados como entradas percep-
tivas para a experiência cognitiva. De acordo com Koopman (2007, p. 696-697): 
“Para evitar esse fundacionismo [. . .] os pragmatistas contemporâneos que estão 
ávidos para reavivar o conceito de experiência deveriam estar precavidos de não 
tratar a experiência como uma espécie de dado último em relação ao qual deve-
mos ser capazes de mensurar nossas afirmações de verdade”. 

http://plato.stanford.edu/entries/embodied-cognition
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18 Além disso, como será explicado em breve, o adquirido por cognição está dentro 
da situação qualitativa “vivida” como seu contexto ou pano de fundo.

19 Em Experiência e natureza, Dewey traduziu a diferença entre experiências vividas e 
cognitivas em termos de dois traços básicos que podem ser atribuídos à natureza: 
“natureza em suas finalidades (ou consumações) e em suas relações”. (LW 1, p. 82)

20 Tenho acrescentado colchetes na citação porque há efetivamente três diferentes 
afirmações feitas aqui sobre o qualitativo. Dewey não as separou e nenhum estu-
dioso as considerou separadamente, como tenho feito.

21 Dewey não abandonou a importância das noções correlatas das situações e do 
qualitativo para a sua filosofia até depois da publicação de QT. No recém-publica-
do Unmodern Philosophy and Modern Philosophy, que escreveu em 1945, Dewey (2012, 
p. 334) salienta no último capítulo como “tudo investigado e discutido pertence a 
um campo ou situação” e como “as qualidades caracterizam a matéria em primei-
ra mão”. De fato, Dewey (2012, p. 342, grifo nosso) repete quase a mesma tese cen-
tral de QT: “Todo caso de conhecimento começa e termina com e em uma situação 
e é regulada até o fim em sua capacidade como uma transição de uma situação para 
outra”. Mostrarei à frente por que, para Dewey, a regulação do pensamento por 
uma situação é sinônimo da regulação do pensamento pela qualidade. 

22 Russel está tão comprometido com a ideia de que não há material experienciado 
fora do campo do discurso que qualquer convocação à existência desse material 
redundaria em relegá-lo, ipso facto, ao “incognoscível”. (LW 14, p. 33)

23 Dewey não tem um argumento para mostrar que essas qualidades existem. Tudo o 
que ele faz, e talvez tudo o que pode fazer, é apelar à experiência do leitor. Em QT, 
ele usa exemplos nas experiências das artes. A experiência da qualidade pene-
trante é como nós imediatamente identificamos ou distinguimos, por exemplo, 
um Picasso de um Matisse. “Um homem vê uma pintura e diz em um primeiro 
olhar que ela foi pintada por Goya ou por alguém que o influenciou. Ele passa 
pelo julgamento muito antes de ter feito qualquer análise ou qualquer identi-
ficação explícita dos elementos. É a qualidade da pintura como um todo o que 
opera”. (LW  5, p. 251) De modo semelhante, abaixo da rica variedade de coisas 
encontradas em um evento do pensamento em que participamos, há um modo 
todo-abrangente que sente e “colore” todas as coisas que nós reconhecemos e dis-
cernimos, que é único para aquele momento em nossa vida e que o distingue em 
relação a outros eventos. Dewey alerta que “essa unidade nem é emocional, prá-
tica, nem intelectual, por esses termos nomearem as distinções que essa reflexão 
pode fazer sem ela [a unidade]”. (LW 10, p. 44)
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24 Uma fase costura-se à outra, mas elas não devem ser confundidas. “A situação ins-
tável ou indeterminada deve ter sido chamada de problemática. Esse nome teria 
sido, entretanto, proléptico e antecipatório. A situação indeterminada permanece 
problemática no verdadeiro processo de ser sujeita à investigação. Não há nada 
intelectual ou cognitivo na existência de tais situações, embora elas sejam as con-
dições necessárias de operações cognitivas ou da inquirição”. (LW 12, p. 111)

25 Dewey destaca que “é a situação que tem esses traços. Estamos em dúvida porque 
a situação é inerentemente duvidosa”. (LW 12, p. 109)

26 Ver: http://philosophybites.com/2009/03/julian-savulescu-on-the-yuk-factor.html.

27 Essa é a visão de nossas intuições emocionais assumida, por exemplo, por Hare 
(1981). A perspectiva é também explicada em “Julian Savulescu on the ‘Yuk’ Factor”, 
disponível no link da nota anterior.

28 “Tal definitiva intelectual e a coerência, como possuem os objetos e a crítica da 
teoria estética e da moral, são devidas ao controle que a qualidade exerce sobre 
eles como um todo. A consideração do significado da regulação por uma qualida-
de subjacente e penetrante é o tema deste artigo”. (LW 5, p. 246)

29 Essas são distinções que Dewey traçou a respeito da investigação em seus textos 
sobre educação, como “How we think”. (MW 6)

30 Para mais informações sobre esse importante princípio, ver: Burke (1994).
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ANDY BLUNDEN1

Atividade, artefato, 
materialidade: 
o Espírito hegeliano  
naturalizado2

Introdução

Nas primeiras obras de Hegel, “Espírito” significava o caráter de um 
povo ou de uma época, formado por suas experiências na história, pro-
duzindo e reproduzindo suas vidas, desfrutando de vitórias e sofrendo 
derrotas na guerra. Mais tarde, após 1804-1805, foi a vez de um “Espírito 
do Mundo”, que se expressaria ou se manifestaria ao longo da civilização 
como um todo. Em vez de um resultado da história, ele estaria presente 
desde o início, precisando apenas se desdobrar e se tornar consciente de 
si mesmo. Apesar da metafísica presente nele, há um núcleo significa-
tivo de verdade neste último conceito de Espírito, que é racional e ainda 
espera ser resgatado.

Processos aparentemente teleológicos (como equilíbrio de mercado e 
evolução biológica) parecem ser o trabalho de um Sujeito, mas revelar 
o fundamento natural da teleologia (como nas teorias de Adam Smith 
e Darwin) permite que as concepções teleológicas sejam substituídas e 
apropriadas. Assim é com o Espírito de Hegel. É frequentemente dito 
que Hegel não pode ser compreendido nem apropriado aos poucos; sen-
do assim, o problema do Espírito não pode ser contornado. O funda-
mento natural subjacente do Espírito deve ser compreendido para que 
as percepções de Hegel sobre o desenvolvimento histórico e cultural, 
contidas em sua filosofia do Espírito, possam ser apropriadas e trans-
cendidas. Esse é o objetivo deste artigo.
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No período atual, uma apropriação da metafísica de Hegel deve-se 
apoiar em alguma teoria da psicologia social com uma base científica em-
pírica genuína. Leituras pragmáticas de Hegel, como as de Robert Williams 
e Axel Honneth, que implicitamente (no caso de Williams) ou explicita-
mente (no caso de Honneth) dependem do interacionismo simbólico de 
G. H. Mead e que interpretam o Espírito como o trabalho de interações um 
a um entre indivíduos, são inadequadas. Tal abordagem usa uma concep-
ção de “reconhecimento” derivada de uma leitura equivocada da relação 
senhor-servo na Fenomenologia do Espírito para criar um modelo de inter-
subjetividade que despreza todos os tipos de mediação. Ao minimizar o 
papel da cultura material e das instituições na mediação das interações 
entre os indivíduos, deixa de captar a natureza do Espírito, pois é preci-
samente o elemento mediador nas interações que é sua substância. Uma 
psicologia social que é indiferente à história e à cultura, ou simplesmente 
inclui a história e a cultura como atributos dos indivíduos, não tem valor.

Uma leitura de Hegel que é capaz de superar as limitações das várias 
formas de individualismo metodológico baseia-se, em vez disso, numa 
apropriação crítica da psicologia social de Vygotsky e A. N. Leontiev (teoria 
da atividade histórico-cultural) e se concentra na concepção de subjetivi-
dade de Hegel, que está detalhada na Lógica. Para realizar a ligação entre a 
Lógica de Hegel e a psicologia social, é necessária uma ontologia semiótica 
tripartida, a saber: psique, atividade e artefato, ao invés da ontologia biná-
ria individualista do eu e do outro usada em leituras pragmáticas.

As figuras do Espírito e a lógica

Hegel cortou o nó górdio do problema mente/matéria e problematizou 
a dicotomia indivíduo/sociedade por meio da noção de Gestalt ou figu-
ra do Espírito. A Gestalt produz unidade de pensamento, prática social 
e cultura material e é tomada por Hegel como objeto na Fenomenologia 
do Espírito. Isso contrasta fortemente com a ciência social moderna, que 
considera a psique, as relações sociais e a cultura material como entida-
des separadas em si mesmas e as atribui a diferentes disciplinas. Dois 
temas-chave da Fenomenologia são: o que é tomado como dado imediata-
mente e certo em uma sociedade; e como os sujeitos lidam com a dicoto-
mia indivíduo/sociedade.
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Gestalt era uma categoria muito ampla para Hegel, com uma única fi-
gura do Espírito representando sociedades históricas, estendendo-se por 
séculos, antes que o ceticismo em relação a essa problemática trouxesse à 
baila contradições insolúveis. A essência de uma figura do Espírito era o 
que ela precisava para ser uma verdade imediata e incontestável contra 
a qual outras verdades deveriam ser testadas e era a relação entre o que 
é verdadeiro para o indivíduo e o que é verdadeiro para o povo como um 
todo. As figuras de consciência se desdobram umas nas outras por meio 
de uma autocrítica cética dirigida a essas relações essenciais. Há um for-
te sentido de que vivemos hoje dentro daquela mesma figura do Espírito 
de Hegel, exceto que o processo de autocrítica cética é mais avançado.

É na Lógica, porém, que Hegel delineia em detalhe as “puras essencia-
lidades” que constituem a dinâmica de uma figura do Espírito. Enquanto 
a lógica formal está preocupada com as leis de inferência necessárias 
que conectam proposições no âmbito de uma teoria formal consistente 
(ou seja, é um cálculo proposicional), a Lógica de Hegel, por outro lado, 
não está preocupada com teorias formais, mas com figuras do Espírito e 
sua vulnerabilidade à autocrítica cética. Como as figuras do Espírito são 
simultaneamente formas de pensar e formas de fazer as coisas e cons-
telações da cultura material, a Lógica de Hegel parece ser simultanea-
mente uma “lógica dos eventos”, uma crítica imanente da razão e um 
esquema de desenvolvimento histórico-cultural.

Individual, universal e particular

A “Subjetividade” é a primeira parte de “O conceito”, livro três da Lógica 
de Hegel. Como a Lógica está preocupada com a dinâmica necessária das 
figuras do Espírito, a subjetividade será simultaneamente três coisas:

1. um conceito abstrato (isto é, novo ou não desenvolvido);

2. um movimento social emergente ou imaturo, ou aspecto autocons-
ciente, ou forma de prática social; e

3. um elemento único da cultura material, como uma palavra ou ou-
tro signo, ferramenta, máquina, lei ou o que quer que seja.
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Se for objetado que, apesar de seu nome sugestivo, “subjetividade” se 
refere apenas a um conceito (e não a pessoas ou coisas), pode-se fazer a 
contraobjeção de que o movimento óbvio encontrado na Lógica, inclu-
sive na seção sobre a subjetividade, não teria sentido se o assunto fosse 
entendido apenas como conceito: em que espaço um conceito se move? 
O leitor é levado à Lógica por meio da Fenomenologia do Espírito, em que 
fica suficientemente claro que um conceito só pode existir como parte 
de uma figura do Espírito. Na medida em que Hegel se preocupa com a 
necessidade, em vez de a contingência ou o capricho, ele toma como um 
só objeto uma ideia, sua objetificação material e seu portador social. Os 
dois livros anteriores da Lógica (“Ser” e “A reflexão”) tratam da gênese 
do Sujeito, e, uma vez que uma nova subjetividade se torne um ser, seu 
desenvolvimento ou concretização prossegue através de sua objetifica-
ção e reinternalização até que se torne parte integrante da vida de todo 
o povo. A análise de Hegel desses processos é extremamente rica, mas, 
se eles devem ser apropriados, o significado da noção abstrata de subje-
tividade é fundamental.

A forma como Hegel analisa o Sujeito é por meio dos momentos do 
individual, do universal e do particular. Essas são, em um dado nível, 
categorias lógicas por meio das quais um mesmo conceito representa 
respectivamente: uma coisa concreta individual, única e existente, uma 
categoria ou gênero universal de coisas ou a qualidade particular do indi-
víduo que encarna um exemplar do universal. Essa relação é a mesma que 
a categorização de signos de Charles Sanders Peirce como sinsign,  legisign 
e qualisign, mas, além disso, tem uma base muito profunda nas relações 
sociais. Por exemplo, o governante de uma nação pode ser um tirano in-
dividual, mas, por meio de uma constituição, ele se torna um ocupan-
te particular de uma posição constitucional que tem caráter universal. 
Da mesma forma, qualquer conceito universal é conhecido por nós e, de 
fato, pode-se dizer que existe apenas por meio de ocorrências particula-
res. E essas ocorrências particulares de um universal existem apenas em e 
por meio de indivíduos que participam do ser e do conhecimento dele. Essa 
estrutura lógica tripartida do conceito elimina a necessidade de “essên-
cias” e “coisas em si” existentes à parte ou atrás das aparências.

Ao mesmo tempo, no nível da prática social, vemos que as institui-
ções de uma sociedade, entendidas como universais que incorporam 
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princípios e elementos do próprio modo de vida, inscritos na linguagem 
e no direito, só podem existir na e por meio da atividade e autoconsciência 
dos indivíduos que encenam as práticas sociais particulares por meio 
das quais o universal existe. O que é verdade para conceitos e práticas 
sociais também é verdade para cultura material. Uma lei, uma língua ou 
uma ferramenta só é significativa, viva, e só faz parte da cultura huma-
na em desenvolvimento na medida e na maneira como é interpretada e 
usada por pessoas individuais em sua prática social.

O sujeito é construído por meio de colocações sucessivas do concei-
to abstrato, do juízo e do silogismo. Isso significa que, em primeiro lu-
gar, cada um dos momentos do conceito deve existir e se colocar em si 
mesmo (conceitos abstratos). Em relação a um movimento social, por 
exemplo, deve haver pessoas individuais que possam participar dele, 
deve haver laços sociais reais ou atividades por meio das quais tal par-
ticipação particular possa ser posta em prática, e o princípio universal 
expresso pelo movimento deve ter alguma existência material. Em se-
guida, as vinculações um a um (juízos) devem ser feitas para cada um 
desses momentos: os indivíduos devem conhecer o princípio, as ativi-
dades particulares devem expressar o princípio e os indivíduos devem 
se engajar nas atividades particulares. Finalmente, a ideia hegeliana do 
silogismo requer que cada um faça a mediação entre os outros dois; por 
exemplo, as atividades particulares das quais o indivíduo participa de-
vem ser conhecidas por aquele indivíduo como expressando o princípio 
etc. Se qualquer desses juízos ou silogismos estiverem faltando, então o 
conceito é irreal ou abstrato, não se desenvolveu plenamente. A ideia de 
Hegel é que a interação com seu objeto – o resto da cultura e da vida de 
um povo – impulsiona o desenvolvimento e a concretização do conceito 
como parte da vida desse povo, ou destrói e/ou transfigura o conceito.

O sujeito

Para Hegel, então, “sujeito” não é considerado uma pessoa individual. 
Mesmo que, em certos sentidos, evidentemente, os indivíduos tenham a 
responsabilidade moral e iniciem as ações, seja cometendo um crime ou 
simplesmente levantando o braço, é racional afirmar que os indivíduos 
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que têm responsabilidade moral por suas ações têm-na apenas como 
parte de um todo social mais amplo, seja como parte de um movimento 
social, empresa ou nação, ou o fazem ao cumprir as responsabilidades 
de sua posição social particular, que é, afinal, uma entidade social ou 
“universal” – não sua própria particularidade. Da mesma forma, um in-
divíduo sabe coisas, mas só pode sabê-las por meio de linguagem, ima-
gens e outras entidades socialmente criadas e validadas, como ciência, 
religião, mídia etc. De modo geral, é suficientemente claro que o conhe-
cimento de um indivíduo é apenas uma certa fração do conhecimento 
social de que participa. Da mesma forma, a identidade ou autoconsciên-
cia do indivíduo, embora evidentemente dele e não de outra pessoa, é 
uma construção social, algo sobre o que a teoria social mais recente se 
tornou bastante convicta.

