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Capítulo 1 

FILOSOFAR SOBRE A FILOSOFIA 

1.1. Se aos olhos de muita gente filosofar é fugir da realidade, filosofar 
sobre a filosofia será na opinião destes, distanciar-se um pouco mais 
da realidade e ser condenado a percorrer, indefinidamente, o círculo 
no qual teríamos encerrado a nós mesmos. Poderíamos responder, 
talvez, que quem quer evitar, de toda a maneira, qualquer caminho 
circular, deve renunciar a pensar, de uma vez. Sublinho: a qualquer 
pensar, uma vez que na própria ciência, a necessidade irreprimível de 
voltar a algum ponto de partida firmemente estabel.ecido ou leva o 
pensamento a uma regressão rigorosamente Índefi-;ida, Óu leva a justi
ficar pelas COnseqüênCiaS aquilo que se acreaitava mconêfícionado. 0 
verdadeiro prÕblema, para uma disciplina do connecímento, o único 
problema cuja solução-sêffa, aparentemente, acessível, consistiria não 
em evitar o círculo a qualquer preço, mas em defirur,em cada campo, 
~certo modo de roffipê-10; de dizer, até onde se pode, de algu m 
modo, remontar mais longe sem falhar; e, segundo a expressão do 
mestre Aristóteles, dizer como podemos e devemos parar. Nesta altura, 
a atividade filosófica se apresentaria como a busca mais geral concer
nente aos diferentes modos de decidir o ponto de interrupção. Se 
considerarmos, então, que pensar a vida e pensar as obras humanas, 
como a filosofia o faz, é permanecer na vida, ainda, ou ao menos em 
suas bordas e afastar-se dela só na aparência, então filosofar sobre a 
filosofia não nos afastaria da vida, enquanto filosofar sobre a filosofia 
é ainda, literalmente, filosofar. f preciso dizer, até, que desta dupli
cação. desta reflexão sobre si mesma, a filosofia é inseoarável. t 
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aquilo que Platão designa pela palavra Sw..\.(.KTuc~ *; aquilo que Aristó
teles faz na sua Metafísica, são as difíceis análises kantianas das três 
críticas, enquanto figuras diversas e excepcionalmente bem sucedidas 
de uma atividade de pensamento que não pode subtrair-se, sem falhar, 
à questão que sua própria presença põe a si mesma. Seria vão querer 
indagar sobre os caracteres discriminativos que marcariam o uso re
flexivo da filosofia. Como notou Wittgenstein, a filosofia da filosofia 
não se distingue da filosofia em geral mais que a ortografia geral se 
distinguiria da ortografia da própria palavra "ortografia" (Philoso
phische Untersuchungen, 1.121, p. 82) ... E se se quer sugerir uma 
diferença a qualquer preço, melhor seria, com Wittgenstein, falar dos 
"espelhos da filosofia, colocados de modos diferentes, grandes e pe
quenos ... " (Notebooks ***, 6 de março de 1915). 

1.2. Não há, pois, propriamente falando, ~metafilosofia" ou, se se pre
fere, toda filosofia já é "metadisciplina"{ A metafísica seria "o estudo 
do método filosófico", lê-se numa obra recente que tem exatamente 
este título 1. Mas, oficializar, por assim dizer, esta distinção, impõe 
que tratemos então a filosofia como uma ciência visando um objeto 
capaz de constituir-se como objeto num grau superior. Este é, exata
mente, o ponto de vista do filósofo do qual emprestamos a definição 
e para quem 

a convergência efetiva, largamente difundida, das ciências em rela
ção umas às outras e de todas elas em relação à filosofia, é um 
resultado impressionante de pesquisa recente (On Philosophica! 
Method, p. 27)****. 

Não é pois de espantar que, para ele, o método da filosofia seja, 

Como o método das ciências empíricas, exegético, hipotético, de
dutivo, iterativo e cumulativo (ibid). 

Ver-se-á que, longe de subescrever esta afirmação peremptória, 
tentaremos fazer e compreender como a filosofia pode ser um modo 
de conhecimento válido, permanecendo irredutível e insubstituível em 
relação à ciência. A primeira marca desta diferença profunda seria 
justamente o falo de que o conhecimento científico exige e suscita 

* Dialética. Em grego, no original. (N.T.) 
u lnvestigaç<'íes Filosóficas. Em alemão, no o riginal. (N.T.) 

"'*"' Cademo.1·. Em inglês, no original. (N.T.) 
•••• A respeito do método filosófico. Em inglês, no original. (N.T.) 

!O 

l. H.N. Castafieda, On Philosophical Method, Indiana University Press, 
1980, p. 15. 
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um metaconhecimnto que o examina, descreve, critica ou fundamenta, 
mas que não poderia, sem impostura, pretender-se inteiramente cien
tífico; é, ao mesmo tempo, lógica e filosofia da ciência,. A filosofia, 
ao contrário, qualquer que seja seu ponto de apoio prirrleiro, exige e 
suscita um reconhecimento de si mesma, que se deve admitir como 
homogêneo a ela. O operador "filosfar", de modo semelhante aos 
operadores idempotentes da álgebra,

1
por mais que seja reiterado, não 

produz nada diverso de si mesmo. ,/ 

1.3. Propondo-me explicitamente como terna o conhecimento filosó
fico, não pretendo absolutamente me elevar acima de uma filosofia 
considerada em primeiro grau e, assim, mais vulgar. Igualmente, nos 
guardaremos o máximo possível contra a ilusão de legislar, ilusão da 
qual o autor da presente obra não se considera nem mais nem menos 
isento que qualquer outro filósofo , até mesmo - si magna licet com
ponere parvis "' - os maiores. Trata-se, com efeito, não de afirmar 
o correto ou estabelecer uma regra mas, num certo sentido que será 
necessário explicar, de descrever. Trata-se, em suma, do problema 
transcendental invertido. Em vez de perguntar-nos como uma ciência 
é possível, propomo-nos a reconhecer como uma filosofia pode ser 
um conhecimento - e, de certo modo, um conhecimento racional 
- sem, contudo, ser uma ciência mas sem cair, também no uso 
transcendental da razão. Abordar o exercício filosófico a partir desta 
perspectiva, não é considerar as coisas de cima, mas apenas tomar 
um dos diversos acessos que se oferecem ao filósofo, em pé de igual
dade como todos os outros; embora seja, é verdade> um dos mais 
dificilmente praticáveis. Sem dúvida, não se pode, como acabamos 
de dizer, exercitar a filosofia sem que apareça, no fundo, esta preo
cupação que queremos pôr em evidência, aqui; mas é de explicitá-la 
que se trata agora, é de seguir suas incidências, torná-la tema prin
cipal e não mais acompanhamento do trabalho do pensamento. Para 
quem está acostumado com os textos das obras científicas, ou com 
a obra filosófica singular dos grandes fi lósofos, a tarefa só pode ser 
empreendida no temor de acumular os insucessos e as insuficiên
cias. Impõe-se contudo a mim, com a promessa de receber dela as 
satisfações e as amarguras que dá a certeza prévia de uma execução 
necessariamente imperfeita, mas apaixonante; com o risco, no entan
to, de irritar o leitor, esperando despertar sua atenção benevolente. 

