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1. O convite de Wittgenstein à pós-modernidade

Pe te r  Munz

Durante milênios os seres humanos se organizaram em sociedades cuja
estabilidade se assentava no partilhamento de um sistema de crenças e na
participação em determinados rituais, O ponto importante em relação a estes
sistemas e rituais é que eles tinham de ser diferentes dos sistemas e rituaís
das sociedades vizinhas. Se eram verdadeiros ou úteis não importava. Na
verdade, era vantajoso que tais sistemas e rituais não fossem verdadeiros
nem úteis, porque quanto mais perversos, obscuros, misteriosos e inúteis,
maior a chance de serem diferentes dos sistemas e r i tuais das sociedades

vizinhas e, portanto, poderiam servir como um sinal distintivo para separar
uma sociedade da outra. Em decorrência, as pessoas não estavam interessa-
das em saber se suas crenças eram bem fundadas ou não, Se questioriadas,
poderiam dizer que derivaram suas crenças das palavras de um xamã ou de
um mago, ou das ordens de um deus, ou simplesmente de alguma tradição.
Posto que a falsidade das crenças era mais importante do que sua veracida-
de, as razões pelas quais eram aceitas não importavam. Ao contrário, quanto
mais falsas, mais úteis do ponto de vista social. Havia, evidentemente, um
preço a pagar: uma crença falsa e um ritual inútil tendem a envolver o
desperdício de recursos econômicos valiosos e a má utilização dos recursos
disponíveis. Mas, como nessa época o mundo não era muito densamente
povoado, a habilidade em aproveitar da melhor maneira possível qualquer
vantagem econômica concebível não era uma grande necessidade. Mais im-
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portante, as pessoas estavam: satisfeitas com sua atitude acritica em relacao a
essas Cren¢as e€ rituais. Se alguém, geralmente de uma tribo diferente, pudes-
se questiona-las, isto nao criaria a oportunidade para um argumento, mas sim
para um massacre. Se alguém discorda de vocé, dizia um dos maiores santos
da cristandade, o rei Luis IX (1270), atravesse uma espada nele.

Na verdade, nado devemos ser muito duros com santos como 0 rei Luis.
Havia, afinal de contas, uma desesperada necessidade desta aversido 4 critica.
Para encurtar uma longa hist6ria: os chimpanzés, nossos ancestrais distantes.
mantinham suas sociedades coesas por intermédio de relacées sexuais. O
macho alfa dominava, as fémeas ficavam por perto, e os filhotes, apos aleuns
anos, iam embora, de modo a nao serem vistos novamente. Isto evitava o
incesto e seus efeitos deletérios sobre a hereditariedade. Os individuos dessa
sociedade de primatas mudavam sempre de lugar, de forma a nao haver
nenhuma continuidade. Nao havia por que haver uma continuidade. Nao
havia nenhuma razdo para a ordem social dos primatas ser subscrita por um
sistema cle crencas e alguns rituais. Bastava o habito estritamente utilit4rio de
alimentar-se. Os seres humanos nado tém tanta sorte. Eles tem um cérebro
grande demais para permitir tamanha simplicidade de vida e de sociedade.
O cerebro grande causa a consciéncia, a consciéncia causa a linguagem, a
linguagem fornece palavras como ‘eu’ e do eu’ (egohood), um
senso de ser alguém, diferente do outro e, com este senso, vem a chance de
um comportamento social. Nesse ponto, os lacos sociais tém que ser
estruturados € sustentados por um sistema de crencas que permita a aleuém
saber a que sociedade pertence e quem sao os inimigos. E, uma vez que ha
a necessidade de um sistema de crencas, aparece a necessidade de continui-
dade, de forma que o mesmo sistema de crencas permaneca no mesmo
lugar, e as crian¢as nao tenham de se perder para sempre na floresta, no caso
de esquecerem qual € seu sistema de crencas. Portanto, a aceitacdo acritica
de um sistema de crengas, e mesmo a disposi¢ao de matar por ele, foi uma
necessidade social resultante de um problema criado por um cérebro desne-
cessariamente grande. E por milénios essa atitude foi uma solucdo razoavel-
m e n t e  s a t i s f a t é r i a .