Para Hegel, portanto, um sujeito é um sistema de atividade, que só 
deve ser considerado como uma pessoa individual em um sentido limi-
tante. Na outra extremidade, é um povo inteiro; ou melhor, para o jovem 
Hegel, era todo o povo, mas depois de 1805 era a civilização europeia 
como um todo que se expressava como Espírito, sujeito universal. Uma 
preocupação absolutamente central de Hegel desde o início era como a 
individualidade poderia florescer, ao mesmo tempo que a solidariedade 
social fosse sustentada. Assim, para Hegel, o sujeito não é um sujeito co-
letivo, como uma nação ou movimento social, nem um indivíduo, mas 
uma coordenação particular dos dois.

Subjetividade

A pergunta deve ser feita: como Hegel via a consciência de um ser hu-
mano individual, isto é, concebida em seu significado comum? Afinal, 
Descartes não inventou o dualismo mente/matéria, que é uma experiên-
cia cotidiana de qualquer membro da sociedade moderna – pensamen-
tos em nossas cabeças e coisas no mundo exterior. Nem Kant inventou 
a concepção de uma pessoa individual como um sujeito inerentemente 
soberano com uma capacidade inata para a racionalidade e para o senso 
moral: essa é a consciência geral de todos nós, modernos. Como, então, 
Hegel difere dessas concepções?
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Apenas a ciência experimental do final do século XIX e do século XX 
poderia fornecer as informações de que Hegel precisava para ter uma 
teoria da psicologia como tal, ou mesmo uma filosofia da psicologia. 
No entanto, ele conseguiu contribuir para uma fundamentação para a 
psicologia social com um idealismo objetivo que não supunha que o re-
curso das ideias fosse algo diferente do recurso da prática social. Uma 
vez que um artefato ou prática social seja entendido como um produto 
do pensamento, sua internalização e objetificação por atores humanos 
significa apenas o movimento da ideia de um substrato material para 
outro, e a natureza desse substrato material, independentemente de sua 
função como artefato, é literalmente imaterial.

Mas Hegel não está muito preocupado com saber como temos uma 
ideia de algo em nossas cabeças: se aquilo existe para nós, isto é, se esta-
mos agindo em relação a ele, então obviamente adquirimos algum tipo 
de “representação” daquilo. O problema só surge quando presumimos 
desde o início a existência de uma “coisa em si” que difere da forma 
como nos parece. Hegel não reconhece nada em si separado de sua apa-
rência. Tanto a coisa em si quanto a aparência são momentos na gênese 
do conceito da coisa.

Por causa da época em que viveu, Hegel não foi capaz de ir além de um 
certo ponto e, como é óbvio, seu Espírito continua sendo uma entidade 
metafísica. Para transcender essa metafísica, é necessário romper com 
o fundamento metafísico de Hegel e introduzir uma ontologia que seja 
fiel à estrutura do Espírito e reconheça que nossas premissas são: “os 
indivíduos reais, a sua atividade e as condições materiais em que vivem, 
tanto as que acham já existentes como as produzidas pela sua ativida-
de”. [§1a, A ideologia alemã, Marx 1845]

Psique, atividade e artefato

Já foi indicado em várias ocasiões que o Espírito deve ser entendido si-
multaneamente como três coisas: psique, atividade e artefato – ou, mais 
precisamente, o que é necessário em cada um, ao invés de caprichoso, 
contingente ou não essencial. Mas o Espírito não deve ser entendido 
como igual a cada uma dessas coisas, ou que cada uma separadamente 
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seja análoga uma à outra ou ao Espírito. Em vez disso, o Espírito existe 
apenas por meio da coexistência (coincidência, correspondência) de to-
dos os três, assim como “árvore” pode existir apenas por meio de árvo-
res individuais: a qualidade dessas árvores individuais as torna árvores, 
o gênero ou espécie da própria árvore. Assim também é com o Espírito; 
e, certamente, se entendido dessa forma, o Espírito não deve ser consi-
derado metafísico mais do que as árvores.

Assim, tendo ficado estabelecido que é a coexistência, não a simetria, 
de psique, atividade e artefato que está em questão, deve ser destacado 
que, em primeiro lugar, a identidade e inseparabilidade dos três são a 
natureza específica do Espírito. Em várias ocasiões, mencionei o indi-
vidual, o particular e o universal de maneiras estreitamente análogas a, 
respectivamente, psique, atividade e artefato. Essas duas tricotomias não 
são idênticas, pois individual, particular e universal são relações especi-
ficamente lógicas; entretanto, há um sentido em que indivíduo = psique, 
particular = atividade e universal = artefato. Voltarei a isso adiante, mas 
por enquanto devemos esclarecer exatamente o que significa cada termo.

“Psique” é a consciência de uma pessoa individual em seu sentido mais 
geral; a natureza específica e os limites da psique precisam ser objeto de 
consideração especial e cuidadosa, e essa é uma tarefa especial dos psi-
cólogos. Apenas algumas observações devem ser feitas aqui. Em primei-
ro lugar, uma distinção clara precisa ser feita entre a psique e o cérebro 
ou “estado-cerebral”, ou, nesse caso, o sistema nervoso ou mesmo o cor-
po humano como um todo, que está por trás da atividade da psique. Por 
mais problemático que seja, quando considerada como algo por si só, a 
psique não é um estado cerebral ou algo parecido. É uma categoria fun-
damental. O estado do sistema nervoso é algo diferente da psique, assim 
como a relação social, a linguagem, as imagens representacionais etc. 
que possam “preencher” ou formar a psique a qualquer momento. Como 
se deve conceber a psique é coisa que provou ser problemática ao longo 
dos séculos, mas a sua existência é uma questão controversa apenas para 
aqueles que pensam que a física é a ciência das leituras dos medidores.

Em segundo lugar, não se propõe que a psique seja uma substância 
ou que seja uma coisa que tem este ou aquele estado, nem se sugere que 
“contenha” pensamentos que são conscientes ou inconscientes, muito 
menos que exista uma correspondência de um para um entre um estado 
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do sistema nervoso e o que poderia ser chamado de “estado da psique”. 
Hegel concordou com Fichte que o ego era pura atividade, não a ativi-
dade de algo, mas simplesmente pura atividade. Antes de Freud, é claro, 
“ego”, a palavra latina para “eu”, não tinha o significado específico que 
Freud deu a ela. De fato, para Fichte e Hegel, a noção de prática unia 
a atividade interna e externa, tanto a intenção quanto a vontade, e as 
consequências intencionais e não intencionais. “Atividade” se referia à 
atividade subjetiva-objetiva, tanto a atividade subjetiva interna quan-
to a atividade objetiva externa, mas “atividade pura” significava apenas 
aquele aspecto da atividade que era interno e ainda não misturado com 
o mundo externo. “Psique” não deve ser, em sua essência, associada à 
cabeça; tal associação é algo que deve ser resolvido pela ciência experi-
mental especializada, não pela filosofia, mas certamente deve ser asso-
ciada a um ser humano individual, mesmo sendo algo distinto do corpo 
da pessoa e não podendo existir – não apenas em e através de – na prática 
material objetiva, senão na prática social em seu sentido mais amplo.

“Atividade” é o que os seres humanos fazem, com seu corpo, com seu 
cérebro, uns com os outros e com artefatos, ligado tanto ao seu aspecto so-
cial como às suas intenções e à consciência do que estão fazendo. Embora, 
na medida em que falamos de Espírito, estejamos nos preocupando com 
a atividade como prática social e, portanto, o que é não essencial e con-
tingente fica um tanto em segundo plano até que se mostre essencial e 
necessário, ontologicamente, não fazemos distinção. A questão de como 
a atividade deve ser apreendida e compreendida é um problema meto-
dológico que decorre dessa distinção ontológica. Embora possa, em um 
dado instante, ser a atividade de uma pessoa, por sua própria natureza, 
a atividade deve ser entendida como social. A atividade de uma pessoa 
individual é significativa apenas em relação ao seu significado para os 
outros ou para o ator como algo refletido fora da prática social. Ela é es-
sencialmente social ou interpessoal no sentido mais amplo possível.3

Tomados em conjunto, psique e atividade constituem a totalidade da 
prática social, exceto que nenhuma prática social, ou qualquer tipo de 
vida humana, pode ocorrer a não ser por meio de e através do uso de 
artefatos, entidades materiais tais como palavras, mercadorias, terra, 
imagens, leis, máquinas, edifícios e assim por diante, sejam vibrações 
do ar, marcas em um pedaço de papel, construções de concreto e metal 
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ou organismos vivos. Todas essas coisas, que chamarei de artefatos, são 
coisas materiais, formadas a partir da matéria fornecida pela nature-
za, mas são o que são apenas em virtude do significado que lhes é dado 
e da interpretação feita deles pelos seres humanos na prática social. 
Qualquer interpretação desse tipo é possível, é claro, apenas graças às 
propriedades materiais da coisa e sua existência material palpável.

Artefatos são signos no sentido que C. S. Peirce deu à palavra: eles sig-
nificam algo (um objeto) para outra coisa (um interpretante). Para Hegel, 
como para Peirce, a distinção entre signo e ferramenta é secundária e 
relativamente arbitrária. Todos os artefatos são parte de um continuum 
infinitamente interconectado de natureza material e de uma rede global 
de atividade humana. Nesse sentido, os artefatos são universais. A exis-
tência de milhões de armas em bairros dos Estados Unidos, por exemplo, 
não é algo que se possa desejar, nem simplesmente uma questão de inter-
pretação; em verdade, as armas só matam pessoas se alguém usá-las para 
isso, mas sua existência em milhões de lares e mãos é um fato material. 
A distribuição de armas nos Estados Unidos deve, portanto, ser conside-
rada um artefato, e as políticas sociais têm que levar isso em conta. Os ar-
tefatos são assim: embora sujeitos à interpretação, têm uma existência 
objetiva, material e, em certa medida, sempre há um resíduo que está 
além do uso e da interpretação humana. Da mesma forma, a vulnerabi-
lidade à varíola é um fato material e um artefato, um produto da história 
humana e da sociedade. Na verdade, o corpo humano é em sua totalidade 
um artefato, e isso talvez precise de um esclarecimento especial.

O corpo como artefato

Seja do ponto de vista da evolução das espécies, da ciência médica ou 
da sociologia, o corpo humano é em si um artefato, não apenas no sen-
tido de que está sujeito a interpretação na medida em que é usado na 
prática social, mas como um produto da indústria e da atividade social 
de nossos predecessores hominídeos e de todas as sociedades humanas 
até o presente. O fato de ser também um objeto natural, como os corpos 
dos animais selvagens, não lhe é algo peculiar: todos os artefatos tam-
bém são objetos materiais naturais sujeitos às leis da física, química e 
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biologia, além de serem moldados por e para seu uso na sociedade hu-
mana, assim como nossos animais domésticos e nosso meio ambiente. 
É seu uso na atividade humana que marca os corpos humanos como ar-
tefatos. Mas, em si, são simplesmente coisas materiais, não são ativida-
des e não são pensamentos; estão sujeitos a interpretação, mas não são 
interpretações em si mesmos e não fazem interpretações.

Então, quando falo de “atividade”, refiro-me em primeiro lugar a um 
corpo humano que está ativo, mas sempre junto com outros artefatos, e 
à atividade consciente da qual a psique também participa. A atividade 
nem mesmo é concebível sem artefatos entendidos nesse sentido, como 
inclusivos de todas as formações materiais, até mesmo o próprio corpo 
humano, juntamente com todos os sinais que faz, sejam palavras fala-
das, palavras escritas, linguagem corporal ou usando armas ou máqui-
nas para qualquer propósito. Portanto, a atividade, no sentido que lhe é 
dado aqui, é sempre a atividade dos artefatos.

Mas um artefato é um artefato apenas por ter significado para os seres 
humanos e estar sujeito a interpretação. Um artefato é uma coisa morta. 
Ele trai sua artificialidade pelas impressões digitais deixadas por mãos 
humanas, e sempre há vestígios de seu uso e fabricação, de ser um arte-
fato. Mas, sendo uma coisa morta, vive apenas por ser usado ou interpre-
tado em alguma atividade humana, e é um artefato apenas até esse ponto. 
Por ser uma coisa material, claro, não desaparece assim que deixa de ser 
usado. Um livro ou placa de pedra continua a existir exatamente como é, 
mesmo quando a linguagem na qual está escrito for esquecida, e enquanto 
permanece enterrado e fora da vista dos seres humanos, perdido em uma 
prateleira da biblioteca, onde nunca será aberto. Mas então, em algum 
momento e de alguma forma, artefatos há muito esquecidos entram nova-
mente na prática social, e a atividade de seres humanos talvez mortos há 
muito tempo e já esquecidos entra novamente na vida social, graças à na-
tureza dos artefatos como objetos materiais, agora sujeitos a novas inter-
pretações. Alguns artefatos, como as palavras faladas, têm uma natureza 
transitória, mas, sendo coisas materiais, fazem parte de um mundo ma-
terial universal, existindo além de qualquer sociedade humana. Em geral, 
um artefato tem seu significado apenas como parte de um sistema com-
pleto de artefatos e, se removido desse sistema, seja um sistema simbólico, 
de linguagem ou de produção e suas ferramentas, ele não tem sentido.
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Sempre que uso a palavra “cultura”, refiro-me à massa de artefatos, 
coisas mortas, mas do ponto de vista de seu uso em atividades. Assim, 
“uma cultura” se refere a algum sistema de artefatos em que há signifi-
cados compartilhados. Não uso a palavra “cultura” para significar a ati-
vidade em si nem a psique daqueles que participam do uso da cultura 
e da interpretação dos artefatos dos quais ela é composta. Exceto pelos 
artefatos transitórios, como palavras faladas ou corpos humanos vivos, 
a cultura é acessível aos arqueólogos, que se veem diante de quebra-ca-
beças pela descoberta de artefatos desconectados das atividades em que 
faziam sentido. Embora a cultura esteja, nesse sentido, morta e só ga-
nhe vida quando for usada, os artefatos, como coisas materiais, colocam 
limites inerentes ao seu uso e têm suas próprias ligações inerentes “em-
butidas” neles, por assim dizer, as quais podem ser convencionais, mas 
possivelmente enraizadas nas propriedades físicas do objeto ou em sua 
semelhança com uma outra coisa.

O Espírito como sujeito universal

Voltando brevemente ao conceito de sujeito: um sujeito é um sistema 
autoconsciente de atividade. Pode-se perguntar: o que constitui um sis-
tema? Essa é uma questão inerentemente aberta e não pode ser respon-
dida arbitrariamente ou de fora, de acordo com algum tipo de critério. 
Ela só pode ser respondida da maneira que Hegel demonstrou na Lógica, 
ou seja, por meio da “crítica imanente”. Os artefatos, em si, são abertos 
em relação ao seu potencial de interpretação; são universais. Os indiví-
duos, por outro lado, são finitos por definição, por mais que suas vidas 
e sua consciência estejam ligadas e determinadas pela prática material 
e social. As atividades, que se organizam em sistemas, não são infinitas 
nem fechadas em si mesmas, e o que constitui um sistema é resolvido 
pelo processo de autorreflexão. O sujeito anunciará a si mesmo.

Que crédito podemos dar à afirmação de Hegel de que o Espírito é um 
sujeito, então? Francamente, nenhum. Por definição, um sujeito é auto-
consciente, e a alegação de que o Espírito é autoconsciente corresponde 
a afirmar que todo o processo histórico é autoconsciente. Pode-se argu-
mentar que, embora ainda não sejamos uma autoconsciência coletiva, 
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entendendo-nos coletivamente como um produto da história que fize-
mos, estamos no processo de nos tornar autoconscientes. Mas, apesar 
das Nações Unidas, não há nem mesmo uma aparência de tal autocons-
ciência coletiva, mesmo agora no começo do século XXI, muito menos 
em 1807. Talvez uma crise ambiental global, ameaçando de forma ime-
diata e óbvia a existência de vida na Terra, pudesse nos ajudar nesse pro-
cesso? Mas não tão longe.