• Se se pode comparar os grandes e os pequenos. Em latim, no original. (N.T.) 
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De resto, o projeto de tratar filosoficamente o conhecimento 
filosófico não poder ia dar lugar a um procedimento essencialmente 
distinto de qualquer outro ensaio filosófico . Trata-se, em todo o caso, 
de tomar como ponto de partida, e como texto, uma experiência de 
cultura, uma experiência já expressa ou, ao menos, em via de expres
sãoff € seguramente possível apreender os dados que constituem as 
ob1as filosóficas como fenômenos, tomados numa circunstância e 
numa história , produzidos por homens cujos atos, mesmo os de pen
samento, acham-se mais ou menos condicionados por um meio muito 
complexo; em suma, é possível visar construir uma sociologia e uma 
psicologia, uma história concreta dos fatos filosóficos . Na nossa opi
nião, tal conhecimento, IJa medida em que fosse alcançável, seria um 
conhecimento científico. Mas é claro que nosso propósito, aqui, é 
radicalmente diferente, sendo precisamente a natureza dessa diferença 
que constitui o tema da pesquisa. Nós o abordaremos do exterior, por 
assim dizer , neste preâmbulo, expondo primeiro sumariamente o que 
o conhecimento fil osófico não é. 

.., 
A filosofia não é uma ciênou-

2.1. Certamente sempre é permitido dar às palavras o sentido que 
se escolher, sob a condição de deixar isso claro. Nenhuma regra, 
nem de discurso nem de pensamento, opõe-se a que se atribua o 
nome de "ciência" ao que os filósofos produzem. Contudo, se se 
constatasse que nenhum dos caracteres mais ma rcantes e distintos 
das outras ciências são reconhecíveis nas obras fi losóficas, não have
ria mais inconven ientes que vantagens de designá-las com o mesmo 
nome, exceto se estivéssemos no reino de Alice? A justificação pro
funda desta unidade de denominação só poderia ser o desejo de ex· 
pressar uma identidade subjacente, metafísica e não-empírica, das 
diversas maneiras de aspirar ao conhecimento, que o ser humano 
manifesta. E nesta perspectiva, a filosofia seria o modo eminente, no 
sentido escolástico do termo, diferindo das outras ciências como mais 
científica que qualquer outra. Mas supondo-se que adotemos esta 
visão hierárquica do conhecimento, permanece o fa to de que a mes
ma palavra só se aplicaria, em todo o caso, de modo homônimo, às 
formas "infe riores" e à forma " eminente" do saber. Ora, nosso pro-

2. Assinalaremos ao leitor benévolo um distante esboço de alguns dos temas 
deste livro num artigo de G. Grangcr. "Sur la connaissance philosophique•·. 
Révtte ÍlltenwtiOIIale de philosophie, n.0 47, 1959, p. 96-lll. 
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póslto não é o de embaralhar as linhas nem de apagar as diferença!> 
mas, ao contrário, reconhecer. como dizia W ittgensteín. "o duro no 
mole". Buscaremos pois, mais que reunir e confundir, fazer explodir 
o paradoxo: como dois produtos do espírito humano, tão profunda
mente diferentes , como a filosofia c as diversas ciências habitual
mente reconhecidas como tais, podem ser considerados conhecimen
tos? Digamos previamente em que a filosofia parece-nos distinguir-se 
irremediavelmente dos outros conhecimentos que têm o nome de 
ciência. 

1.0 As ciências visam construir modelos abstratos dos fenômenos. 
Elas os representam em "espaços' cada vez mais distanciados do 
vivido, como estruturas abstratas dos elementos que são possíveis "cal
cular". Entenda-se que a palavra calcular não implica , aqui, nada 
qui:! concerna necessariamente a número ou grandeza. mas somente 
evoca a idéia ele operações explicita e univocamente definidas e regu
ladas . t verdade que as c iências da natureza, para não menciona r
mos as ciências do homem, estão longe de responder , na sua totali
dade, a esta caracterização ideal. Mas todas a visam e todas se esfor
çam por aproximar-se dela. A filosofia, ao contrário, nunca chegou 
~or verdadeiros modelõS dos fenômenos, pela simples razKo· 
de que este não pode ser o seu objetivo. Cada vez que o filósofo, 
cegando-se a respeito de sua própria tarefa, quis oferecer uma repre· 
sentação da experiência através de um sistema abstrato ele conceitos 
no qual se desenvolveria um "cálculo", este aspecto de sua investi
gação terminou num fracasso, certamente por si mesmo instrutivo. 
Poder-se-ia reconhecer estas partes mortas da filosofia até nos monu
mentos mais admiráveis , mesmo quando o gênio do autor as salva. 