Este feliz (ou infeliz, depende do gosto!) estado de coisas foi posto
abaixo pelo grande periodo que chamamos de Iluminismo — um movimento
intelectual poderoso que se desenvolveu na segunda metade do século XVII
e-no século XVII e culminou na Revolucdo Francesa em 1789. As razdes
para o Iluminismo ter ocorrido nessa época sAo muitas e complexas. Se
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tivesse que resumi-las numa frase, diria que elas tem alguma coisa a ver com
© aumento da populacao no planeta. Quando a populacao é suficientemente
erande para preencher quase todos os espacos, as pessoas sao levadas a se
conhecerem e a se esbarrarem. Elas se esbarravam de forma mais articulada
nas ruas de Paris e de Londres, nos cafés destas e de outras cidades. E, uma
Vez que as pessoas passaram a esbarrar umas nas outras, comecaram a com-
parar e a questionar suas proprias razOes e as razOes dos outros para aceitar
crencas estabelecidas. Este contato mais intenso foi mais notavel no século
XVIII, na Europa ocidental, e, por esta razdo, o Iluminismo dele resultante
poderia também ser chamado de ocidentalizacao. A primeira parte do mun-
do a ser ocidentalizada foi o oeste da Europa. Os europeus ocidentais foram
convidados pelos pensadores mais importantes a examinar as razOes para
acreditar no. que acreditavam (e também no que seus ascendentes acredita-
vam) e a abandonar as crencas insuficientemente bem fundadas. Tal escruti-
nio dos sistemas de crencas levou a um desvencilhamento da cultura tradici-
onal e a movimentos de reforma politica e social, que caminhavam de par
com a reforma do conhecimento tradicional].

A respeito do conceito de ocidentalizacao, cabe assinalar que seria um
e1ro pensar que esta palavra significa que os nao-europeus, especialmente
Os aSiaticos e os africanos, estavam sendo convidados a desistir de sua cultu-
ra local para adotar a cultura do ‘oeste’. Na verdade, as primeiras pessoas a
desistir de sua cultura foram os europeus ocidentais. As primeiras vitimas, se
assim se quiser dizer, da ocidentalizacao foram as pessoas do chamado. ‘oes-
te’. Da Europa ocidental este desvencilhamento da cultura tradicional espa-_
inou-se para o leste da Europa, para Viena e Sado Petersburgo, dai para o sul,
para a Italia, Espanha e Portugal e de 14, finalmente, para as outras partes do
mundo. Mas em todos esses casos, ‘ocidentalizacio’ significou o
desvencilhamento da tradicao e dos costumes locais. Assim, quando se con-
vidam os indios de Maori, Nova Zelandia, a se ocidentalizarem, o que se
pede a eles nao é que substituam sua cultura pela cultura ocidental, mas que
ponham em questado sua cultura da mesma forma que os ocidentais o fizeram
em relacao a deles. Em resumo, orientalizacdo € uma categoria muito dife-
rente de ocidentalizacao. A primeira € conversao ou substituicdo; a segunda
é o desvencilhamento de qualquer sistema de crencas.

A questao €, evidentemente, que bases sao boas o suficiente para se
aceitar alguma crenc¢a ou fazer alguma coisa? Nesses primeiros lampejos de
excitacao e de experimentos, nessa €poca maravilhosa e sem precedentes
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de questionamento das tradigdes, as pessoas nao eram muito exigentes
quanto a saber que bases eram boas o suficiente. Rejeitar as velhas bases
que tinham ‘pes de barro’ e nenhum fundamento sélido ja era considerado
um grande feito.

A titulo de exemplo pode-se citar uma famosa passagem do fildsofo
alemao Immanuel Kant, da segunda metade do século XVIII. Iluminismo, ele
escreveu, € a libertagao do homem da tutela a que se impés. Tutela é a
incapacidade do homem de usar seu entendimento sem ser dirigido por
outro. Esta tutela € auto-imposta quando sua causa reside nao na falta de
razao, mas na falta de resolug¢ao e coragem para usd-la sem que outro a
dirija, Sapere aude ! Tenha coragem para usar sua propria razado! Este é o
lema do Iluminismo.