Quando olhamos para a ideia original de Espírito de Hegel, de Volksgeist 
e Zeitgeist, então encontramos sentido racional em descrever esse tipo de 
Espírito como um sujeito; um povo tem autoconsciência, está conecta-
do à sua história e cultura compartilhadas e a seu destino comum, per-
sonificado em seus líderes e objetivado em suas instituições populares, 
afirmado em sua arte e religião. Um povo vai à guerra para defender sua 
nação, orgulha-se em suas realizações e geralmente sabe que são filhos 
de sua nação, de alguma maneira ou em algum grau. Mesmo as pessoas 
de certas épocas compartilham de alguma forma do Espírito dominante 
da época e se identificam de certa forma com sua época, embora a auto-
consciência aqui seja extremamente tênue. Mas, uma vez que o concei-
to de Espírito seja transformado em uma presença que preexiste à sua 
manifestação na história, que aguarda o retorno a si mesma como au-
toconsciência, então deixaremos o domínio da ciência e entraremos na 
metafísica. Contudo, o erro de atribuir autoconsciência ao Espírito não 
destrói o núcleo racional da ideia de Hegel da natureza dos seres huma-
nos en masse, que é igualmente a “segunda natureza” das pessoas.

NOTAS

1 Andy Blunden é um produtivo intelectual independente hegeliano-marxiano. 
Para acessar seu artigo completo e a extensa lista de mais artigos seus, ver:  https://
www.ethicalpolitics.org/ablunden/works/index.him. Não estamos de modo al-
gum sugerindo aqui uma coincidência com sua leitura hegeliano-marxiana, mas 
apenas o interesse que seu retorno (embora ainda dualista) a um holismo/intera-
cionismo hegeliano pode ter para a construção (como correção de tal leitura) de 
um ponto de vista prático-poiético, sensível, histórico (N. do O.).

https://www.ethicalpolitics.org/ablunden/works/index.him
https://www.ethicalpolitics.org/ablunden/works/index.him
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2 Este texto, com título nosso, corresponde à tradução da primeira metade, sem as 
notas, do artigo de Andy Blunden, “The Nature of  Hegel’s Spirit” (2007), aqui pu-
blicada como gentil contribuição do autor. A tradução é de Deodato G. S. Souza e 
a revisão de tradução é de José Crisóstomo de Souza (N. do O.). 

3 A respeito de atividade, é preciso considerar o que Hegel tem a dizer sobre o tra-
balho. Ver, por exemplo, de Paul Ashton, “Hegel & Labor”, no seminário Legacy of  
Hegel, U. of  Melbourne, 1999, em: https://www.marxists.org/reference/archive/
hegel/txt/ashton.htm/. 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/txt/ashton.htm/
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/txt/ashton.htm/
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Filosofia prática  
e Teoria Crítica: 
por um pragmatismo  
ético-crítico hegeliano

Introdução – Moralidade e eticidade: Kant mais Aristóteles 
igual a Hegel? A crítica de Habermas a Rawls

Parte significativa da teoria moral desenvolvida no Ocidente tem-se 
tensionado entre orientações comumente tidas como inconciliáveis: 
por um lado, uma orientação mais valorativa, normalmente compatí-
vel como um primado do bem sobre o justo; por outro, diretrizes mais 
deontológicas, que compreendem “questões de justiça” como mais fun-
dacionais e funcionalmente diferenciadas de problemas axiológicos.

Apenas depois de Kant começou a se consolidar a impressão de que 
uma mediação entre essas diretrizes poderia ser buscada sob o patrocí-
nio de uma teoria mais integral da ação. Hegel foi o primeiro a perseguir 
dessa maneira uma relação interna e pragmática entre moralidade e 
eticidade. E há quem veja ainda hoje, numa reformulação do paradigma 
hegeliano de intersubjetividade, centrado na noção de reconhecimen-
to, em particular Axel Honneth (2000, p. 172), uma oportunidade para 
deixar definitivamente para trás a dicotomia entre a ética aristotélica e 
a moral kantiana da autonomia: a teoria hegeliana do reconhecimen-
to poderia fornecer “a descoberta de uma alternativa na qual ambos os 
pontos de vista são de tal forma integrados que com isso nós podemos 
viver uma vida menos cindida” – um programa que conteria “a tarefa 
central de uma teoria moral hoje”, uma espécie de integração pós-meta-
física da moral kantiana e da concepção ético-política aristotélica.
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A bem da verdade, esse complexo temático, intensamente discutido 
até o século XXI sob o signo do debate entre correntes liberais e adep-
tos do contextualismo, fora antecipado com a separação, que Jürgen 
Habermas pretende que esteja superada pela sua ética do discurso, en-
tre éticas especializadas em questões de justiça e questões do bem-vi-
ver.1 No entanto, quem deseja manter a sensibilidade às questões postas 
pelo aristotelismo sem abandonar o relativismo e sem renunciar a pre-
tensões enfaticamente normativas, construindo, pela teoria da intera-
ção, a passagem para a deontologia, acaba também deixando o terreno 
da teoria moral e se deparando com questões metaéticas inquietantes, 
sobretudo aquelas concernentes aos limites do construtivismo moral de 
inspiração kantiana, como em John Rawls (2005).

No horizonte de sua multifacetada crítica a Rawls e sua teoria da jus-
tiça, Habermas parece detectar certa petitio principii que atinge em cheio 
o alegado construtivismo de inspiração kantiana do primeiro, que or-
ganiza a economia interna do seu liberalismo político.2 Em Rawls, diz 
Habermas (2018, p. 159), “a razão prática é, ao mesmo tempo, esvazia-
da de seu núcleo moral e é deflacionada a uma razoabilidade que fica 
na dependência das verdades morais fundamentadas de outra forma”. 
“Agora, a validade moral da concepção de justiça não se fundamenta em 
uma razão prática que vincula de modo universal, mas sim na feliz con-
vergência de imagens de mundo razoáveis, que se sobrepõem de modo 
suficiente em seus componentes morais”.

Habermas se refere ao fato de que a dicotomia entre o político e o me-
tafísico, em Rawls, teria como uma de suas principais consequências 
a inviabilidade de uma interlocução cultural, relevante para a teoria 
política, entre participantes de visões de mundo potencialmente inco-
mensuráveis. Ora, decorreria dessa feição necessariamente não pública 
das razões éticas, em favor de uma concepção de justiça, precisamente 
o caráter, digamos, “gratuito” e contingente da validade pública do con-
teúdo do “consenso sobreposto” rawlsiano.3

Habermas enfatiza aí, na verdade, a inexistência, em Rawls, de uma 
perspectiva compartilhada de modo público antes do overlapping consen-
sus – algo que equivaleria a dizer que uma concepção de justiça instau-
rada pelo consenso sobreposto, como defendida por Rawls, produziria 
justamente aquilo que estaria sub-repticiamente pressupondo como sua 
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condição de possibilidade. “O que Rawls chama de ‘uso público da razão’ 
pressupõe a plataforma comum de um consenso político fundamental já 
alcançado. Os cidadãos entram nessa plataforma post festum, isto é, como 
consequência da ‘sobreposição’ resultante de suas diferentes convicções de 
fundo”. (HABERMAS, 2018, p. 162, grifo do autor) Com algo de ironia: se o 
Estado democrático de direito não for um destino inscrito em nossa natu-
reza, Habermas acha, tampouco os concernidos, que deveriam ser pres-
supostos como formados em interpretações incomensuráveis do mundo, 
veem-se munidos do apoio imanente necessário para chegar a ele.

A resposta a essa dificuldade mobiliza o núcleo mais abrangente do 
esforço filosófico de Habermas; digamos: a compreensão do uso públi-
co da razão como estrutura imanente de argumentação acionada ante 
pretensões de validade normativa, mormente quando tornadas proble-
máticas, isto é, a relação dialética4 e não reducionista entre eticidade e 
moralidade, entre práticas comunicativas e discursos. Apenas essa re-
lação seria capaz de explicar aquilo de que depende a posição filosófica 
de Rawls: a passagem de doutrinas abrangentes incomensuráveis, sem 
a suposição de sua razoabilidade potencial, na direção de um consenso 
sobreposto. O imperativo de que imagens de mundo se tornem gradual-
mente razoáveis, permitindo a prevalência de valores políticos, somen-
te poderia ser pensado a partir de um ponto de vista moral – anterior, 
por assim dizer, ao consenso sobreposto –, que haure suas energias da 
“força de uma autoridade epistêmica que é independente das imagens 
de mundo”. (HABERMAS, 2018, p. 177)

Obviamente, toda essa problemática é também amplamente impac-
tante para a retomada contemporânea do projeto de crítica imanente 
da sociedade, da Teoria Crítica. Habermas, que é seu mais eminente re-
presentante vivo, explica que uma apropriação crítica de tradições his-
tóricas e culturais depende de entendê-las como expressão de processos 
de aprendizagem, o que exige, por sua vez, “um ponto de vista prévio de 
avaliação crítica”.

A filosofia pode dispor dele em sua própria busca por objetividade 
e imparcialidade. Mas em seu próprio acesso às determinações pro-
cedimentais da razão prática a filosofia pode sentir-se de novo con-
firmada por uma perspectiva que ela encontra na própria sociedade: 
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pelo ponto de vista moral a partir do qual as sociedades modernas 
são criticadas pelos seus próprios movimentos sociais. A filosofia só 
pode se comportar em termos afirmativos em relação ao potencial de 
negação incorporado nas tendências sociais a uma autocrítica irres-
trita.5 (HABERMAS, 2018, p. 183-184, grifo do autor)

No esforço que empreendo a seguir, corre certamente, de maneira 
mais ou menos implícita, a hipótese de que a adoção por Habermas – no 
terreno da filosofia política, mas também no da Teoria Crítica – de uma 
posição como a delineada anteriormente acarreta uma conexão mui-
to mais íntima com o programa hegeliano do que ele talvez estivesse 
disposto a admitir – ainda que isso não tenha passado despercebido a 
alguns de seus leitores. Seja como for, proporei um itinerário que nos 
fará retornar de Habermas a Hegel – e a uma leitura intersubjetivista de 
Hegel, como a de Axel Honneth. Axel Honneth, o mais eminente repre-
sentante da Teoria Crítica depois de Habermas, numa entrevista dada 
com Luc Boltanski a Robin Celikates, em um volume editado por Rahel 
Jaeggi e Tilo Wesche, fornece pistas preciosas acerca da sua posição na 
guinada comunicacional proposta por Habermas na referida teoria, da 
posição dessa guinada comunicacional em comparação com as perspec-
tivas perseguidas pela Teoria Crítica da primeira geração e, finalmente, 
o modo como a direção tomada por Honneth pode relacionar-se às lei-
turas contemporâneas do legado filosófico de Hegel.6

Meu ponto de partida é uma reconstrução do debate entre Jürgen 
Habermas e Hilary Putnam com respeito à relação entre deontologia e 
pluralismo valorativo, na seção seguinte. Em seguida, delineio os con-
tornos de uma posição na filosofia prática que chamarei de pragmatis-
mo ético, na terceira seção, a qual atribuirei a Hegel e que constituirá, 
na verdade, a inspiração para o tipo de interpretação que proporei em 
seguida sobre o argumento da eticidade, na quarta seção. Finalmente, 
depois de indicar, em linhas gerais, as condições para um retorno à 
Teoria Crítica inspirado por discussões pragmatistas na ontologia so-
cial, na quinta seção, mostrarei como Axel Honneth fornece um modelo 
hegeliano para o tratamento da relação dialética entre normas, valores 
e práticas, isto é, contexto, na última seção.7
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A crítica de Putnam a Habermas: deontologia kantiana 
“vazia” e pluralismo axiológico “incontornável”

Em seu célebre livro Colapso da verdade e outros ensaios, de 2002, Putnam 
– digamos, um pragmatista relutante – tematiza, com extrema argúcia e 
sofisticação argumentativa, tanto a origem da distinção entre juízos de 
valor e juízos de fato quanto a influência decisiva da dicotomia8 entre fato 
e valor na epistemologia moderna e contemporânea, assim como tam-
bém na filosofia prática. (BERNSTEIN, 2010, p. 155-156) Putnam (2002b) 
indica que sua tese acerca de uma imbricação entre fato e valor tem de-
corrências severas naquele âmbito denominado por Aristóteles de “filo-
sofia prática”. Ao rechaçar a dicotomia, recolocando a questão da “objeti-
vidade” dos valores, Putnam refuta também a neutralidade axiológica na 
filosofia prática, isto é, a ideia geral, fortemente vinculada à ética deonto-
lógica de matriz kantiana, de que os valores não são passíveis de temati-
zação racional enfática.

Eis por que suas reflexões encontram um termo justamente numa 
controvérsia com Jürgen Habermas, reconhecido expoente contem-
porâneo de uma concepção deontológica da moral e o qual, segundo 
Putnam, “traça uma nítida distinção” entre as “normas” éticas universais 
e os valores não universalizáveis e argumenta que somente as primeiras 
– as normas – são objetivas. (PUTNAM, 2002b, p. 15) Neste sentido, diz 
Putnam (2002b, p. 16), “argumento [. . .] que temos aqui uma dicotomia 
indefensável e que, de fato, a objetividade que Habermas postula para as 
normas pressupõe a objetividade de, pelo menos, alguns valores”.

Depois de uma breve reconstrução do debate entre esses dois “prag-
matistas kantianos” de perfis diferentes, pretendo mostrar, bem ao 
espírito da problematização proposta por Putnam, os limites dessa 
crítica e, mais à frente, os pressupostos teóricos que permitem rela-
tivizá-la a partir do esclarecimento da posição do próprio Habermas. 
Como Putnam (2002b, p. 14) diz na introdução de seu livro, é preciso 
cautela com “o fenômeno da elevação, pelos filósofos, de distinções 
aparentemente inofensivas a dicotomias absolutas”. Procuro mostrar, 
por conseguinte, que a diferenciação proposta por Habermas não pode 
nem nunca foi compreendida por ele como uma dicotomia absoluta. 
É  pensada, ao contrário, em termos de uma continuidade favorecida 
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pela compreensão de constituição intersubjetiva do mundo da vida que 
remonta, em última instância, à noção hegeliana de reconhecimento.

Apesar de reconhecer que a filosofia prática de Habermas correspon-
de à perspectiva de sociedades para as quais o pluralismo axiológico se 
tornou incontornável – um enfoque que assume que “o desacordo sobre 
o que a vida ética requer concretamente de nós é um fato da vida, algo que 
não desaparecerá” (PUTNAM, 2002b, p. 155, grifo do autor) –, Putnam 
(2002b, p. 155) entende que o fato de nos oferecer tão somente “uma 
regra de como conduzir nossos inevitáveis desacordos sobre as regras 
de primeira-ordem que devem governar nossa conduta” faz com que 
Habermas mereça a alcunha de “filósofo moral kantiano minimalista”.9 
(PUTNAM, 2002b, p. 155) Com essa extrema formalização, Habermas 
se expõe, de acordo com Putnam (2002b, p. 155), a um risco fatal: “se as 
normas universais kantianas, sejam elas muitas ou poucas, podem real-
mente esgotar o que é ‘objetivo’ na ética ou se, por outro lado, há, algu-
mas vezes, alguma coisa mais para os ‘valores’ do que as contingências 
das histórias dos vários ‘mundos da vida’ locais”.

Apoiando-se fortemente na reconstrução de uma interlocução que 
envolve Iris Murdoch, Christine Korsgaard e Bernard Williams, Putnam 
defende a tese geral de que nossas máximas éticas contêm conceitos éti-
cos espessos, isto é, contêm elementos descritivos que estabelecem in-
trinsecamente orientações valorativas. Sendo esse o caso, como a questão 
da extensão desses conceitos éticos está sempre atrelada às coordenadas 
estabelecidas no interior de um mundo social determinado, a questão 
deontológica da universalização sempre possui um caráter problemá-
tico. Por outro lado, retomando a crítica de Hegel a Kant, Putnam sus-
tenta que, do ponto de vista da ética deontológica e de sua sensibilidade 
exacerbada para a forma da legislação, todo e qualquer conteúdo per-
manece incontornavelmente não universal. Eis por que Putnam (2002b, 
p. 161) conclui dizendo que “o relativismo de qualquer tipo com relação 
a valores não pode deixar intactas as máximas”. Para Putnam (2002b, 
p. 162-163, grifo do autor), Habermas está simplesmente envolvido com 
um projeto político-filosófico de
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fazer quaisquer concessões àquilo que podemos chamar de ‘sociolo-
gismo com relação aos valores’ – tratar as disputas de valor como, de 
fato, meros conflitos sociais a serem resolvidos [. . .] e não como desa-
cordos racionais exigindo uma decisão sobre onde se encontram as 
melhores razões [. . .] podemos engajar-nos na discussão (no sentido 
normativo da ‘ação comunicativa’) com o objetivo de alcançar um vo-
cabulário comum e um entendimento comum de como esse vocabulá-
rio poderia ser aplicado. Entretanto, a menos que haja uma resposta 
correta para essas questões, essa discussão não pode realmente ser 
um esforço para encontrar uma resposta para a qual há melhores razões.