2.0 A filosofia . contrariamente às diversas ciências, também não pre
tende explica r fatos. As ciências definem os fatos de que tratam. com 
maior ou menor rigor, mas sempre de tal modo que seja possível pôr em 
dúvida , informar ou confirmar o que afirmam, por meio de operações 
submetidas a um protocolo determinado de regras e usos. Não se pode
r ia, com certeza, exigir das ciências uma definição universal do '' fa to": 
o conhecimento científico, por sua natureza, repousa numa determina
ção específica e, por assim dizer, regional do fato e. em constante evo
lução. porque a cada momento de sua história, cada ramo do pensa
mento científico delimita a c lasse de falos que quer explicar com 
os meios materiais e conceituais dos quais pode dispor. Desta posi
tividade da ciência falaremos mais, ao longo dos próximos capítulos. 
Desejamos. aqui, só sublinhar o contraste. quanto a este ponto, com 
a perspectiva dos filósofos. para quem a questão: "Que é em geral, 
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um fato?" é, ao contrário, um verdadeiro e fundamenta l problema. 
Mas a tal interrogação, a resposta não poderia ser dada pelo estabe
lecimento de um protocolo un iversal de operações, mesmo que estas 
fossem de pensamento. Mesmo que um filósofo chegue a elucidar, a 
seu modo, a noção de "fato", não terá contudo determinado nenhum 
fato que pudesse explorar, à maneira do cientista. 

3.0 Assim, pode-se dizer que a filosofia não tem objeto, por menos 
que se tenha a preocupação de dar a esta palavra um alcance racio
nalmente rigoroso, embora bastante amplo, para ser aplicado ao mes
mo tempo aos objetos do senso comum e aos objetos da ciência. A 
crença, geralmente muito difundida, de que a filosofia fala de tudo 
é perfeitamente correta no fundo: o campo de aplicação de seu exer
cício é, com efeito, o conjunto da experiência humana. Mas a filoso
fia não poderia tratar esta experiência como um mosaico de diferen
tes classes de fatos, que lhe caberia definir e explicar, colocando-se 
num nível de generalidade superior ao das ciências. Cada vez que 
os filósofos acredi taram poder representar este papel, especializan
do-se no universal e superpondo aos conhecimentos terra a terra das 
ciências um pretenso conhecimento dominante, mas da mesma ordem 
que o das ciências, ou abandonaram seu projeto neste ponto, lan
çando as bases de novas ciências, positivas e regionais - como acon
teceu de diversos modos com Aristóteles, com Descartes, com Leib
niz - ou então, no mais das vezes, esta parte de sua obra 1·eduziu-sc 
a uma reunião mais ou menos harmoniosa e sedutora de trivialidades 
equívocas. Entre os maiores, sem dúvida, estes monumentos de um 
conhecimento positivo imaginário são ainda, de modo indireto, por
tadores de um conteúdo filosófico. Mas é preciso então fazer abstra
ção de sua aparência de representação sintética de um mundo de 
fatos, para ver aí só a expressão metafórica de uma intenção oculta. 
Esta intenção oculta que acreditamos que habita toda filosofia , visa 
organizar não os fatos, mas signijicações. Tomaremos esta palãVrã 
primeiro tal como existe na finguagem-;- -acentuando contudo a opo
sição, de um lado, do significado e do fato e, de outro, acentuando 
o apelo a uma experiência global - ao menos virtualmente global 
que envolve experiências imediatamente vividas como parciais e que 
a "sign ificação" põe em perspectiva. Mas a tarefa a que nos propo
mos aqui é justamente a de dar corpo a esta noção ainda confusa. 
e, se possível, articulá-la. Expressar o que entendemos por conheci
mento filosófico é tentar explicitar em conceitos esta articulação sui 
generis, mostrar um trabalho da forma e do conteúdo que seja de 
uma natureza diversa da do pensamento científico. 
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De uma outra natureza. sem contudo afastar-se tanto do pensa
mento científico a ponto de não mais merecer o título de atividade 
conceitual. Mas então o que é um conceito filosófico? Propor a qua
lificação conceitual para a obra do filósofo é dar um nome ao pro
blema e não fornecer a sua solução. Em todo caso, se o conhecimento 
filosófico é irredutível à ciência; sempre nos pareceu que devesse 
conservar duas características que, sem dúvida , serviram mais ou 
menos claramente de pretextos aos que queriam assimilar o conheci
mento filosófico a uma ciência: porque ele é analítico e arquitetô
nico ao mesmo tempo. mas de modo diferente do das ciências, uma 
vez que seus atos de análise e de construção não se referem a fatos, 
não visam uma representação abstrata dos fatos e, propriamente fa
lando, não há objetos filosóficos. 

A filosofia não é uma das belas-artes 

3.1. Se a filosofia não é uma ciência, poderia ser assimilada a uma 
das belas-artes? Muitos, tanto entre seus detratores quanto entre seus 
adeptos, acreditaram nisso, quer invoquem Platão ou Nietzsche e às 
vezes Bergson , como exemplos patentes de uma filosofia-obra de arte. 
Trata-se de um mal-entendido e de uma ambigüidade que desejamos 
poder dissipar. A arte - no sentido estrito de uma das "belas-artes" 
- visa, essencialmente, criar objetos, quaisquer que sejam os mate
riais que empregue. Ê necessário esclarecer: criar objetos concretos, 
isto é, objetos cuja existência é inseparável de um Súporte sensível 
de qualquer natureza. Este suporte, iiiãteriar e efetivamente realiza
do, ou reconstituído pela imaginação, certamente simboliza experiên
cias em diferentes níveis de profundidade, que eventualmente nos 
transportam ou nos dão a ilusão de sermos transportados além do 
sensível. Suprima-se, todavia, este suporte, tente-se neutralizá-l.o, anu
lar sua pertinência, e a obra desaparece enquanto obra de arte. A 
irredutibilidade desta fase sensível se manifesta muito claramente 
pelo fato de serem possíveis artes de execução, distintas e comple
mentares às artes diretamente produtoras. Quando o objeto de arte 
tem uma dimensão temporal, como acontece com a música, o teatro 
e a dança, a criação extratemporânea da sua fase sensível constitui 
em si mesma uma obra de arte. Existe uma arte do intérprete, porque 
esta fase sensível não foi criada de uma vez para sempre pelo artista 
ou só o foi parcialmente, no caso das artes da palavra e, uma vez 
que sua realização é inseparável da multiplicidade aberta das expe-
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riências que simboliza é que a interpretação também é criadora, em 
segundo grau. Um dos sinais universais daquilo que os homens cha
mam de obra de arte é a presença e a pregnância do produto de um 
ato humano equiparável ou superior à que um objeto natural nos 
impõe; aparentemente, este é o sentido da expressão de Oscar Wilde: 
"A natureza imita a arte" . Ora, esta presença supõe que os sentidos 
estejam em jogo, ou ao menos a imaginação sensível. 