Em suma, a crítica de Putnam (2002b, p. 172) à ética do discurso de 
Habermas denuncia aquilo que entende ser sua ambiguidade fundamen-
tal. Ao pretender ser a fonte última de toda validade que possa se estabe-
lecer eticamente, “a fundação de toda ‘validade’ que a ética pode possuir” 
(PUTNAM, 2002b, p. 172, grifo do autor), a ética do discurso se expõe à al-
ternativa de que suas alegações são vazias ou de que não há razões para 
acreditar nelas. Isso ocorre, para Putnam, porque a alegação acerca da ori-
gem da correção moral numa situação ideal de fala é, por assim dizer, “pu-
ramente ‘gramatical’” (PUTNAM, 2002b, p. 172), isto é, não fornece por si 
só conteúdo à correção moral em um conflito concreto, de maneira que tem 
sempre de se apoiar no significado ético previamente dado dos elementos 
constituintes da situação ideal de fala; e, além disso, tem de pressupor tal 
conteúdo axiológico para expressar os conceitos em meio à disputa.

Precisamos de insights tanto aristotélicos quanto kantianos [. . .] nossa 
habilidade, imperfeita mas indefinidamente perfectível, de reconhe-
cer as exigências que nos são feitas pelos vários valores é, precisa-
mente, o que dá conteúdo à ética kantiana (ou ‘discursiva’). (PUTNAM, 
2002b, p. 172)

Apelando à noção de conceitos éticos densos, Putnam pretende sub-
linhar que, como tal vocabulário axiológico é condição indispensável 
para nossa reflexão moral, normas não podem ter conteúdo indepen-
dentemente de valores. Toda pretensão de formular normas morais sem 
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reconhecer sua constituição axiológica conduz a um formalismo vazio. 
Eis por que permitir a confluência de um minimalismo moral com res-
peito às normas com um relativismo ético em relação a valores acaba 
por solapar, sustenta Putnam, a própria validade objetiva das normas.

O ponto crítico sublinhado por Putnam é de fato forte, posto que 
vincula, através da acusação de não cognitivismo das orientações axio-
lógicas e de um flerte com o naturalismo, a dicotomia entre normas e 
 valores à derrocada da pretensão de universalidade das normas. A acu-
sação de flerte com o naturalismo deve ter soado, sem dúvida, inespera-
da a Habermas, um autor tão historicamente engajado em impor limites 
ao ideário positivista. Ao apelar a essa caracterização, Putnam procura 
sublinhar que a exclusão dos valores do âmbito da objetividade prática 
tem como decorrência sua inclusão num rol de fatos a serem descritos 
precisa, completa e cientificamente.

Pragmatismo ético: Habermas kantiano, mas também 
pragmatista e hegeliano

A referência de Putnam (2002b, p. 109) à crítica de Hegel a Kant, no 
contexto criado por sua própria crítica à versão habermasiana da moral 
deontológica, encoraja-me a uma digressão com o objetivo de delinear 
os traços gerais de um pragmatismo ético, o qual faculta uma melhor 
compreensão do debate e de sua importância.

Habermas, que acaba por se definir como pragmatista kantiano-
-peirciano, traz até seu pensamento mais recente a ideia de uma reci-
procidade dos processos de socialização e de individualização como 
constitutiva de falantes/agentes competentes. Isto é, a compreensão 
pós-mentalista, alcançada justamente por Hegel, de que o sujeito cog-
noscente está, enquanto espírito, desde sempre junto de seu outro arti-
cula-se “nas reflexões contemporâneas [. . .] sobre a individualidade das 
pessoas agentes e de seus contextos de ação”. (HABERMAS, 2004, p. 188) 
Os seres humanos constroem (ausbilden) sua individualidade em formas 
de vida culturais, adquirindo uma específica autocompreensão como 
pessoas “que como eu e outro, ego e alter, entram em relações uns com 
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os outros e, ao mesmo tempo, formam comunidades na consciência de 
sua absoluta diversidade”.10 (HABERMAS, 2004, p. 199)

Para Habermas (2004, p. 199, grifo do autor), “este caráter individual 
de pessoas falantes, que se comunicam umas com as outras e que agem, 
reflete-se, de certa maneira, também nas formas de vida culturais e prá-
ticas que ela compartilha com outras. Hegel conheceu o desafio filosó-
fico que reside nestes fenômenos”. Eis por que Habermas (2004, p. 199) 
atribui a Hegel uma de suas diretrizes: “todos os fenômenos históricos 
têm maior ou menor participação na estrutura dialética das relações 
de reconhecimento recíproco, nas quais pessoas são individualizadas 
pela socialização [Vergesellschaftung]”. Creio que essa percepção possa 
trazer decorrências em termos de uma possível reconstrução da ques-
tão hegeliana sobre moralidade/eticidade. Em termos da relação entre 
intersubjetividade e objetividade, facilita a percepção das linhas gerais 
de uma perspectiva em filosofia prática que eu gostaria de chamar de 
pragmatismo ético.

Um livro recente intitulado Hegels Erbe (Herança Hegeliana) – que 
conta com textos de Brandom, McDowell, Pippin e outros – procura 
traçar as “inspirações” hegelianas na filosofia analítica. É interessante 
como tais linhas resumem os pontos em torno dos quais estamos gra-
vitando desde o início do presente esforço. Para além da “superação he-
geliana do dualismo esquema-conteúdo”, da “concepção social de Hegel 
acerca da autoconsciência” e do “anti-cientificismo de Hegel” (HALBIG; 
QUANTE; SIEP, 2004, p. 10-11),11 destaca-se também sua contribuição 
para uma tematização pela filosofia analítica das questões sistemáticas 
da filosofia prática.

A crítica de Hegel ao formalismo e ao ceticismo ético, sua defesa de 
um realismo ético com respeito a práticas sociais e sua adesão a uma 
concepção de ética materialmente enriquecida, são características teó-
ricas que se contrapõem a alguns desenvolvimentos na ética e na me-
taética contemporânea. Como para Hegel as práticas sociais são para 
elas fundacionais, deixam-se nele encontrar traços fundamentais de 
um pragmatismo ético. (HALBIG; QUANTE; SIEP, 2004, p. 10-11)
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Halbig, Quante e Siep (2004, p. 287) chegam à interessante conclusão 
de que Hegel apresenta vários paralelos com o modelo de pragmatismo 
defendido por Putnam, sobretudo no que diz respeito ao “primado do 
prático sobre o teórico”, à “recusa da dicotomia entre normas e valores”, 
ao “falibilismo” na filosofia prática e a uma “posição fundamentalmente 
anticética”. (HALBIG; QUANTE; SIEP, 2004, p. 280) Dessa leitura inova-
dora, Halbig, Quante e Siep (2004, p. 287) concluíam:

a tese hegeliana acerca da superação da moralidade na eticidade é 
para ser interpretada não de um ponto de vista da teoria da validade 
[. . .], mas da perspectiva de uma teoria da fundamentação. Com ou-
tras palavras, trata-se para Hegel não de provar que as pretensões de 
validade da eticidade devem predominar sobre as pretensões de va-
lidade da moralidade, mas antes de mostrar, em primeiro lugar, que 
toda argumentação moral tem de se apoiar sobre premissas éticas 
pressupostas.

Diretivo para a leitura do debate entre Putnam e Habermas em tor-
no da objetividade axiológica é o fato de que o argumento hegeliano de 
“superação da moralidade na eticidade” se deixa ler como uma “estra-
tégia pragmatista de fundamentação” (HALBIG; QUANTE; SIEP, 2004, 
p. 293), profundamente vinculada à “fragilidade do espírito objetivo” 
(HALBIG; QUANTE; SIEP, 2004, p. 288-291), à vulnerabilidade, portan-
to, da tessitura intersubjetiva dos nexos do mundo da vida aos quais os 
sujeitos devem, em qualquer caso, sua orientação prática. Isso significa 
considerar

que uma eticidade vivida na práxis e que se conserva nela não ne-
cessita de nenhuma justificação por um princípio da razão prática, 
a qual se apoiaria em pressuposições exteriores. Tal fundamentação 
filosófica, caso ela se relacione às nossas convicções éticas em con-
junto, assumiria um ponto de vista do qual, segundo Hegel, nós não 
dispomos quando argumentamos eticamente. (HALBIG; QUANTE; 
SIEP, 2004, p. 296)
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Em sua resposta a Putnam, Habermas atribui-lhe implicitamente ade-
são a um ímpeto presente no pragmatismo (QUANTE, 2011, p. 287), o 
 primado da razão prática sobre a teórica. A fortiori, a ideia de que o escla-
recimento epistemológico do uso científico da razão inclui a visualização 
de sua natureza essencialmente prática conduz à especificação da justifi-
cação prática das orientações de valor inseridas nos enunciados de pre-
tensão objetiva. Também a busca cooperativa pela verdade é, a despeito da 
pretensão axiologicamente neutra dos enunciados sobre o mundo objeti-
vo, um empreendimento estruturado normativamente. Se a investigação 
é presidida por orientações em termos de relevância, coerência, simpli-
cidade, elegância e relação à previsibilidade, ela tem de ser compreendi-
da como estruturada intrinsecamente por valores.12 Segundo Habermas 
(2002b), central para a passagem empreendida por Putnam entre a dis-
cussão epistemológica e a discussão ética é a ideia de que a objetividade 
de enunciados empíricos se beneficia da objetividade dos valores que pre-
sidem a investigação científica e que, por conseguinte, tem de ser possí-
vel uma determinação enfática da objetividade dos valores em geral. Para 
Habermas, Putnam transfere o realismo epistemológico para o registro de 
um realismo axiológico.13

Assim, Putnam somente seria capaz de sustentar a objetividade dos 
valores ao preço da enfática tese de que a objetividade dos juízos de va-
lor se estrutura sobre a verdade dos juízos empíricos. Ao assumir que 
sua explicação epistemológica da validade veritativa esclarece a objeti-
vidade dos juízos em geral, Putnam passa também a sustentar, pensa 
Habermas, um suporte ontológico para os juízos de valor. Como não se 
faz necessária a suposição de um mundo factual transcendente ao “re-
conhecimento”, o aporte ontológico da verdade, Habermas aponta em 
Putnam a tendência para uma teoria geral da objetividade, a qual, iso-
mórfica à verdade dos fatos, vincularia a objetividade prática das nor-
mas à objetividade social dos enunciados valorativos.14 Haveria, assim, 
um nivelamento do sentido da validade do juízo.

Habermas (2002b, p. 92) deseja, por outro lado, fazer jus à ideia kan-
tiana de uma diferença enfática entre a validade veritativa dos juízos des-
critivos e a validade normativa dos imperativos categóricos, diferença 
pela qual a objetividade dos enunciados morais perde, em acordo com os 
processos históricos de modernização, a conotação ontológica do direito 
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natural. Em suma, lançando mão de posições cognitivistas e antirrealis-
tas com respeito a normas e valores, Habermas critica um nivelamento 
entre razão teórica e razão prática e certa subserviência a um realismo 
axiológico, comprometido metafisicamente com entidades, fatos e pro-
priedades de valor, proveniente da equiparação entre validade empírica 
e valorativa. Através de sua insistência “kantiana” na diferenciação entre 
razão teórica e razão prática,15 Habermas se afasta, como mostra Richard 
Bernstein (2010, p. 181), do pragmatismo de William James e John Dewey 
e dos neopragmatismos de Hilary Putnam e Richard Rorty,16 embora per-
maneça vinculado ao pragmatismo de Charles Peirce.

As normas universalizáveis merecem reconhecimento porque são de 
interesse de todos, ou porque são igualmente boas para todos e cada 
um. A validade das normas se mede pelas relações antecipadas de re-
conhecimento recíproco em um ‘reino dos fins’ inclusivo. As normas não 
se referem ao mundo objetivo como o fazem os fatos, isto é, não se 
ajustam às restrições às quais estamos submetidos em nosso trato 
com a realidade que nos frustra, um trato que é guiado pela resolução 
de problemas. (HABERMAS, 2002b, p. 92, grifo nosso)

Habermas acusa Putnam de associar à separação entre dever e inclina-
ção uma tendência ao naturalismo axiológico. Parecendo retomar uma 
ideia que foi muitas vezes utilizada por Hegel em sua crítica a Kant – Fiat 
iustitia pereat mundus –, Putnam entende que a tendência a reduzir todas 
as orientações valorativas não morais a inclinações viola a própria mo-
ralidade, entendida aristotelicamente como potencial cooperativo para 
uma vida bem-sucedida. Eis por que, pensa Habermas (2002b, p. 93), é 
conduzido a sustentar que

os juízos de valor devem formar enunciados que podem ser verdadei-
ros ou falsos no sentido de um realismo concebido de maneira prag-
matista, não somente no interior da exígua camada deontológica das 
questões de justiça, senão no sentido amplo de todo o espectro das 
questões relativas à vida que se considera desejável.
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Por um lado, apoderando-se da noção de “conceitos éticos densos”,17 
Putnam procura dar conta, do ponto de vista da filosofia prática, da imbri-
cação entre fato e valor: pela utilização de um vocabulário que, ao  mesmo 
tempo em que descreve, estabelece uma orientação axiológica, os falan-
tes estruturam posturas e perspectivas normativas que não condenam 
o desejável ao degredo naturalista. Habermas não discorda em absoluto 
da ideia de que, no vocabulário valorativo e nas regras de uso dos enun-
ciados normativos, se sedimentam elementos imprescindíveis do saber 
prático de uma comunidade linguística, mas contesta que tal perspectiva 
teórica tenha explicado aquilo que se propunha explicar: a objetividade 
dos valores. Lançando mão da ideia hegeliana de que os nexos axiológicos 
que estruturam a vida comunitária se nutrem do reconhecimento inter-
subjetivo, Habermas pretende, ao contrário do que lhe critica Putnam, 
reconstruir a objetividade dos valores em termos da tessitura intersubje-
tiva do mundo da vida, para além, portanto, de uma objetividade forjada 
apenas a partir do fato social da aceitação de padrões de valor.

Seguindo evidentes inspirações hegelianas, Habermas sustenta que aos 
valores corresponde certa objetividade, mas não uma objetividade que 
devesse ser entendida de modo realista segundo o modelo de comprova-
ção factual do conteúdo empírico. Trata-se de uma objetividade que re-
pousa sobre o reconhecimento intersubjetivo de padrões axiológicos para 
os quais podemos encontrar boas razões com referência a uma forma de 
vida correspondente. Portanto, seguindo Hegel, Habermas (2002b, p. 98) 
concebe a objetividade dos juízos de valor como intersubjetividade, isto 
é, concebe tal objetividade com referência a determinadas comunidades. 
Dessa forma, Habermas logra tematizar, num só lance, não somente a si-
militude das pretensões de validade envolvidas em juízos empíricos e em 
obrigações morais, mas também sua enfática diferenciação, a qual obs-
taculiza o nivelamento e, como gostaria Putnam, o tratamento dos nexos 
axiológicos sob a orientação do realismo epistemológico.

São ‘corretos’ aqueles juízos morais que merecem reconhecimento uni-
versal, e isto significa que poderiam encontrar o assentimento de to-
das as pessoas afetadas dentro de um discurso racional conduzido sob 
condições aproximadamente racionais. A analogia com a pretensão 
de verdade consiste na exigência de aceitabilidade racional; também a 
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verdade dos enunciados descritivos somente pode se revelar e se com-
provar em discursos racionais que sejam tão compreensivos e dura-
douros quanto seja possível [. . .] Enquanto a ‘correção’ é um conceito 
epistêmico e não significa outra coisa que o merecimento de reconheci-
mento universal, o sentido da verdade dos enunciados não pode acabar 
saturado por condições epistêmicas de confirmação, por mais exigen-
tes que sejam: a verdade vai mais além do que a justificação idealizada. 
Esta diferença entre ‘verdade’ e ‘correção moral’ é um reflexo da dis-
tinção entre razão teórica e razão prática. (HABERMAS, 2002b, p. 99, 
grifo do autor)

Frente a essa conjunção entre semelhança e diferença categórica, a 
validade deôntica compartilha com a objetividade dos juízos de valor a 
dimensão social do reconhecimento.18 Apesar do direcionamento kan-
tiano e das críticas ao resgate de Hegel proposto pela pragmática nor-
mativa de Brandom – por razões similares àquelas presentes na crítica a 
Putnam –, Habermas guia-se por noções hegelianas. Trata-se, sobretu-
do, da ideia de que o ponto de vista da moral deontológica e da justifica-
ção mantém, com o ponto de vista axiológico da eticidade, uma relação 
de continuidade, que é pensada em termos de uma estruturação inter-
subjetiva ou comunicativa do mundo da vida; uma relação que, afinal, é 
pensada através do conceito hegeliano de reconhecimento.19

Putnam julga que sua principal questão levantada não foi respondida 
por Habermas:

Minha afirmação decisiva era que a noção de uma ‘situação ideal de 
fala’ é vazia na ausência de conceitos éticos espessos. A não ser que se 
admita que os enunciados que contém conceitos éticos espessos têm 
a capacidade de ser ‘válidos’ tout court, que são corretos e não mera-
mente racionais dada a ‘concepção de bem’ compartilhada por uma 
determinada comunidade, então a ética do discurso, como o  kantismo 
em geral, será um formalismo vazio. (Tal como Hegel poderia tê-lo 
expressado, o imperativo categórico somente tem conteúdo diante do 
pano de fundo da eticidade). (PUTNAM, 2002a, p. 109)
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Apesar de reconhecer sua própria crítica como uma modulação do 
clássico argumento hegeliano contra Kant, Putnam não parece perce-
ber o quanto Habermas se beneficia de ressalvas hegelianas, sobretu-
do vinculadas às noções de reconhecimento e intersubjetividade, em 
seu construtivismo do ponto de vista moral.20 De fato, Habermas não 
pretende que a racionalidade procedimental envolvida na justificação 
de normas possa prescindir das orientações axiológicas sedimentadas 
nos jogos de linguagem constitutivos de formas de vida concretas. Na 
verdade, Habermas sustenta que o ponto de vista do discurso pressupõe 
aquelas orientações valorativas inseridas nos assim chamados concei-
tos éticos densos. Mas, segundo Putnam (2002a, p. 110, grifo do autor),

estas palavras são consideradas como significativas tão somente em 
relação a comunidades particulares, essas leis poderiam, apesar de 
tudo, possuir uma universalidade formal, mas seu conteúdo seria tudo 
menos universal. Qualquer tipo de relativismo com respeito aos ter-
mos valorativos não pode deixar de afetar a objetividade das normas.

Putnam continua a insistir na ideia de que conceitos éticos espessos, so-
bretudo aqueles necessários à caracterização do ponto de vista da moral 
deontológica, são um pressuposto não para a validade das normas “uni-
versais” da ética do discurso, mas para sua determinação de conteúdo.

Para Habermas, por mais que tenham sido desencadeadas no inte-
rior de condições éticas e particulares próprias a uma comunidade, 
questões morais relativas à justiça constituem um modo específico de 
indagação, não redutível à reflexão de um indivíduo e de uma comu-
nidade como um todo, mas que dizem antes respeito à regulação de 
conflitos sob a consideração do interesse de todos. Enquanto Putnam 
aposta no reconhecimento dos potenciais universalistas inerentes 
às orientações axiológicas particulares, Habermas é mais sensível ao 
movimento autorreflexivo das formas de vida como único expediente 
capaz de promover uma inclusão ampliada e uma recíproca assunção 
de  perspectivas. Enquanto para Putnam a radicalização do pluralismo 
ultrapassa todas as questões controversas, Habermas entende o ponto 
de vista moral sempre como uma limitação intrínseca do pluralismo na 
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direção de uma universalidade axiológica dotada de uma forma de obje-
tividade cognitiva particular.

Em paralelo à absorção hegeliana do conceito aristotélico de “segun-
da natureza”, Habermas entende a objetividade dos valores sob a égide 
de um cognitivismo fraco, isto é, como reconhecimento intersubjeti-
vo dos resultados mais bem garantidos racionalmente com respeito à 
concepção de bem-viver na perspectiva da primeira pessoa. Entretanto, 
apenas enquanto incorporadas nessa compreensão prática comparti-
lhada se podem formar nossas deliberações morais e, por conseguinte, 
as normas com pretensão de validade universal. O ponto de vista moral 
surge de dentro das condições éticas de uma comunidade e de sua forma 
de vida compartilhada, provocando, na autocompreensão dos partici-
pantes, uma diferenciação em relação ao ponto de vista egocêntrico ou 
etnocêntrico dos discursos éticos, uma diferenciação entre questões de 
justiça e questões do bem-viver.

A correção normativa deve ser considerada apenas do ponto de vista 
da justificação e aceitabilidade racional e, muito embora prescinda de 
uma dimensão ontológica, não é por isso absolutamente transcendente 
em relação ao reconhecimento dos participantes e às demandas de jus-
tificação racional contemplada a partir da perspectiva ético-existencial, 
estabelecendo, com as orientações axiológicas compartilhadas, um alto 
grau de continuidade.21 Ao fim e ao cabo, Habermas condena na postu-
ra de Putnam a tendência para certa dependência em relação a valores 
transcendentes. Não poderia ser de fato o caso de que alguns enuncia-
dos valorativos fossem objetivos graças à mera aceitação social no âm-
bito de uma comunidade. A validez social não pode resumir o  conteúdo 
normativo de enunciados embasados em discursos orientados pela in-
clusão de todos os possíveis participantes, sua força para transcender 
a partir de contextos exíguos. Mas, se a objetividade dos enunciados 
valorativos deriva de um reconhecimento intersubjetivo limitado con-
textualmente, tal limite nada mais é do que o conteúdo normativo dos 
enunciados morais, a ideia de que a dimensão social da validade não 
pode exigir uma aprovação universal. “O construtivismo moral mostra 
que nós, e somente nós, temos a responsabilidade de justificar normas 
morais universais”. (BERNSTEIN, 2010, p. 194)
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Voltando ao “pragmatismo ético” de Hegel, a “continuidade”22 entre 
o discurso prático e a racionalidade comunicativa pela qual os sujeitos 
coordenam suas ações cotidianamente implica uma relação intrínseca 
entre normatividade e os processos de individualização e socialização. 
O ponto de vista moral e a atitude hipotética frente a normas tornadas 
problemáticas, a qual se sedimenta em juízos morais e em ações con-
formes a estes, dependem de que processos de socialização e indivi-
dualização, processos intersubjetivos que tecem a rede de relações da 
eticidade de uma forma de vida, tenham de ter podido torná-los aptos 
a se deslocar do estofo tradicional que responde pelas obviedades nor-
mativas.23 Mas, além disso, de um ponto de vista antropológico, a moral 
pode ser compreendida como um mecanismo de proteção à vulnerabili-
dade estrutural das formas de vida socioculturais, isto é, à característica 
incontornável da espécie humana de somente ser capaz de proceder à 
individualização pela via da socialização.

As formas de vida socioculturais se caracterizam, portanto, pelo fato 
de que os processos comunicativos que subjazem à intersubjetividade 
da interação constroem e reproduzem originariamente a identidade do 
indivíduo e da coletividade sociocultural. A moral se dirige, em geral, a 
aplacar essa vulnerabilidade na forma da salvaguarda tanto da integri-
dade individual quanto do “tecido vital das relações de reconhecimento 
recíproco nas quais unicamente as pessoas podem estabilizar sua frágil 
identidade”. (HABERMAS, 1991, p. 24) A filosofia moral deve voltar-se 
axiologicamente tanto à intangibilidade dos indivíduos pela exigência 
de respeito à dignidade de cada um quanto à proteção da tessitura inter-
subjetiva das relações comunitárias.

Hegel contra Kant e Hegel com Kant: o pragmático argumento 
da eticidade moderna

O esforço da Filosofia do direito consiste, em última instância, em apreen-
der o conteúdo volitivo e pulsional na forma de uma sistematização ra-
cional enquanto “deveres” (HEGEL, 1970, v. 7, p. 69),24 ou seja,  enquanto 
um tecido de práticas compartilhadas condizentes com o emblema 
moderno da justificação moral. Com certa liberdade interpretativa, 
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poderíamos ver nesse encaminhamento geral o projeto de transformar 
a dimensão categórica da justificação em termos de autodeterminação, 
desenvolvida sobretudo por Rousseau e Kant, numa filosofia prática de 
alcance mais aristotélico, isto é, comprometida com a sensibilidade para 
práticas e instituições. Ora, para dizer a verdade, num tal projeto, nem 
Kant nem Aristóteles subsistem ilesos, pois se trata de uma filosofia prá-
tica, capaz de se desdobrar intrinsecamente tanto numa teoria norma-
tiva das práticas e instituições quanto numa filosofia social de matriz 
crítica e, portanto, enfaticamente normativa.

Em forte conexão com sua interpretação dialética da noção de autode-
terminação, Hegel restringe consideravelmente o potencial do ponto de 
vista moral para alcançar, dentro de seu próprio escopo, a determinação 
de deveres concretos, algo que Hegel vê como essencial ao seu projeto, 
levado a termo na Filosofia do direito, de “uma doutrina imanente e conse-
quente dos deveres” (HEGEL, 1970, v. 7, p. 296), a qual conteria o “desen-
volvimento das relações, que através da ideia de liberdade são necessárias 
e, por isso, são efetivas”.25 (HEGEL, 1970, v. 7, p. 296, grifo do autor)

A parte mais fundamental da crítica de Hegel à absolutização do pon-
to de vista moral operada por Kant – crítica que constitui o preâmbulo 
para a demonstração da necessidade da passagem (Übergang) para o 
ponto de vista da eticidade – está contida nos parágrafos 133 a 135, após 
a enfática diferenciação dos direitos da objetividade e da subjetivida-
de, feita no parágrafo 132. No 133, Hegel fornece uma lacônica porém 
profunda caracterização do ponto de vista alcançado pela moralidade 
kantiana: a esfera de uma obrigação que se caracteriza por uma relação 
extrínseca do bem ao sujeito particular.26

É bastante conhecido o reconhecimento por Hegel do mérito da po-
sição kantiana. Mais importante ainda, entretanto, é o reconhecimento 
desse reconhecimento numa avaliação mais sóbria da posição de Hegel.

Devo praticar o dever em vista dele mesmo, e o que eu realizo ple-
namente no dever é a minha própria objetividade no sentido verda-
deiro: ao cumpri-lo permaneço junto a mim e sou livre. É o mérito e 
o ponto de vista elevado da filosofia kantiana no domínio prático, ter 
salientado a significação do dever. (HEGEL, 1970, v. 7, p. 250)
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É digno de nota que Hegel não propriamente condena Kant, não re-
jeitando sua posição, mas a unilateralidade dela, sua incapacidade de 
passar ao ponto de vista, teoricamente mais relevante, de uma eticidade 
reflexiva. Em geral, a crítica de Hegel pode ser assim compreendida: em 
condições modernas de vida, o ponto de vista moral é imprescindível, 
pois agora, mais do que em qualquer outra época, operamos sob a exi-
gência historicamente produzida de um acolhimento autodeterminado 
ou autônomo de máximas. Entretanto, o ponto de vista instaurado pela 
pura e simples pressuposição da autodeterminação como capacidade 
subjetiva não é capaz, em si mesmo, de determinar o conteúdo de deve-
res particulares.

Porque o agir exige para si um conteúdo particular e um fim determi-
nado, mas o abstrato do dever não contém ainda nem um nem outro, 
surge a pergunta: o que é dever? Para esta determinação ainda nada 
está à disposição, num primeiro momento, senão isto: fazer o que é 
direito e cuidar do bem-próprio, do seu e do bem-próprio em sua de-
terminação universal, o bem-próprio dos outros. (HEGEL, 1970, v. 7, 
p. 250, grifo do autor)

Assim, embora a filosofia de Kant contenha um “ponto de vista subli-
me, enquanto estabelece o ser-conforme do dever com a razão, é preci-
so, contudo, pôr aqui a descoberto a falha desse ponto de vista, que está 
em lhe faltar toda articulação (Gliederung)”. (HEGEL, 1970, v. 7, p. 252) 
O  célebre parágrafo 135 retira daí, então, as principais consequências 
pertinentes a uma compreensão da apreciação hegeliana do caráter uni-
lateral e, portanto, teoricamente indesejável da moralidade kantiana.

Ao próprio dever, enquanto ele é na autoconsciência moral o essen-
cial e o universal da mesma, tal como ela no interior de si mesma se 
refere somente a si, resta, portanto, apenas a universalidade abstra-
ta, e ele tem por sua determinação a identidade sem conteúdo ou o posi-
tivo abstrato, o que está privado de determinação. (HEGEL, 1970, v. 7, 
p. 251, grifo do autor)
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Segundo Hegel, apenas uma teoria normativa do mundo moderno 
como eticidade reflexiva é capaz, a um só tempo, de compatibilizar o re-
conhecimento do mérito do ponto de vista kantiano com a supressão de 
sua unilateralidade. De acordo com Hegel (1970), o grande problema é 
que a permanência no ponto de vista da “pura e incondicionada auto-
determinação da vontade como a raiz do dever” e a insistência apenas 
na perspectiva do “pensamento da autonomia infinita da vontade” não 
permitem “a passagem ao conceito de eticidade”, ou seja, aquilo que po-
deria tornar possível uma teoria da modernidade do ponto de vista da 
visualização da compatibilidade de práticas compartilhadas com formas 
enfaticamente modernas de justificação normativa, ou, nas palavras de 
Hegel, o que poderia tornar possível uma “doutrina imanente do dever”.

Num lance argumentativo que, parece-me, antecipa fortemente a 
análise gramatical proposta por Wittgenstein acerca da atividade de se-
guir regras, o caráter abstrato da filosofia prática de Kant se encontra 
no fato de que não se pode ampliá-la ao ponto de vista de uma teoria 
imanente da normatividade. Isto é, por permanecer necessariamente 
extrínseca a formas determinadas de justificação normativa, a filosofia 
prática de Kant se torna incapaz de pensar a relação intrínseca entre 
formas diferenciadas de normatividade, entre graus diferenciados de 
justificação, os quais têm que ser levados sempre em conta do ponto de 
vista das práticas compartilhadas nas quais os sujeitos aptos aos proce-
dimentos morais de justificação de normas sempre já se encontram, por 
assim dizer, imediatamente. Com isso, a filosofia prática de Kant não 
encontra condições em si mesma, sugere Hegel, de se estabelecer como 
uma teoria normativa das instituições historicamente produzidas pelos 
processos de modernização, uma vez que se estabelece um hiato tal en-
tre os graus de justificação que as práticas compartilhadas simplesmen-
te não podem ser reconhecidas como eticamente relevantes.