Se a filosofia fosse uma das belas artes, só poderia ser uma arte 
da linguagem, como o são, no estado puro, a do poeta ou do roman
cista. São, como dissemos, objetos que estes se propõem a criar, 
objetos indutores de experiências que transbordam certamente a esfe
ra do sensível, mas que devem, essencialmente: fundar-se nela. Ora, 

( 

1
) é claro que o projeto propriamente filosófico nã. o suscita a presença 

7/ de tais objetos, ~ utiliza a linguagem para produzir diretamente 
' conceitos. ~ por isso, sem dúvida, que a atividade do filósofo, en

quanto filósofo, faz invencivelmente apelo a uma analogia com a do 
matemático. Teremos ocasião de marcar exatamente aquilo que, a 
nossos olhos, as separa, mas a aproximação freqüente, feita entre 
duas atividades criadoras, seguramente não é fortuita. De fato, esta 
figura limite da ciência, a matemática, embora vise a produção de 
estruturas abstratas, modelos possíveis dos fenômenos, tende contudo 
a liberá-los radicalmente de todo conteúdo fenomenal singu lar, e 
parece, como a filosofia , ater-se a formar diretamente conceitos. Mas 
procuraremos justamente mostrar em que os conceitos filosóficos , em
bora também se distinguindo radicalmente dos sentimentos e c!_as 
imagens, são contudo absolutamente irredutíveis aos d_e qya}quer 
ciência, mesmo aos da ~ática. 

3.2. O propósito do filósofo, diríamos, não é suscitar objetos con· 
sistentes, apreensíveis sob múltiplos aspectos a partir de uma base 
sensível, objetos indutores de experiências com variantes indefinida
mente renovadas pelo amante das obras de arte. Não seria necessá
rio, contudo, reconhecer que a obra filosófica também é indutora de 
experiências? Ler e compreender uma obra de filosofia , não é ser. 
com maior ou menor intensidade, atraído ou repelido pela expressão 
de uma "forma de vida", segundo Wittgenstein? O jovem Malebran
che descobre Descartes "com o coração em disparada". Toda obra 
humana, é verdade, por mais abstrata que pareça, é suscetível Jc 
nos tocar. Mas não é neste nível de experiência que o efeito de uma 
obra filosófica pretende se situar. embora este nível seja um acom
panhamento obrigatório de toda atividadt: humana. A filosofia , ao 
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contrário. torna-se possível porque uma "experiência" é suscetível dt: 
ocorrer num outro nível, por assim dizer através da superimpressão 
sobre o fundo. sempre presente, da experiência em sentido estrito, 
analisável através de impressões, sentimentos, pensamentos de obje
tos. Experiência filosófica que nunca se resolve em fatos. nem em 
objetos, nem em movimentos efetivos do sujeito que é seu ator -
Philosophie ist Kein Gefühl 3 
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A certeza de que o pensamento e, de modo mais geral. a vida. 
exigem um mais além, que contudo faz parte da vida e do pensa
mento, pode ser discernida, sob formas diversas, na obra de todos os 
fil.ósofos. Não deve, contudo, em caso algum, ser confundida com
placentemente com o que chamamos de misticismo. Não envolve, 
por si mesma, nenhuma afirmação de natureza transcendental ou 
transpessoal da realidade, nem nos obriga a buscar esta realidade 
além de toda expressão possível, por fusão ou confusão do su_jeito 
vivo c pl·n~antc num todo no qual se perde. Filosofar é, ao contrá
rio. buscar individualmente uma expressão que, contudo, não seja a 
expressão de uma experiência por meio de sua produção ou repro· 
dução, como tenta o artista. Mas que seja uma expressão de seu sen
tido, daquilo que significa. E, naturalmente, até esta fórmula que 
acabo de escrever, já faz parte da questão. 

Afirmar que a obra filosófica não se confunde com a obra do 
artista não significa contudo que se queira recusar à obra de arte 
todo valor, todo alcance filosófico. Mas, na poesia e no romance, 
por exemplo, só se acha a representação de um mundo preparado 
pelo trabalho filosófico . O que o artista mostra, mais do que faz, ordi
nariamente, o mundo vivido em primeiro grau, é aquilo sobre o que 
deve se exercer o trabalho do filósofo. Enquanto criador de "obje
tos" a partir de materiais emprestados da experiência - estendida 
ao imaginário - mas mais coloridos, mais marcantes. mais vivos, o 
artista faz aparecer significações e nos leva a vivê-las com ele no 
nosso próprio imaginário. Em troca, o filósofo se propõe como tarefa 
transpor estas sign ificações vividas. estas significações em estado nas
cente, em termos de abstrações conceituais. Para um filósofo-poeta, 
como Nietzsche, c sob certos aspectos Platão, a tentação é a de se 
comprazer, com o leitor enfeitiçado. na exploração empírica, por 
assim dizer. dos mundos que criou e substituiu sua interpJ:etação 

• Filn.wfin niio r .felltimentn. Ern nlemfio. no original. l N.T.) 
3. l ê-se. nos Philosophische Untersuclru11gen de Wiugenstein: "'Liebe isr Kem 
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filosófica pelo comentário descritivo e prescritivo, do qual fa laremos 
mais longe, sob o nome de ideologia. Tentação tanto mais forte 
quanto a criação do a rtista, sendo homogênea à experiência - esten
dida, repitamos, ao imagi nário - é propícia à auto-representação do 
personagem do autor. Não ousaríamos pretender que, na obra filo
sófica, foram apagados todos os traços do homem que o filósofo foi; 
pensamos apenas que ~·óprio esboço da obra é incompatível com 
a_Encenação deste personagem. Um traço que aproxima a filosofia da 
<:jência, desta vez, mas que não deve ser entendiao como uma garan
tia de objet i vidade, palavra que aqui não tem mais sentido, se é 
verç!__açle que o trap~lho fi losófico é sem objeto . .§e a interpretação 
filosófica é um esforço para examinar o a lém do empírico, é eviden
temente segundo seu próprio modo que tal filósofo o exprime; mas 
o que exprime não poderia nem determinar seu ser empírico, nem 
ser determinado por ele. Também na obra de arte, mesmo conside
rada como texto de exegese filosófica, o retrato do próprio a rtista 
pet"de igualmente toda a importância que poderia, legitimamen te, ter 
para o contemplador . 

3.3. Consagramos algumas páginas a recusar a assimilação da obra 
filosófica a uma obra de arte e a sublinhar a ausência da pessoa do 
autor na sua obra. É preciso, contudo,~madas estas precauções, 
reconhecer em que filosofar é uma arte ... Queremos dize r com isso 
que só ex iste fi losofia em ato. Um p roj to filosófico deve ser exe
cutado, sem o que é só sonho e não poderia ser julgado, o que quer 
dizer que, filosoficamente falando ele não seria nada / Uma idéia 
científica pode ser grande e fecunda mesmo quando está apenas 
esboçada e existe como programa, e veremos seus frutos quando for 
posta em obra. Em filosofia, justamente porque a própria execução 
não pode ser acompanhada por resultados obje tivos empíricos, não 
podemos content}}r-nos com o anúncio: " faremos isto ou aquilo ... "; 
é preciso fazê-Jo# Um programa filosófico, se já não for em si mesmo. 
até certo ponto, sua execução, é uma impostura. Pedir ao filósofo -
como acontece no contexto burocrático, no qual o filósofo deve hoje 
representar seu papel de "pesquisador" ou de "professor" - para 
produzir um rapport"' sobt·e seu trabalho é correr um grande risco de 
rodar no vazio, é pedir ao compositor ou ao pintor ou ao pianista 
que só descrevam aquilo que só tem sentido se o realizam. É nisto 
que consiste, sem dúvida, uma das raízes da dificuldade de " ensina r" 
filosofia. O conhecimento científico, por sua própria natureza, é en-

* Relatório. 
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sinado. De obras científicas originais, extraem-se então esquemas, 
apresentam-se resumos, fornecem-se, a partir delas, modos de desem
penho. Mas, se existe um conhecimento filosófico, este só pode se 
manifestar nas próprias obras, e é por isto que o que se chama de 
"história" da filosofia, enquanto estudo direto das obJHS, representa 
um papel não enganoso, mas essencial , neste ensino . 

É por isso que a filosofia é estilo. Entendemos por estilo que, 
sendo um trabalho de execução, o que a filosofia produz se expressa, 
ao mesmo tempo, ao nível dos conteúdos manifestos que o filósofo 
organiza explicitamente num sistema de conceitos e, ao nível latente 
de um por em forma mais livre, elementos ap;;rentemente não desig
nados, não pertinentes na própria expressãoO'O filósofo certamente 

/, 
usa linguagem para codificar as noções que distingue, numa análise 
das significações da experiência e se esforça por estabelecer com cla
reza as regras desta codificação no pensamento do leitor. Mas no 
uso particula r que faz da língua e nas escolhas que opera entre aquilo 
que na experiência, significa ou não significa, aparece uma espécie 
de supercodificação, que cabe ao leitor decifrar, n~n jogo aberto de 
interpretação 4 que é trabalho filosófico induzido. vSc fosse preciso 
medir a grandeza de uma obra filosófica seria, primeiro, me parece, 
segundo seu poder de indução que a poderíamos avaliar. Neste sen
t ido, o bom leitor é também um autor , um intérprete, embora só 
tenha que produzir um evento interior, diversamente do executante 
da obra musical. 

Certamente toda atividade humana que comporta uma intenção 
de expressão é igualmente suscetível de ter estilo. t:: assim, em par
ticular , no caso das obras da ciência; mas então o momento estilís
tico aparece só como acompanhamento, e o receptor da obra pode 
e até mesmo deve neutralizá-lo de início, a fim de que o resultado 
principal seja atingido, a saber: a compreensão de seu conteúdo ma
nifesto .... JJ. Tal neutralização, ao contrát:io, reduziria a nada a obra filo
sófica f Pretender então, como o fazemos, que a filosofia é conheci
mento e inseparável de um estilo, opô-la radicalmente à arte embora 
só exista efetivamente executada numa obra singular é, seguramente, 
nos colocarmos numa posição difícil de sustentar . t contudo destes 
paradoxos que a filosofia recebe seu esta tuto, e é sobre estes parado
xos q ue nos propomos a f ilosofa r aqui / 

4. Permitimo-nos remeter ao livro sobre a filosofia do estilo de G. Granger, 
Essay d'une philosophie du .ftyle, Paris, Armand Collin. 1968; 2.3 ed. re
vista, Ed Odile Jacob, 1988. 

19 



Como determi11ar critérios de validade em filosofia'! 

4.1. Pode-se imediatamente concluir. do que foi colocado até :.~gora. 
que renunciaremos a susten tar 11 idéia de que a palavra verdade 
possa ser corretamente aplicada, em filosofiã. Se a filoso fia não nos 
propõe esq uemas abstratos de fatos, explicàções .1.! instrumentos de 
previsão de uma experiência efetiva ou possível. que sentido poder
se-ia dar a "verdades filosóficas". senão o de prescrição e impera
tivos? O ra . recusamos igualmente este aspecto d iretamente norma
tivo de fi losofia , que abordaremos em breve sob o nome de ideolo
gia. ~filosofia, enquanto tal, não diz nem o verdadeiro nem o justo , 
até mesmo c _p_rincipaltnenteqliando parecê arrogar:Se t-al pode-r.-: .
No máximo. poder-se-ia dizer que ela o representa e o comenta . .. 
De um cet:to modo. seu reino não é deste mundo. No que ta nge à 
verdade, poder-se-ia, à primeira vista. ressaltar pa ralelamente uma 
incapacidade da ciência de enunciar proposições definitivas: assim, 
as verdades c ientíficas não seriam menos efêmeras, tomadas no con
junro , do que as teses do filósofo . .: não haveria razão para priv ile
giá-las. Mas esta assimilação é ilu::.ória. As "verdades" da ciência são 
seguramente provisóri as e revisávcis, mas merecem, conrudo, o nome 
de verdades. porque concernindo, em última análise, aos fe nômenos, 
acham-se sempre definidas num quadro delimitado de operações, m~l 
teriais ou conceituais, no qual podem ser postas à prova. Não se dá 
o mesmo em filosofia. À parte os erros patentes de raciocínio (mas 
cujo po)' em evidência já supõe uma suficien te elucidação dos con
ceitos)# as teses dos filósofos não são enunciados revisáveis e pro
visórios . Sua precariedade é de uma outra ordem: procede da libe r
dade, que temos, de escolha global de uma pêrspectiva sobre o signi
ficado de nossa experiência . Assim, pois, dir-se-á, em filosofia tudo 
é válido. ou quase. . . t este quase que convém circunscrever e ex
plicitar posto que neste quase se acha um germe toda a atividade 
fil osófica. 