Eis então o alcance formidável do veredito hegeliano. Essa incapaci-
dade do ponto de vista da pura autodeterminação

rebaixa igualmente esse ganho a um formalismo vazio e a ciência moral 
a uma falação sobre o dever em vista do dever [. . .] pode-se, certamente, in-
troduzir de fora um material e graças a ele chegar a deveres particulares; 
porém a partir daquela determinação do dever enquanto ausência de 
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contradição e concordância formal consigo, que nada mais é do que a fixa-
ção da indeterminidade abstrata, não se pode passar à determinação de 
deveres particulares, nem reside naquele princípio, se entra em con-
sideração um tal conteúdo particular para o agir, critério algum / de 
se ele é ou não um dever. Ao contrário, dessa maneira todo modo de 
agir ilícito e imoral pode ser justificado. (HEGEL, 1970, v. 7, p. 251-252, 
grifo do autor)

Mas, afinal, com que tipo de perspectiva teórica se compromete a in-
corporação, intencionada por Hegel, da teoria kantiana da normativi-
dade numa teoria da eticidade moderna? Em primeiro lugar, Hegel quer 
eliminar o inconveniente causado por uma doutrina da subjetividade 
pura, a qual, na solidão de seu livre exame do teor moral das máximas, 
paira no vazio de práticas, valores e orientações prévias. Em segundo 
lugar, a partir disso, estabelece-se uma relação mais horizontal entre 
práticas compartilhadas e processos de justificação de normas. Essa 
relação pode ser compreendida em termos de graus de justificação e, 
por conseguinte, também do ponto de vista da tese enfática acerca da 
incontornabilidade das justificações prévias, nas quais sempre já nos 
 encontramos. Em terceiro lugar, tornar-se possível, sobretudo na parte 
dedicada à eticidade na Filosofia do direito, uma teoria normativa das ins-
tituições historicamente produzidas na modernidade política, uma teo-
ria que não simplesmente toma as instituições e práticas  compartilhadas 
como por princípio extrínsecas ao ponto de vista de uma justificação 
pela via da concepção da liberdade como autodeterminação, mas sim 
que detém uma sensibilidade sui generis para a investigação do potencial 
das práticas compartilhadas para manifestarem formas emancipadas 
de engajamento, condizentes com o emblema moderno da autonomia, 
do estar em si no seu absolutamente outro. Como diz Hegel (1970, v. 7, 
p. 259), no adendo ao parágrafo 138:

a subjetividade, assim como ela volatiliza todo conteúdo dentro de si, 
também pode e tem de desenvolvê-lo novamente a partir de si [. . .] Se 
é justo, portanto, volatilizar o direito e a obrigação na subjetividade, 
não é justo, por outro lado, que esta base abstrata não se desenvolva 
por sua vez.
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Para concluir, uma consideração da diferença entre moralidade e eti-
cidade em termos da imbricação entre “intersubjetividade”, “objetivi-
dade valorativa” e “justificação”, contida na noção de reconhecimento, 
antecipa vigorosamente temáticas do pragmatismo ético.27 Retornando 
ao que dissemos anteriormente, tal leitura da Filosofia do direito pode fa-
zer vê-la como compatível com um movimento de virada pragmática na 
ontologia, o qual prepara uma noção instigante de “ontologia social”, de 
múltiplas decorrências, como constituída por práticas e conceitos com-
partilhados comunitariamente, elementos dotados de autoridade nor-
mativa. A “normatividade inerente às nossas práticas de conhecimento 
e ação é irredutível”. (HALBIG; QUANTE; SIEP, 2004, p. 13)

Assim, diretrizes como a “crítica de Hegel ao formalismo e ao ceticismo 
ético, sua defesa de um realismo ético com respeito a práticas sociais e sua 
adesão a uma concepção de ética materialmente enriquecida”, bem como a 
ideia de que “as práticas sociais são fundacionais”, são “traços fundamen-
tais de um pragmatismo ético”. (HALBIG; QUANTE; SIEP, 2004, p. 10-11) 
Como reconhece enfaticamente Quante (2011, p. 287), “a tese hegeliana 
acerca da superação da moralidade na eticidade é para ser interpretada 
não de um ponto de vista da teoria da validade [. . .] mas da perspectiva de 
uma teoria da fundamentação [. . .] toda argumentação moral tem de se 
apoiar sobre premissas éticas pressupostas”. É nesse sentido que a “supe-
ração da moralidade na eticidade” se deixaria ler como uma “estratégia 
pragmatista de fundamentação”.28 (QUANTE, 2011, p. 293)

Teoria Crítica e teoria da justiça: o hegelianismo 
pragmático-intersubjetivista de Axel Honneth

Temos assistido, em algumas tendências da teoria social contemporâ-
nea, a uma reorientação de estratégias que tem significado uma maior 
ênfase, muitas vezes inspirada pelo pragmatismo e pela pragmática 
linguística, sobre nexos sociais abarcados por uma teoria da ação. Na 
tradição da Teoria Crítica alemã, por exemplo, parece ter-se estabeleci-
do uma colaboração entre elementos teóricos, por um lado, provenien-
tes da crítica social elaborada como uma dialética materialista (Marx, 
Lukács, Adorno) e esvaziada tanto pelo kantiano-peirciano Habermas 
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quanto pelo hegeliano-deweyano Honneth, e, por outro lado, prove-
nientes da pragmática, sobretudo do pragmatismo – na segunda e ter-
ceira gerações da Teoria Crítica, isto é, de Habermas pra cá.

Isso parece verdadeiro não apenas para a interpretação proposta por 
Habermas acerca da peculiar conexão, estabelecida por Weber, entre a teo-
ria da modernização e os elementos de uma teoria da ação; mas também 
para a crítica, empreendida a partir de uma perspectiva  pragmática, a re-
sultados obtidos a partir da crítica da razão instrumental. O mesmo gesto 
parece animar tanto a discussão hegeliano-intersubjetivista de Honneth, 
em torno das bases normativas para a crítica social, quanto também, por 
exemplo, a guinada pragmática na sociologia, à qual se relaciona o traba-
lho de Boltanski e Thévenot. Tal movimento pode sugerir, como hipótese 
interpretativa, um retorno diferenciado a Hegel, uma vez que conceitos 
como substância ética, eticidade, reconhecimento ou direito da objetivi-
dade parecem se associar à resolução do paradoxo da normatividade numa 
direção que convida à compreensão do mundo social enquanto urdido e 
alinhavado pelas práticas compartilhadas, por assim dizer, protojustifi-
cadas, e pelas formas intersubjetivamente válidas de ação.

Tentei aqui interpretar a crítica de Hegel a Kant na Filosofia do direito 
como enfático preâmbulo de sua teoria da eticidade reflexiva enquanto 
uma “doutrina dos deveres”, isto é, uma teoria que, por preservar o esco-
po da moralidade da autonomia, o “direito da subjetividade”,29 constitui-
-se como crítica da autoridade normativa de práticas  compartilhadas, 
sem contudo eliminar-lhes completamente o nexo vinculante, correndo 
o risco de perda de substancialidade. A base para essa hipótese inter-
pretativa provém do modo holista e contextualista pelo qual Hegel es-
pera ter resolvido o problema do formalismo, que sugere ter sido legado 
pela doutrina kantiana da razão pura prática.

Por outro lado, a partir de uma tal compreensão do gesto mais abran-
gente de Hegel em relação a Kant, talvez possamos mostrar como 
 algumas das noções mais centrais, desenvolvidas por tendências prag-
máticas da teoria social, guardam certa relação com a ideia hegeliana de 
um mundo social entretecido por práticas compartilhadas e que con-
tam, precisamente por isso, com dimensões imediatas, ainda que implí-
citas, de justificação e de autodeterminação. Hegel pode ser percebido 
num diálogo franco com tais inflexões contemporâneas, sobretudo se 
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levarmos mais a sério a tese da “socialidade da razão”, desenvolvida por 
Pinkard, bem como a hipótese, discutida muito detalhadamente por 
Pippin a partir de Sellars e Brandom, da noção hegeliana de espírito 
como uma “ordem normativa”.30 (PIPPIN, 2008, p. 236)

Considero que a compreensão proposta por Honneth para o concei-
to hegeliano de eticidade (Sittlichkeit) toma uma direção que retém o que 
parece ser ainda um potencial inesgotável na filosofia prática de Hegel – 
aquilo que, por sinal, estabelece as condições para uma conexão entre a 
filosofia prática e a teoria social pela via de uma percepção pragmatista 
da “ontologia social”. É interessante perceber como Honneth se deixa afe-
tar por um “pragmatismo ético” de inspiração hegeliana no contexto da 
passagem de sua versão da Teoria Crítica para sua versão de teoria da jus-
tiça. De fato, parece-me, é uma inspiração desse tipo que está em jogo na 
pretensão de desenvolver a tese hegeliana acerca de um “entrelaçamento 
entre racionalidade e realidade social”. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985) 
Acerca da proveniência hegeliana dessa orientação na Teoria Crítica, 
Honneth menciona que os teóricos críticos “[. . .] sustentam uma conexão 
interna entre as relações patológicas e a condição da racionalidade social 
[. . .]. A tese de que as patologias sociais devem ser entendidas como re-
sultado da racionalidade deficiente é tributária basicamente da filosofia 
política de Hegel”. (HONNETH, 2008, p. 393)

Boa parte da inspiração hegeliana presente nesse horizonte temático 
gira em torno de uma percepção dos conceitos de eticidade e espírito 
objetivo em que concorrem elementos provenientes do pragmatismo e 
da discussão do sofrimento social tal como elaborada, em geral, pelos 
expoentes da Teoria Crítica.31 O conceito de espírito objetivo contém, 
para Honneth (2007, p. 51-52),

a tese de que toda realidade social possui uma estrutura racional, 
diante da qual se devem evitar conceitos falsos ou insuficientes que 
levem a consequências negativas no interior da própria vida social, 
uma vez que essas encontram aí uma aplicação prática [. . .] Hegel quer 
afirmar com sua representação da sociedade como ‘Espírito Objetivo’ 
que a violação contra argumentos racionais, com os quais nossas prá-
ticas sociais sempre se encontram entrelaçadas num determinado 
tempo, causa dano e lesões à realidade social.32
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Daí por que a violação dos fundamentos racionais que permeiam a 
realidade social não pode ocorrer sem consequências deletérias para a 
relação a si dos participantes da interação, isto é, “consequências práti-
cas que refletem um sofrimento de indeterminação”. (HONNETH, 2007, 
p. 79) Por outro lado, em sua crítica à moral deontológica, Hegel opera, 
sob o título de eticidade, com a tese de que “na realidade social, ao me-
nos na modernidade, encontram-se dispostas esferas de ação nas quais 
inclinações e normas morais, interesses e valores já se misturaram an-
teriormente em formas de interações institucionalizadas”. (HONNETH, 
2007, p. 52) Com essa ideia, Hegel se torna capaz de contestar a Kant, 
num paralelo à sua crítica ao “vestígio mentalista da teoria kantiana 
do conhecimento” (HONNETH, 2007, p. 93), a abstração procedimental 
da síntese prática prévia entre dever e inclinação, que marca a relação 
moral do indivíduo com a sociedade – e, por que não, também a abs-
tração da síntese prévia entre justificação e práticas compartilhadas, 
entre normas e valores.

Com essas teses epistemológicas ou ontológico-sociais de uma reali-
dade social como incorporação da razão, Hegel se permite ver, sustenta 
Honneth (2007, p. 95) em forte proximidade com o conceito de segunda 
natureza discutido por McDowell, “uma racionalidade suficiente que já 
se manifestou em nossas mentalidades e tradições, em nossas normas e 
valores, para podermos aceitá-las como um contexto social cujas prer-
rogativas morais temos de pressupor geralmente como indubitáveis”. 
(HONNETH, 2007, p. 96-97)

Mais recentemente, Pippin parece consolidar essa diretriz ao defen-
der uma interpretação da noção hegeliana de racionalidade objetiva que 
conduz a uma revogação da “perspectiva pré-institucional”. (PIPPIN, 
2008, p. 262) “O que Hegel pretende por racionalidade objetiva não 
pode, portanto, ser interpretado como pretensões por um tipo indireto 
de racionalidade subjetiva, como se racionalidade desembocasse naqui-
lo que agentes racionais capazes de escolha iriam querer”, ou “naquilo 
que compreenderia as condições objetivas necessárias para a atualiza-
ção do livre agir. Hegel parece ter em mente um sentido mais robusto de 
racionalidade genuinamente objetiva”. (PIPPIN, 2008, p. 262)
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Normas e valores universalizáveis, encarnados  
nas práticas da própria sociedade – mas e seu potencial 
crítico-transformador?

À guisa de conclusão, gostaria de retomar traços decisivos daquilo 
que Honneth entende como “reconstrução normativa”, a maneira pro-
priamente hegeliana, ou inspirada profundamente em Hegel, para li-
dar com a relação entre normas e valores, entre justificação e práticas 
compartilhadas. Para isso, usarei como apoio dois textos nos quais essa 
ideia é desenvolvida em forte proximidade com o resgate pretendido 
por Honneth das posições defendidas por Hegel na Filosofia do direito: os 
trechos introdutórios de Das Recht der Freiheit e um dos capítulos de Das 
Ich im Wir – aquele que se pretende uma retomada do conteúdo da in-
trodução à Filosofia do direito, intitulado “Das Reich der verwirklichten 
Freiheit: Hegels Idee einer Rechtsphilosophie”.

O que mais interessa a Honneth na Filosofia do direito de Hegel é o mo-
delo para um desenvolvimento dos princípios da justiça na forma direta 
de uma análise da sociedade. O pressuposto para isso, que Honneth vê 
preenchido pela Filosofia do direito, consiste em que a sociedade moder-
na possa ser compreendida, em suas esferas constitutivas, como “in-
corporações institucionais de determinados valores cuja reivindicação 
imanente por efetivação possa servir de indicação para os respectivos 
princípios de justiça específico a cada esfera”. (HONNETH, 2010, p. 9) 
De uma maneira geral, poderíamos dizer que, segundo Honneth, pelo 
fato de a Filosofia do direito preencher essa condição, estaria nela em cur-
so uma “reconstrução normativa”.

Sob este título, há que se entender um procedimento que tenta trans-
formar as intenções normativas de uma teoria da justiça numa teo-
ria da sociedade, ao tomar de maneira imanente valores justificados 
diretamente como fio condutor para a seleção e preparação do ma-
terial empírico. As instituições e práticas dadas são apresentadas e 
analisadas nos seus desempenhos normativos na sequência em que 
possuem significância para a incorporação e efetivação de valores 
socialmente legitimados. ‘Reconstrução’ deve então significar, no 
contexto deste procedimento, que, da massa de rotinas e instituições 
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sociais, são destacadas e representadas somente aquelas que podem 
valer como imprescindíveis para a reprodução social. E porque os 
fins da reprodução devem ser estipulados essencialmente através 
dos valores aceitos, então reconstrução ‘normativa’ tem de significar, 
em relação com isso, elencar as rotinas e instituições na apresenta-
ção sob o ponto de vista do quão forte é sua contribuição na divisão 
do trabalho em prol da estabilização e transformação desses valores. 
(HONNETH, 2011, p. 23)

O procedimento de reconstrução normativa que Honneth atribui a 
Hegel parece, a princípio, ser pensado do ponto de vista de uma divisão 
de trabalho entre a filosofia e programas de investigação empírica nas 
ciências sociais.33 Serve primeiramente para detectar aqueles setores 
das práticas compartilhadas que constituem a base societária da con-
cretização de valores socialmente legítimos. Com efeito, através dessa 
metodologia, práticas compartilhadas são detectadas do ponto de vista 
do papel normativo que desempenham na reprodução cultural e simbó-
lica de determinada sociedade.

Porém, além disso, tais práticas passam a ser investigadas e consi-
deradas do ponto de vista não apenas da reprodução, mas da eventual 
transformação dos valores a elas associados. Num outro momento de 
clarificação metodológica de seu modelo de teoria crítica, inspirado na 
dinâmica da Filosofia do direito,34 Honneth promove a visualização daqui-
lo que constituiriam suas quatro premissas fundamentais. Em outras 
palavras, Honneth estabelece, como primeira premissa de sua recons-
trução normativa – e, por conseguinte, do desenvolvimento de uma 
concepção de justiça a partir de uma teoria social –, a ideia de que a pro-
dução social, a reprodução cultural e a integração social estão assenta-
das sobre as representações compartilhadas dos bens que se condensam 
em valores, ideais e modos de ação que se encontram universalmente 
legitimados do ponto de vista de determinada sociedade.35

Nesse sentido, eu reformularia a segunda premissa36 como uma ne-
gativa, isto é, a percepção de que a concepção de justiça não pode estar 
completamente desvinculada daquelas práticas compartilhadas que re-
produzem valores universalmente aceitáveis e compreensões comuns 
dos bens a serem tencionados. Assim, e isto corresponde à terceira 
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premissa37 acionada por Honneth, Hegel parece ter criado a  necessidade 
de que doravante vejamos o desafio normativista contido numa teoria 
pós-tradicional da justiça entrelaçado com uma análise sociológica ca-
paz de detectar a base valorativa e compartilhada que responde pela 
efetiva reprodução social. Dessa maneira, é justamente tal base valo-
rativa que será então submetida à reconstrução normativa, ou seja, à 
expansão de seu teor moral universalista e à exploração dos seus poten-
ciais para legitimação racional – e esse é justamente o sentido da quarta 
premissa apontada por Honneth.38

Resta saber se esse reconstrucionismo normativo honnethiano, como 
versão melhorada de filosofia política e de teoria da justiça, normativas, 
para além de Rawls e de seu construtivismo kantiano, mas ainda basica-
mente dentro de seu modelo, é suficientemente radical, transformador, 
material, sociológico, do ponto de vista das recentes ambições, reno-
vadas, hegelianas de esquerda, da Teoria Crítica e de uma contribuição 
efetivamente política, e à medida da política, para ela. Segue, portanto, 
a discussão, e voltamos às indagações do primeiro texto desta coletânea.

NOTAS

1 Sobre a separação entre as questões estritamente morais, ou concernentes à justi-
ça, e as questões valorativas, que dizem respeito ao bem-viver e à autorrealização, 
ver obras de Habermas “¿En que consiste la ‘racionalidad’ de una forma de vida?”, 
publicado na obra Escritos sobre moralidad y eticidad (1991) e Consciência moral e agir 
comunicativo (1989). Acerca de como essa importante questão se insere na proble-
mática geral de fundamentação da ética do discurso, ver “Notas programáticas 
para a fundamentação de uma ética do discurso”, na obra Consciência moral e agir 
comunicativo (1989).

2 Ver o capítulo 3, intitulado “O construtivismo político”, do livro de Rawls, O libera-
lismo político.

3 O neopragmatista Richard Rorty (1990), com quem Habermas trava outro grande 
debate, vê isso, compreensivelmente, como algo positivo, como um lado pragma-
tista de Rawls. Rorty, que passa inteiramente da moralidade à prudência, não vê 
problema algum em despedir toda preocupação com universalidade e incondi-
cionalidade, como as kantianas, de ambos Habermas e Putnam, e em tomar Hegel 
destranscentralizadamente como apenas um historicismo e um antidualismo.
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4 Lanço mão deste termo em virtude da analogia com a independência do ponto de 
vista moral. Em Verdade e justificação, Habermas (2004, p. 77), reconhecendo, fren-
te a Heidegger e Wittgenstein, a contribuição de Frege ao sentido específico que 
a virada linguística adquire com a pragmática formal, diante das propostas her-
menêutica e analítica, sustenta, de maneira inspirada em Frege, a tese de relativa 
independência da função cognitiva da linguagem em relação à função de abertura 
do mundo, notadamente no âmbito dos processos societários de aprendizado e 
na esfera cognitiva em sentido estrito, isto é, no sentido do domínio sobre a rea-
lidade exterior. (HABERMAS, 2004, p. 94) Precisamente devido a essa concepção 
de linguagem, caracterizada curiosamente por Habermas como “dialética entre 
abertura ao mundo e processos intramundanos de aprendizagem”, uma teoria do 
agir comunicativo pode conectar-se a uma teoria materialista da sociedade. Tal 
teoria da sociedade se despede de uma depreciação indiscriminada da moderni-
dade, defendida por uma crítica totalizante da razão, na medida em que também 
faz justiça ao sentido autônomo socioevolucionário dos processos de aprendiza-
gem intramundanos, alcançando uma apreciação diferenciada da modernização 
social e cultural. (HABERMAS, 2004, p. 94-95)

5 É interessante observar como Habermas, soi-disant pragmatista kantiano, não obs-
tante apresentar-se como tão separado de hegelianismo negativo e do materialis-
mo dialético, continua concebendo transformação social como “negação” e a crítica 
como essencialmente “negativa”, bem longe de uma ideia pragmatista de “solução 
de problemas”, com a qual Rahel Jaeggi finalmente busca reconciliar-se (N. do O.).

6 “Como Adorno e Horkheimer não compreendem que os atores agem comuni-
cativamente e que participam de uma práxis de justificação, eles esboçam uma 
imagem completamente distorcida da sociedade. A mim foi se tornando cada vez 
mais claro que esta crítica também poderia ser dirigida ao próprio Habermas. 
A concentração sobre a estrutura linguística da comunicação e sobre a raciona-
lidade ínsita nesta estrutura conduz a um mascaramento das experiências com 
elas entrelaçadas. As experiências cotidianas dos atores na vida social não encon-
tram, na teoria de Habermas, seu devido lugar. [. . .] A teoria do reconhecimento 
deve, por conseguinte, tanto superar certas abstrações da teoria de Habermas 
quanto também nos facultar uma compreensão alternativa da infraestrutura co-
municativa da vida social. Porém, estas revisões se movem, todas elas, no interior 
do paradigma habermasiano – trata-se de uma espécie de radicalização interna. 
[. . .] Ao soletrar de forma mais precisa, com o modelo da luta por reconhecimento 
[as experiências cotidianas dos agentes sociais], a relação com outras disciplinas 
– em especial, a psicanálise, a psicologia moral e a sociologia moral – se provou 
extremamente relevante. Com isso se conecta, simultaneamente, uma defesa do 
jovem Habermas, um hegeliano, ante o Habermas mais tardio, um kantiano, bem 
como também um interesse renovado na primeira geração da escola de Frankfurt. 
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[. . .] Habermas e eu tomamos neste ponto direções contrapostas. Nele, as próprias 
fontes da teoria crítica ficam cada vez mais intensamente no passado, enquan-
to Kant e Rawls são deslocados para o centro, e a teoria se torna cada vez mais 
normativa e gradualmente menos sociológica. Por outro lado, eu procuro ser um 
hegeliano consequente, e isto significa: desenvolver um programa não apenas 
normativista, mas também teórico-social”. (JAEGGI; WESCHE, 2009, p. 88-90)

7 Indo de Rawls e Putnam a Habermas, a Hegel (pragmático) e a Honneth, o texto 
acompanha uma certa linha de desenvolvimento de uma teoria da justiça, mas 
também um desenvolvimento da própria Teoria Crítica, depois de Habermas (e de 
sua despedida do marxismo), tem procurado igualmente uma inflexão mais hege-
liana e mais pragmatista (agora deweyana), como no caso de Honneth e, em parti-
cular, no de Rahel Jaeggi. Ver o primeiro capítulo desta coletânea, “Materialismo 
prático-poiético, marxismo humanista e Teoria Crítica”.

8 Ao conferir às dicotomias filosóficas uma utilidade vinculada a certos propósitos, 
como mostra Richard Bernstein (2010, p. 160), Putnam segue o pragmatismo de 
John Dewey.

9 “Enquanto o tratamento das normas é ‘kantiano’, no sentido de que o poder obri-
gatório das normas [. . .] da ‘ética discursiva’, é identificado ao poder obrigatório do 
próprio pensamento e da comunicação racionais, os ‘valores’, em contraste, são tra-
tados naturalisticamente. Eles são vistos como produtos sociais contingentes, que 
variam conforme variam os diferentes ‘mundos da vida’. As restrições da moralida-
de entram em conexão com os valores em, digamos, um ‘meta-nível’ [. . .] Somente os 
valores que podem sobreviver a essa defesa são legítimos”. (PUTNAM, 2002b, p. 151)

10 Entretanto, em Hegel, os seres humanos não constroem sua individualidade e, 
simultaneamente, sua socialidade, enquanto emancipadas, apenas em formas de 
vida enquanto “culturais” e apenas “em relações uns com os outros”, isto é, apenas 
de modo puramente intersubjetivo. Mas o fazem simultânea e inextricavelmente 
de modo também “material”, em relação com objetos, envolvidos com a atividade 
de sua produção e por sua mediação, algo que o novo paradigma intersubjetivista 
inaugurado por Habermas, junto com sua despedida do “paradigma da produ-
ção” em sua versão marxista, aparentemente não contempla, pelo menos em seu 
alcance para uma abordagem de questões de normas e valores em contextos na-
cionais menos desenvolvidos. Sobre o trabalho e um lado materialista, de alcance 
normativo, no próprio Hegel, ver Paul Ashton (1999).

11 Segundo esse traço anticientificista, “a normatividade inerente às nossas práti-
cas de conhecimento e ação é irredutível, e a relação entre natureza e espírito, de 
causalidade e normatividade, deixa-se descrever de forma apropriada somente 
desde o interior dessas práticas”. (HALBIG; QUANTE; SIEP, 2004, p. 13) 
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12 Richard Bernstein (2010, p. 157-158), ele próprio um pragmatista deweyano, mui-
to atualizado nos debates da filosofia contemporânea e receptivo a contribuições 
do campo continental e marxiano-hegeliano, faz uma boa discussão dos “valores 
cognitivos” em Putnam, estabelecendo uma conexão com o pragmatismo e o neo-
pragmatismo. 

13 É possível uma visão consideravelmente diferente daquela de Habermas acerca 
da “objetividade moral” em Putnam. Por um lado, mais sensível para a defesa de 
uma noção menos metafísica e estática da “objetividade ética”: “objetividade não 
é um dado metafísico ou epistemológico. É antes uma contínua e conflituosa per-
secução que tem de ser constantemente repensada”. (BERNSTEIN, 2010, p. 167) Eis 
por que qualifica seu esforço por uma “justificação epistemológica da democracia” 
como versão de um “círculo hermenêutico”: “ele está defendendo que nós devemos 
cultivar e instituir as instituições práticas – práticas que ele associa à democracia 
deliberativa – as quais vão permitir objetividade e argumentação razoável no en-
frentamento de situações morais complexas”. (BERNSTEIN, 2010, p. 164) Por outro 
lado, o alto grau de abstração nas suas discussões em torno de formas não metafí-
sicas de se pensar a objetividade moral fica aquém do potencial do pragmatismo 
para a revitalização das questões aristotélicas. (BERNSTEIN, 2010, p. 166-167)

14 Habermas anteriormente defendia a noção de verdade com base na analogia, 
fundada na assertibilidade ou justificabilidade de pretensões de validade, com a 
correção moral. Atualmente, para além do elemento epistêmico da justificação, 
deseja defender, como meio de fugir ao idealismo e ao contextualismo linguístico, 
uma noção de verdade que envolve o atrito com um mundo revolto, o momento 
ontológico da referência. (BERNSTEIN, 2010, p. 179) Bernstein (2010, p. 186-192) 
faz uma severa crítica dessa aproximação habermasiana aos temas do realismo 
cognitivo. De acordo com Habermas, a verdade é uma noção de dupla face porque 
se encontra na interação do teórico com o prático, de maneira que seu “pragma-
tismo kantiano” combina construtivismo moral com realismo epistemológico.

15 Para Bernstein (2010, p. 193), trata-se, com a diferenciação enfática entre razão teó-
rica e razão prática, verdade e justificação, também de um motivo  programático: 
“por que Habermas tem ‘horror’ ao realismo moral? Ele crê que, movendo-nos 
nessa direção, obliterando ou mitigando a distinção entre verdade e correção mo-
ral, seria solapada sua teoria da ação comunicativa (com seus três tipos de preten-
sões de validade) e sua teoria discursiva da ética”. 

16 Sobre as fraternas diferenças entre o pragmatismo katiano-peirciano de Haber-
mas e o deweyano-nietzschiano de Richard Rorty, ver Souza (2005).
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17 Bernstein (2010) faz uma boa discussão sobre a crítica à neutralidade axiológica 
em Putnam. Em particular, mostra sua relação com tendências contemporâneas 
à rejeição de uma dicotomia entre os elementos descritivos e prescritivos consti-
tutivos de conceitos éticos espessos.

18 “Juízos morais corretos não devem sua validade universal à sua certificação pelo 
mundo objetivo, como ocorre com os juízos empíricos verdadeiros, mas antes a 
um reconhecimento racionalmente motivado que, sem dúvida, deve poder se en-
contrar não somente ‘entre nós’, senão no universo discursivo de todos os  sujeitos 
capazes de fala e ação. De acordo com o sentido construtivo da validade deôntica, 
todo o mundo está obrigado a produzir o referido reino inclusivo de relações in-
terpessoais legitimamente reguladas”. (HABERMAS, 2002b, p. 100)

19 “A validade deôntica das normas obrigatórias se compreende no sentido de que 
merecem reconhecimento universal. Esta diferenciação da dimensão de validade 
não significa um dualismo da validade. Pois a coação suave à assunção recíproca e 
inclusiva de perspectivas está inscrita nos pressupostos pragmáticos da prática da 
argumentação, da qual depende a justificação de todas as crenças, sejam estas de 
tipo empírico, matemático, valorativo ou moral”. (HABERMAS, 2002b, p. 104-105)

20 Faz-se necessário realçar que Habermas simplesmente não faz uso da noção de 
“situação ideal de fala” em sua contra-argumentação.

21 Distancio-me de outras leituras críticas de Habermas, tais como as oferecidas 
por Rorty, Putnam, Brandom e Bernstein, apesar de que me benefício claramente 
de uma indicação proposta por este último: “Conduz a erro falar de ‘visão éti-
ca de mundo’ como algo particular e ‘do ponto de vista moral’ como universal, e 
contrastar o ‘ponto de vista moral’ com ‘uma ética particularista do bem viver’. 
Aqui se gostaria que Habermas fosse mais pragmatista, reconhecendo que nos-
sos valores e normas formam um contínuo em dinâmica alteração, tal que uns são 
mais particulares e outros, mais universais. Além do mais, precisamos reconhe-
cer o quanto as pretensões morais são intermináveis e abertas. Não é apenas que 
existem processos morais de aprendizado sobre aquilo que conta como normas 
morais universais [. . .] no curso da história, consequências não antecipadas e 
transformações estruturais exigem reconsideração radical do próprio sentido de 
moralidade, responsabilidade e justiça”. (BERNSTEIN, 2010, p. 196)

22 Num tom que instiga à reconexão entre Hegel e o pragmatismo, “quando nós nos 
confrontamos com novos problemas, temos que esclarecer e defender normas mo-
rais. Nós não justificamos discursivamente normas morais num primeiro momento 
e, depois, nós as aplicamos aos contextos. Há uma relação dialética mais dinâmica 
entre as escolhas práticas que nos defrontam, o esclarecimento do significado preci-
so das normas que nos orientam e procurar justificá-las”. (BERNSTEIN, 2010, p. 198) 
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É preciso “não nos mover de volta a Kant, mas avançar até um pragmatismo a um 
pragmatismo mais dinâmico e flexível no espírito de Dewey e Mead [. . .] afirmando 
a continuidade entre razão teórica e prática”. (BERNSTEIN, 2010, p. 199, grifo nosso)

23 As ideias morais “têm que ser transformadas, como diz Hegel, em debates con-
cretos da vida cotidiana. E assim é em realidade: toda moral universalista depen-
de da sustentação e do apoio que lhe ofereçam as formas de vida [. . .] Uma moral 
universalista necessita também de certa concordância com instituições sociais e 
políticas em que já estejam encarnadas ideias jurídicas e morais de tipo pós-con-
vencional”. (HABERMAS, 1991, p. 23)

24 Todas as referências às “Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito”, do volume 
7 da edição Suhrkamp das Obras de Hegel, pertencem à tradução de Marcos Lutz 
Müller, a qual se encontra atualmente em fase de revisão para publicação pela 
Editora 34.

25 “Na moralidade o autodeterminar é para ser pensado enquanto pura inquietação 
e pura atividade, que ainda não pode chegar a nenhum o que é. Só e primeiro no 
[elemento] ético a vontade é idêntica com o conceito de vontade e tem somente 
este último por seu conteúdo. No [elemento] moral a vontade se relaciona ainda 
àquilo que é em si; ele é, portanto, o ponto de vista da diferença, e o processo desse 
ponto de vista é a identificação da vontade subjetiva com o seu conceito. O de-
ver-ser, que, por isso, ainda está [presente] na moralidade, só é alcançado, e pela 
primeira vez, no [elemento] ético”. (HEGEL, 1970, v. 7, p. 208)

26 “Já que a particularidade é distinta do bem e incide na vontade subjetiva, o bem tem, 
assim, num primeiro momento, somente a determinação da essencialidade universal 
abstrata – do dever; por causa dessa sua determinação o dever deve ser cumprido por 
causa do dever”. (HEGEL, 1970, v. 7, p. 249, grifo do autor)

27 Podemos nos perguntar se, de um ponto de vista pragmatista, haveria um prag-
matismo ético separado de um pragmatismo geral ou operativo, instrumental, 
isto é, se conduta segundo um ou segundo outro não seria sempre uma questão de 
melhor “lidar com” (deal with, cope with) o mundo segundo propósitos prudencial-
mente justificados e modos aprendidos ou antecipados experimentalmente por 
seus resultados (N. do O.).