4.2. Aceitar o pluralismo como condição inelutiive l de filosofia não 
é resignar-se a um ecletismo bendito. Reconhece-se, então, simples
men te que a própria idéia de trabalho filosófico marcado estilística
mente conduz a aceitar a presença simultânea e a permanênc ia . no 
tempo. de sistemas itTo::concil iáveis entre si e que não poderiam mu
tuamente s~ refutar do exterior. por assim dizer. Cada um deles só 
pode ser realmentt! atacado, modificado. transformado. do interior. 
Ein troca, um proselitismo agressivo em filosofia perde enrão toda 
razão de ser. Pode-se tentar mostrar. colocando-nos no in terior de 

20 

um sistema, as dificuldades e insuficiências deste: não se poderia 
fazer triunfar positivamente o contrário de sua própria interpretação 
do mundo. Quando tais combates se instituem, são, no fim das con
tas, ~-c eologias que se defrontam, sob a máscara dos filósofos caro
pões. parte do uso bastante intemperante que o ardente Russell 
faz, r! 19 18, do termo '' vet·dade", encontraremos nesta passagem 
a ilustração do que acaba de ser dito: 

Não me proponho debater, pela controvérsia, as perspectivas 
com as quais estou em desacordo , argumentando contra elas 
mas, antes, expondo positivamente o qLte acredito ser a verdade, 
a propósito do assunto ("The Philosophy of Logica l Atomism" *, 
1918, em Logic and Knowledge **, p. 178). 

Resignar-se a esta condição plural do conhecimento fiLosófico 
não é, necessariamente, professar um relativismo. Se o conhecimento 
filosó fico é relativo, não é por ser o puro esfmpfes reflexo de uma 
época ou de um temperamento, de toda a forma . O conhecimento 
filosófico é, certamente, sob seus diferentes avatares, a interpretação 
da experiência de uma época, de um homem ou de um grupo e, pois, 
como toda obra humana, historicamente marcado. Mas torna esta 
experiência singular assimilável como figura intemporal de uma cons
ciência formulada através de conceitos, não como figura fugaz das 
suas condições históricas. Figura sempre incompleta, é verdade, .: 
desnivelada para o receptor futuro mas nunca totalmente cortada de 
sua própria experiência atual. Uma relatividade assim entendida não 
desqualifica pois, absolutamente, o discurso filosófico profundo e 
vigoroso que seda pronunciado num tempo diverso do nosso . A con
seqüência é, exatamente sem d úvida, que não podemos ser, hoje. 
plenamente, estóicos ou espinozistas, senão de modo fantasma. Mas 
isto não quer d izer que a significação estóica ou espinozista do 
mundo só deva ser, para nós, um modo totalmente superado de viver 
nossa própria experiência . 

/jo ceticismo também não é uma conseqüência a que estaríamos 
condenados. Impõe-se somente quando muitas afirmações inconcil iá
veis se justapõem, com a pretensão - incerta - de serem reconhe
c idas como verdades. Se as teses filosóficas não se situam num plano 
em que~s verdades possam ser definidas, o ceticismo perde seu 
sentidof~omo diz brilhantemente Wittgenstein, nas suas palavras: 

• A F:losofia do Atonúsmo Lógico. Em inglês. no or iginal. (N.T .) 
""" Lól!icn " íonltf'cimento. Em inglês. no original. (N.T.). 
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O ceticismo não é irrefutável, mas é manifestaménte desprovi
do de sentido (consinning), querendo duvidar sobre o que não 
não se pode colocar questões (Tractatus, 6. 51). 

Uma vez construídn uma " forma de vida" - retomando seu 
vocabulário - e organizado o sentido do mundo, não nos atemos 
a pôr em dúvida seu valor em virtude de outras filosofias se apre
sentarem, filosofias que sentimos também poder admitir. Ora, tra
tar-se-ia de duvidar, sem dúvida alguma, se a tarefa da filosofia fosse 
dizer o que é. Seguramente um bom número de filósofos acreditaram 
poder colocar, como tese de sua própria interpretação do sentido da 
experiência, que o filósofo visava justamente dizer aquilo que é. 
Considerando-se ao pé da letra, esta pretensão como enunciado de 
um fato e vendo-se deste ângulo, cada um destes sistemas entra em 
conflito com as figuras positivas do mundo elaboradas pela ciência. 
Mas todos os grandes sistemas que continuam a inspirar pensamen
tos filosóficos podem ser compreendidos de outro modo e · liberados, 
no que tange ao essencial, de toda pretensão a um saber positivo. 

4.3. Assim, dado que a filosofia, não nos ensinando nada sobre os 
fatos, possa ser legitimamente múltipla, não deveria conduzir-nos 
necessariamente nem ao relativismo, nem ao ceticismo obrigatório. 
f: preciso pois que cada um, criador ou beneficiário, possa de qual
quer modo ter critérios para decisão. Uma fi losofia não poderia ser 
mais verdadeira do que outra; mas, em que sentido aparece como 
mais válida a respeito de tal assunto, em tal momento? Esforçar-se 
por formu lar critérios, é evidentemente filosofar, de sorte que não 
poderíamos esperar descobrir normas ou receitas aplicáveis mecani
camente. Para apreciar o que designamos aqui pela palavra incerta 
"validade". pode-se adotar duas atitudes. 

Uma, é a do historiador de filosofia que, quando não quer ser 
apenas um cronista, esforça-se em restituir, ein si mesmo, mais ou 
menos conscientemente, o universo de pensamentos que pôde cons
tituir o núcleo da experiência que o filósofo quis interpretar. O tra
balho do historiador só foi possível pelo reconhecimento e adoção 
implícita deste vivido. Consistirá em seguir e explicitar a organização 
do sentido do vivido, em mostrar os seus encadeamentos ocultos, em 
descobrir eventualmente suas lacunas ou pontos obscuros. Seu obje
tivo é, então, compreender e deve necessariamente cumprir isso. 

A outra atitude é a que se poderia chamar a do "consumidor", 
se o uso desta palavr~:~ não parecesse meio deslocado aqui. O leitor 
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do filósofo procura confrontar a organização de significados que lhe 
é proposta, com os conteúdos de sua própria experiência Põe em 
discussão o sistema, aplicando-o e transpondo-o por conta própria, 
reconhecendo deste modo a adequação ou insuficiência, aceitando 
deliberadamente o risco de modificar ou desconhecer o alcance ori
ginário dos conceitos filosóficos de seu autor. E tanto uma quanto 
outra destas duas atitudes podem ser alternativa e legitimamente ado
tadas; tanto uma, quanto a outra, são igualmente formas de atividade 
filosófica que se apóiam sobre a obra de um mestre. Não são, segu
ramente, nem neutras nem "objetivas", no sentido em que estas pala
vras seriam aplicáveis numa descrição do pensamento científico. Ou, 
pelo menos, poder-se-ia dizer que a única objetividade que tem sen
tido aqui consistiria na firme e lúcida distinção dos dois registros de 
leitura. 

4.4. Isto naturalmente nos conduz a tomar posição quanto à idéia 
de progresso em filosofia. De certo modo, é bem verdade que cada 
um dos grandes filósofos acreditou trazer progresso e às vezes, até 
mesmo um progresso definitivo. Alguns formularam este julgamento 
com uma segurança que pareceu bastante temerária a seus sucesso
res. Contudo, pensamos que seria errado considerar levianamente 
um traço tão constante na história das obras e de ver nele só a ilusão 
paranóica a qual parece bem que, ao nível do seu ser empírico, foi 
conduzido, todo filósofo, modesto ou ilustre. Poisf'se a filosofia é 
conhecimento, não seria estranho que não fosse d~az de progresso, 
de modo algum? Mas se existe um progresso em filosofia, conviria 
seguramente separar ,l adicalmente o sentido do progresso em filosofia 
daquele da ciênciaf Sem querer tentar analisá-lo aqui, sublinhemos 
alguns traços distin'Hvos. Reconhecemos que uma teoria científica pro
grediu se: 

1.0 Permite explicar um conjunto de fatos de que a teoria prece
dente só explicada em· parte. 

2.0 Responde às normas mais exigentes e eventualmente melhor 
explicitadas, de explicação e descrição dos fenômenos. 

3.0 Permitir compreender insuficiências ou erros da teoria prece
dente e avaliar os limites da sua validade. 

Estas observações, formuladas pensando nas ciências empíricas, 
aplicar-se-iam, ademais, também às matemática~ dando-se um sentiêlo 
conveniente às palavras "fatos" e "fenômenos". B certo que a suces
são de teorias científicas num mesmo campo pode ser apenas rara-
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mente interpretada · retrospectivamen te como um progresso, na total i· 
dade de seus aspectos. Mas, à medida em que e-xaminamos estados 
cada vez mais afastados da teoria originária, parece que o progresso 
o tenta ser cada vez mais completo. Em matemática , por exemplo, <~ 
invenção do cálculo infinitesimal por Newton e Leibniz marca segu· 
ramente um progresso em relação aos procedimentos de exaustão que 
o gênio de Arquimedes criou para efetuar quadraturas . Contudo, quan
to às exigências de rigor, que correspondcriam aqui a nosso segundo 
ponto, ninguém nunca duvidou de que a audácia conceitual dos dois 
geômetras do século XVJJ constituísse, aparentemente, um recuo de· 
plorável. Mas considerando as fases posteriores da história do cálculo, 
vê-se que o progresso, no sentido que acabamos de esboçar, foi total, 
uma vez que uma elucidação das práticas infinitesimais foi realizada 
e, de modo muito instrutivo, em duas linhas distintas: pelo estabele
cimento de uma topologia de conjunto e pela criação, de inspiração 
principalmente algébrica, do corpo dos reais " não standards" *. O pro· 
gresso nas ciências é pois um conceito claramente definível, mas não 
um conceito simples, associado à imagem de uma ordem linear. Sua 
determinação, qualquer que seja, só depende. então, de critérios fntrín· 
secos, dos quais só se pode questionar detalhes. Sem d.esgostar os 
adeptos de uma teoria de radical descontinuidade dos "paradigmas" 
científicos, buscaremos em vão nos persuadirmos que a passagem da 
química de Lavoisier e Dalton à química de Pauling, · a passagem da 
eletrodinâmica de Faraday e Maxwell à de Einstein constituem ~u
danças de problemática e de pontos de vista tão drásticos que compa· 
rá-los não teria sentido e seria impossível interpretar, na teoria nova, 
as teorias anteriores. A continuidade fundamental do vir-a-ser do 
conhecimento científico representa, ao contrário, um papel cujo desco
nhecimento tornaria incompreensível o papel igualmente essencial das 
descontinuidades. Não ocorreria o mesmo, é verdade, se se quisesse 
estabelecer com segurança o progresso das instituições, dos modos de 
vida ou mesmo das técnicas - apesar das aparências. Porque deter
minações extrínsecas podem tornar-se, então, fu ndamentais ou pre· 
ponderantes. Conten tar-nos-emas, aqui, em mencionar esta situação, 
para introduzir com menor inverossimilhança a questão de um " pro
gresso" em filosofia, indicando que nos campos aparen temente mais 
positivos. a definição de um progresso já oferece dificuldades sérias. 