28 Naturalmente, como já sugerido em nota anterior, não se pretende que uma recu-
peração cabal do potencial crítico-emancipatório, normativo, do hegelianismo, 
que inclua uma consideração, além da Filosofia do direito, sobre a sociedade civil, 
também da Fenomenologia do espírito, sobre sua famosíssima dialética de senhorio 
e servidão, esgote-se apenas numa leitura prático-imanentista, intersubjetivis-
ta, nada materialista, convergente com Quante e com Honneth. Em particular, 
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poderiam ainda merecer atenção as considerações “naturalistas” e “materialistas” 
de Hegel – de alcance normativo e crítico – associadas a suas alusões à ação huma-
na como objetivação, como poieisis e como autopoiese, como trabalho em sentido 
amplo. A esse respeito, ver, por exemplo, os capítulos 11, 12 e 13 do livro de Testa 
e Ruggiu, I that is We, We that is I. Perspectives on Contemporary Hegel: Social Ontology, 
Recognition, Naturalism and the Critique of Kantian Constructivism (2016). Pode ficar 
difícil articular normatividade e realidade depois de constituir a primeira na 
ausência das dimensões prático-materiais da segunda, o que poderia configu-
rar uma falsa superação dos limites do construtivismo normativo rawlsiano e da 
impotência – ou déficit – normativo, efetivamente transformador, do paradigma 
kantiano da filosofia prática e da teoria da justiça. 

29 “O direito de não reconhecer nada que eu não tenha discernido como racional é o 
direito supremo do sujeito, mas, pela sua determinação subjetiva, ao mesmo tem-
po, [um direito] formal, e contra ele permanece firmemente estabelecido o direito do 
racional enquanto [direito] do objetivo sobre o sujeito”. (HEGEL, 1970, v. 7, p. 244) 
Assim, para Hegel, o direito da objetividade significa a reivindicação feita pelo 
mundo institucional ou das práticas compartilhadas pelo reconhecimento prévio, 
por parte dos agentes, das regras preexistentes e compartilhadas. O “direito da ob-
jetividade, correspondente à ação, assume a seguinte figura: visto que a ação é uma 
alteração que deve existir num mundo efetivo e quer, portanto, ser reconhecida 
neste, ela tem de ser em princípio conforme àquilo que tem validade nele. Quem 
quer agir nessa efetividade submeteu-se, precisamente por isso, a suas leis e reconhe-
ceu o direito da objetividade”. (HEGEL, 1970, v. 7, p. 245, grifo do autor)

30 No que diz respeito especificamente às “inflexões contemporâneas” da Teoria 
Crítica, Hegel (1970) é enfaticamente reconvocado, junto com o pragmatismo de 
Dewey, não apenas por Honneth como também por Rahel Jaeggi, que foi sua alu-
na, que aparentemente trata de ir além do seu intersubjetivismo e do seu foco 
central em reconhecimento, com a noção de formas de vida como agregados de 
práticas compartilhadas e instituições que devem prestar conta, ao mesmo tem-
po, a normas de justificação e a desempenho funcional como solução de proble-
mas - ver Souza (2005).

31 Sobre o incisivo desenvolvimento hegeliano-pragmatista da Teoria Crítica, de 
Habermas a Rahel Jaeggi, passando por Axel Honneth, ver o primeiro capítulo desta 
coletânea, “Materialismo prático-poiético, marxismo humanista e Teoria Crítica”, 
para o qual a falta de um rigoroso exame reconstrutivo de Marx (para Habermas, o 
único “paradigma da produção” sensível, possível) faz com que este permaneça na 
Teoria Crítica recente apenas como uma frouxa referência normativa humanista, 
atávica, ingênua, e seja ao mesmo tempo abandonado no que de seu materialista 
“paradigma da produção” ainda poderia estar mais vivo e ser mais valioso.
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32 Para uma sugestão de leitura materialista do espírito hegeliano, ver, nesta cole-
tânea, o capítulo de Andy Blunden, “Atividade, artefato, materialidade: o espírito 
hegeliano naturalizado”. 

33 Num ensaio incluído em Constelação pós-nacional, intitulado “Concepções da mo-
dernidade”, Habermas defende a tese de que Hegel teria sido o responsável por 
estabelecer as coordenadas gerais para uma divisão de trabalho entre filosofia e 
sociologia. Para Habermas, essa ideia vem sendo central para o estabelecimento, 
desde o século XIX, de programas de pesquisa empírica em sociologia organiza-
dos a partir do ponto de vista de uma crítica social pensada sob o tópico da dialé-
tica do esclarecimento. Aliás, Habermas vê sua diferença em relação à geração 
anterior da teoria crítica, em parte, na tentativa de restabelecer essa atitude coo-
perativa entre filosofia e sociologia. Creio que esse desiderato continua sendo o 
melhor meio para explorar a relação entre Hegel e a teoria social. (HABERMAS, 
2001, p. 175 et seq.)

34 Em Das Ich im Wir, Honneth adota inclusive uma formulação mais estreitamen-
te ligada ao programa apresentado por Hegel na introdução à Filosofia do direito. 
“Hegel não quer proceder metodicamente de maneira a construir intelectualmen-
te, em certa medida, as condições, consideradas necessárias, para a liberdade 
individual, a fim de, assim, empregá-las criticamente sobre a efetividade social. 
Ao invés disso, ele pretender reconstruir normativamente tais pressuposições 
no sentido de identificar, na efetividade social das sociedades modernas, aquelas 
estruturas nas quais elas já se incorporaram normativamente. Nós podemos de-
signar um tal método, o qual se nutre de uma certa confiança, ainda que apoiada 
teoricamente, na racionalidade das instituições sociais, como um procedimento 
de reconstrução normativa”. (HONNETH, 2010, p. 40)

35 “Na tentativa de desenvolver uma concepção de justiça sob o itinerário de uma 
teoria social, tem-se de pressupor como uma primeira premissa que a forma corres-
pondente de reprodução social de uma sociedade é determinada pelos valores e 
ideais universais e compartilhados; tanto os fins da produção social como os fins 
de sua integração social são regulados, em última instância, por normas que pos-
suem um caráter ético na medida em que contém representações dos bens com-
partilhados”. (HONNETH, 2011, p. 29-30, grifo nosso)

36 “Como segunda premissa, afirma-se, no sentido de uma primeira aproximação, que 
o conceito de justiça não pode ser compreendido independentemente desses va-
lores socialmente abrangentes. Há que valer como ‘justo’ aquilo que, no interior 
de uma sociedade, é apropriado, em termos de instituições e práticas, a efetivar os 
valores aceitos como universais”. (HONNETH, 2011, p. 29-30, grifo nosso)



466 FILOSOFIA PRÁTICA E TEORIA CRÍTICA

Referências

ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética negativa. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1985.

ASHTON, Paul. Hegel & Labor. 1999. Apresentado no Seminar, University 
of  Melbourne, 1999. Disponível em: https://www.marxists.org/reference/
archive/hegel/txt/ashton.htm. Acesso em: 19 ago. 2021.

BERNSTEIN, Richard J. The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity Press, 2010.

ENCABO, Jesús Veja; MARTIN, Francisco Javier Gil. Pragmatismo, 
Objetividad Normativa y Pluralismo: El Debate sobre Normas y Valores entre 
H. Putnam y J. Habermas. In: HABERMAS, Jürgen; PUTNAM, Hilary. Normas 
y Valores. Madrid: Editorial Trotta, 2008. p. 9-46.

HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1989.

HABERMAS, Jürgen. Constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: 
Loyola, 2001.

HABERMAS, Jürgen. Escritos sobre moralidad y eticidad. Barcelona: Padiós: I.C.E 
de la Universidad Autónoma, 1991.

37 “Apenas com a terceira premissa entra em cena, contudo, o que deve significar mais 
precisamente desenvolver, com base nas duas determinações precedentes, uma 
teoria da justiça como análise da sociedade. Pretende-se dizer com isso que da 
multiplicidade da efetividade social se obtenham aquelas instituições ou práti-
cas – ou, falando-se metodicamente – reconstruam-se normativamente aquelas 
instituições ou práticas que de fato podem valer como apropriadas para assegurar 
e efetivar os valores universais”. (HONNETH, 2011, p. 29-30, grifo nosso)

38 “Com a quarta premissa, deve-se finalmente garantir que a utilização de um tal 
procedimento metódico não conduza à mera afirmação das respectivas instân-
cias existentes da eticidade; na sua implementação estrita a reconstrução norma-
tiva terá antes de ser desenvolvida até o ponto em possa se tornar claro, conforme 
o caso, em que medida as instituições e práticas éticas não representam, de forma 
suficientemente abrangente e completa, os valores universais incorporados atra-
vés delas”. (HONNETH, 2011 p. 29-30, grifo nosso)

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/txt/ashton.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/txt/ashton.htm


Erick Lima 467

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de filosofia política. São Paulo: 
Ed. UNESP, 2018.

HABERMAS, Jürgen. Racionalidade e comunicação. Lisboa: Edições 70, 2002a.

HABERMAS, Jürgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. São Paulo: 
Loyola, 2004.

HABERMAS, Jürgen. Werte und Normen: Ein Kommentar zu Hilary Putnams 
Kantischen Pragmatismus. In: RATERS, Marie-Luise; WILLASCHEK, Marcus. 
Hilary Putnam und die Tradition des Pragmatismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2002b. p. 280-305.

HALBIG, Christoph; QUANTE, Michael; SIEP, Ludwig (ed.). Hegels Erbe. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Werke in 20 Bände. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1970.

HONNETH, Axel. Gerechtigkeit und Kommunikative Freiheit: Überlegungen 
im Anschluss an Hegel. In: MERKER, Barbara; MOHR, Georg; QUANTE, 
Michael. Subjektivität und Anerkennung. Frankfurt am Main: Mentis, 2004.

HONNETH, Axel. Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik 
sozialer Konflikte. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.

HONNETH, Axel. Kommunitarismus: eine Debatte über die moralischen 
Grundlagen moderner Gesellschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.

HONNETH, Axel. Uma patologia social da razão: sobre o legado intelectual 
da teoria crítica. In: RUSH, Fred (org.). Teoria crítica. Aparecida: Ideias & Letras, 
2008.

HONNETH, Axel. Sofrimento de indeterminação. São Paulo: Singular: Esfera 
Pública, 2007.

HONNETH, Axel. Zwischen Aristoteles und Kant: Skizze einer Moral der 
Anerkennung. In: HONNETH, Axel. Das Andere der Gerechtigkeit: Aufsätze zur 
praktischen Philosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000.

MEAD, George Herbert. Das Ich im Wir. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2010.



468 FILOSOFIA PRÁTICA E TEORIA CRÍTICA

MEAD, George Herbert. Das Recht der Freiheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2011.

MEAD, George Herbert. Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2005.

JAEGGI, Rahel; WESCHE, Tilo. Was ist Kritik? Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2009.

MCDOWELL, John. Mind and World. Cambridge: Harvard University Press, 
1996.

NUZZO, Angelica. Hegel and the Analytic Tradition. New York: Continuum, 2010.

PINKARD, Terry. Hegel’s Phenomenology: The Sociality of  Reason. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996.

PIPPIN, Robert B. Hegel’s Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

PUTNAM, Hilary. Antwort auf  Jürgen Habermas. In: RATERS, Marie-Luise; 
WILLASCHEK, Marcus. Hilary Putnam und die Tradition des Pragmatismus. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002a. p. 306-321.

PUTNAM, Hilary. Colapso da verdade e outros ensaios. Aparecida, SP: Idéias 
e Letras, 2002b.

PUTNAM, Hilary. Corda tripla: mente, corpo e mundo. Aparecida, SP: Idéias 
e Letras, 2008.

PUTNAM, Hilary. Ethics Without Ontology. Cambridge: Harvard University 
Press, 2004.

PUTNAM, Hilary. The Many Faces of Realism. La Salle: Open Court, 1987.

PUTNAM, Hilary. Realism with a Human Face. Cambridge: Harvard University 
Press, 1990.

PUTNAM, Hilary. Werte und Normen. In: WINGERT, Lutz; GÜNTHER, Klaus. 
Die Öffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der Öffentlichkeit: Festschrift für 
Jürgen Habermas. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001. p. 280-313.



Erick Lima 469

QUANTE, Michael. Die Wirklichkeit des Geistes: Studien zu Hegel. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2011.

RAJCHMAN, John. Post-Analytic Philosophy. New York: Columbia University 
Press, 1985.

RAWLS, John. História da filosofia moral. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

RAWLS, John. O liberalismo político. São Paulo: Ática, 2000.

REDDING, P. Analytic Philosophy and the Return of Hegelian Thought. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007.

ROCKMORE, Tom. Hegel, Idealism, and Analytic Philosophy. New Haven: Yale 
University Press, 2005.

RORTY, Richard. Objectivity, Relativism & Truth. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990.

SELLARS, Wilfrid. Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge: Harvard 
University Press, 1997.

SOUZA, José Crisóstomo de (org.). Filosofia, racionalidade, democracia: os debates 
Rorty-Habermas. São Paulo: Ed. UNESP, 2005.

TESTA, Italo; RUGGIU, Luigi (ed.). I that is We, We that is I: Perspectives on 
Contemporary Hegel: Social Ontology, Recognition, Naturalism and the Critique 
of  Kantian Constructivism. Leiden: Brill, 2016.





471

Sobre os autores

André Luís Mota Itaparica
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).

Andy Blunden
Intelectual independente hegeliano-marxiano.

Carlos Sávio Teixeira
Universidade Federal Fluminense (UFF).

Cristina Di Gregori
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Daniel B. Vargas
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Escola de Economia (SP). Direito (RJ).

Erick Lima
Universidade de Brasília (UnB).

Frederik Moreira dos Santos
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Gregory Pappas
Universidade A&M do Texas, Estados Unidos.

Hilton Leal da Cruz
Instituto Federal da Bahia (IFBA).



472 FILOSOFIA, AÇÃO, CRIAÇÃO

José Crisóstomo de Souza
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Laila Maia Galvão
Instituto Federal do Paraná (IFPR).

Laiz Fraga Dantas
Doutora em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Paniel Reyes Cárdenas
Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla, México.

Pedro Lino de Carvalho Júnior
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Ralph Ings Bannell
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio).

Rodrigo Ornelas
Doutor em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Tiago Medeiros
Instituto Federal da Bahia (IFBA).





Esta obra foi publicada no formato 180 x 250 mm utilizando a fonte 
Vollkorn. Impressão na Gráfica 3 em Cartão Supremo 300 g/m². 

Tiragem de 300 exemplares.

Salvador, 2021






	filosofia-acao-criacao-capa-frente
	filosofia-acao-criacao-orelha-1
	filosofia-acao-criacao-miolo
	_Hlk74917919
	_Hlk77247803
	_Hlk77255148
	_Hlk77247637
	_Hlk79152578
	_Hlk76734937
	_heading=h.1fob9te
	_Hlk77085526
	_Hlk74251741
	_Hlk74601840
	_heading=h.2et92p0
	_Hlk79476306
	_Hlk74246111
	_Hlk74256394
	_Hlk74665885
	_Hlk74819592
	_Hlk74822408
	_Hlk74823046
	_Hlk74819717
	_Hlk74903405
	_Hlk77610860
	_Hlk75367022
	_Hlk75341722
	_Hlk75356261
	_Hlk74742808
	_Hlk75423267
	_Hlk75977311
	_Hlk76026986
	_Hlk76026844
	_Hlk74839741
	_heading=h.dbrgyn9lox3j
	_heading=h.p90zn84q3wj8
	_Hlk74847303
	_Hlk80854576
	_Hlk77877627

	filosofia-acao-criacao-orelha-2
	filosofia-acao-criacao-capa-fundo