4 .5. Notemos, prime iro, aqu ilo que se apresenta como um truísmo, a 
todos os leitores dos filósofos do passado: se existisse um p rogresso 

"' ··não estaodartizados··. Em inglês, no original. (N.T.) 
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filosófico, não poderia ser cumulativ_?. O conhecimento fi losófico não 
se acumula nem se entesoura, uma filosofia não pode estar em progres· 
so em relação a uma outra enquanto integrasse, pura e simplesmente, 
seus "resultados". Contudo, uma filosofia se estabelece sempre a partir 
de um momento anterior do pensamento. Mesmo quando pretende 
fazer tábula rasa dos sistemas que a precederam, não pode instituir-se 
sem levá-los em conta, mais ou menos explicitamente e de modo mais 
ou menos rigoroso. f: que uma filosofia, interpretando a totalidade de 
uma experiência, reencontra necessariamente nesta experiência alguns 
traços de interpretação anteriores. Esta presença pode ser só de ima· 
gens fugazes ou defo rmadas, ou pode ocorrer, ao contrário, que o 
procedimento do filósofo se esboce voluntariamente como exegese ou 
crítica de um outro sistema . Em todos os casos, a relação do filósofo 
com seu passado embora não determine , t::m última análise, nem o 
conteúdo nem a forma dos significados que um trab<d ho filosófico 
o riginal organize, permanece uma condição inelutávt:: l da sua eficácia. 
Conviremos, sem restrição, que esta ressonânc ia do passado no pre
sente do conhecimento filosófico só evoca uma idéia particu larmente 
suavizada do que se chamaria de progresso. Em nenhum sentido acei
tável, com efeito, Aristóteles melhora Platão, nem Malebranche melhora 
Descartes. Porque uma filosofia é fechada, num sentido muito mais 
estrito do que um " paradigma" científico ou uma figura notável da 
ciência podem sê-lo. Os conceitos com os quais uma filosofia opera 
- porque trataremos de mostrar que se trata exatamente de concei
tos - tais conceitos são na verdade irredutíveis. embora eventual
mente homólogos e freqüentemente homônimos aos de um outro sisie
ma, na medida mesma em que visam analisar e reconstruir. de outra 
maneira. os significados da experiência. 

Mas. para o leitor que se coloca nas d isposições convenientes 
para reconstruir, tanto quanto possa. o vivido in terpretado pelo autor. 
todas t::sras construções não são igualmente satisfatórias. exatamente 
porque não pode tratar-se de discernir. nestas. o ve rdadeiro do falso . 
1: mais válido um sistema de significados que se:: revele adequado a 
uma experiência mais complexa e ma is rica. Se, pois. o cam po J<s 
~eriência humana é suscetível de extensão, ao longo da histófiã, 
pode-se falar, neste sen tido. de um " progresso" fi losófico. Nifo parece 
absurdo supor , com efeito, que as condições de existência do leitor 
atual de Platão ofereçam-lhe ocasiões para experiências que o c idad~to 

de Atenas não pôde conhecer. Podemos, todavia , perguntar se . no 
fundo e no essencial o que achamos, aqui, de experiência humana não 
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permaneceria imutável: neste caso não se poderia falar, mesmo neste 
sentido fraco, de um progresso filosófico, mas somente de diferenças 
secundárias. 

Qualquer partido que se julgue dever tomar sobre este assunto, 
permanece ao menos um aspecto da experpiência humana do qual não 
podemos negar a existência das transformações, da exp~nsão e, num 
sentido que precisamos acima, do progresso. Trata-se, entende-se, do 
pensamento científico. Pode-se discutir se os progressos técnicos trazem 
um verdadeiro enriquecimento ou um enriquecimento apenas super
ficial da nossa experiência (a questão, na verdade, já levanta tanto uma 
interpretação filosófica quanto um exame positivo). Não se pode, em 
todo o caso, ao que me parece, recusar reconhecer que as obras da 
ciência, ao menos para aqueles aos quais elas são acessíveis - e o 
são indiretamente, em graus diversos, a todas as pessoas, através das 
técnicas que exigem- renovam profundamente um aspecto da expe
riência humana. Assim, uma filosofia que não integre ou integre mal 
no seu sistema de significados uma etapa su.ficientemente contempo
l·ânea de ciência, não poderíãSatisfazer-nos totalmente . E se conside
rarmos que a natureza da filosofia é tal que esta se revela como intei
ramente estranha a uma interpretação deste aspecto da experiência, 
ficaríamos, com justiça, inclinados a rejeitá-la como inadequada e 
inválida. Observaremos, a propósito disto que nenhuma das grandes 
filosofias do passado furtou-se à necessidade de assimilar um sentido 
- mesmo minimizado - à obra científica. Do ponto de vista que 
apresentamos, uma filosofia da ciência aparece pois, não como elemento 
determinante e dominador. mas certamente como elemento crítico e 
revelador, como um dos pontos mais sensíveis cuja exploração pode 
revelar, melhor que outros, o grau de validade de um conhecimento 
filosófico. Assim, o conhecimento filosófico que será preciso caracte
rizarmos mantém com o conhecimento científico relações que nos 
parecem, neste sentido, privilegiadas; mas de modo algum de uma 
pretendida assimilação. Sem dúvida, mesmo quando é, ademais, cria
dor ou especialista num campo científico, o filósofo não poderia 
pretender abranger. na sua totalidade. este aspecto da experiência 
humana. Pelo menos estamos em condições de exigir que haja lugar 
em seu sistema. para se integrar um esboço adequado de interpretação 
do pensamento científico, isto é, uma colocação de seus problemas 
essenciais. A respeito deste ponto e sem dúvida somente· a_ respeito 
deste ponto a questão de um progresso filosófico é solucionável. em 
~t-;-medida . 
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4.6. Talvez este seja o contato menos incerto que o conhecimento 
filosófico mantém com a positividade. Naturalmente não poderíamos 
pretender que este contato ofereça o único critér io do que entendemos 
por validade, em filosofia. Contudo, seu exame parece-nos particular
mente capaz de ressaltar os traços singulares deste modo enigmático 
do conhecimento e é por uma prolongada comparação com a ciência 
q ue escolheríamos começar nossa investigação, propondo-nos explicitar 
o sentido da unidade e da diversidade do pensamento científico, a fim 
de caracterizar melhor a filosofia. por contraste. 

É neste mesmo espírito de comparação que, prosseguindo este 
exercício de epistemologia negativa, queremos esclarecer, em seguida, 
este aspecto de nossa experiência que chamamos de ideologia e que 
se apresenta freqüentemente como filosofia e como conhecimento e 
às vezes até conhecimento científico, embora só constitua uma figura 
mítica da consciência e não um sistema conceitual. 

Então se achará colocado em termos verdadeiramente próprios o 
problema que recobre a explicação destes dois termos, "conceito" e 
"sistema". Consagraremos a isso os últimos capítulos desta obra: Que é 
um conceito filosófico? Que é uma argumentação? Que é um princípio? 
Através disso seremos levados a retornar à questão esboçada acima: 
Enfim, que é verdade, em filosofia? 
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