A esse respeito, cabe, entretanto, fazer algumas consideracées. Em
primeiro lugar, Kant nao foi o primeiro a formular e a praticar o sapere
aude, Esta maxima é subjacente a critica de Copérnico a Ptolomeu, 4 critica
de Galileu as leis do movimento de Aristételes, 4 critica de Voltaire a todas
as leis nao razoaveis e desumanas da sociedade, as reformas administrati-
vas de Pombal em Portugal — para mencionar apenas alguns poucos exem-
plos aleatorios. Em segundo lugar, cabe um comentario sobre 0 termo ‘auto-
Imposi¢ao’. Kant parece pensar que ha algo de proposital e de desnecess4-
rio nessa tutela. Mas, se minhas breves observacdes sobre por que os chim-
panzes nao precisam dessa tutela sao corretas, essa tutela nao é
proposital nem auto-imposta. Ao contrario, durante milénios ela foi fun-
damental. Sem ela, os homens nado poderiam viver em sociedade. Final-
mente — e este sera 0 objeto da presente discussao —, h4 um uso malcuidado
e exageradamente confiante da palavra ‘razao’. Evidentemente, eu argu-
mentaria que nos deixem ousar saber. Que nos deixem a coragem de se-
guir nossa tazao. Ninguém na verdade objetaria a isto. Mas a verdadeira
questao € o que queremos dizer com ‘razdo’. O projeto do Iluminismo
vinha para libertar os homens da tutela, vinha para questionar a autoridade
e, especialmente, a autoridade dos outros. Isto significava que, para esse
projeto, todo ser humano deveria ser deixado a si prdprio e poder contar
apenas Com sua razao ao decidir o que saber, o que fazer e 0 que sentir. O
mundo seria, entao, (com excecdo dos dois ou trés: milhées de anos que o
precederam) povoado por individuos dotados de razdo suficiente para atin-
gir Oo conhecimento e para dizer a si mesmos como se comportar de modo
a se beneficiar sem atrapalhar os outros.
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Desde 0 inicio havia muita falastronice nesse projeto. Nao quero
aqui criticar Kant ou diminuir sua proposta. Considero Kant um dos mai-
ores pensadores de todos os tempos, mas isto nao significa que se deve
aceitar tudo o que ele disse. Para compreendé-lo melhor, é
situa-lo em sua época. Havia, ent4o, excesso de autoridade mas falta de
autoconiian¢a, coragem e seguranca. Naturalmente, Kant pensou que, se
recomendasse oO oposto daquilo a que as pessoas estavam sujeitas, ajuda-
ria a humanidade a trilhar o caminho certo. Foi somente mais tarde, quan-
do o caminho ja tinha sido trilhado por algum tempo, que suas dificulda-
des e defeitos comecaram a aparecer.

Naturalmente, desde o inicio, o projeto do Iluminismo encontrou inimi-
gos. O proprio Kant foi advertido pelas autoridades de Berlim, mas estas
estavam preocupadas com a estabilidade da monarquia prussiana e, portan-
lo, nao estavam agindo de boa-fé, Edmund Burke, na Inglaterra, censurou o
projeto em seu famoso livro sobre a Revolucao Francesa, mas também nao
estava agindo de boa-fé, porque queria, sobretudo, manter a salvo a velha
ordem. Ele estava convencido de que nao poderia haver‘outra e que, sem a
velha ordem, s6 poderia haver anarquia. A hist6ria provou que ele estava
errado, pois os homens tém recursos suficientes para inventar principios
alternativos de ordem social. Depois do rei da Prissia e de Burke vieram os
romanticos, como de Maistre e Chateaubriand, na Franca, Thoreau e Emer-
son, nos Estados Unidos, e Heidegger, na Alemanha, que ensinou que.o mal
maior do Holocausto foi o fato de ele ter ocorrido mecanicamente, isto é,
pela tecnologia moderna que alienou as pessoas de suas capacidades. Por
ultimo, e também menos importantes, vieram os catélicos assustados de nos-
sa propria geracao, como Alasdair MacIntyre, da Brandeis University, e Alan
Bloom, de Chicago, para quem a razdo é idéntica a Aristételes ou a qualquer
outra autoridade sancionada por alguma tradicao. Todas essas pessoas sao
inimigas do projeto do Iluminismo, mas sao inimigas nao-naturais, que criam
historias e nostalgias para justificar e expor sua aversdo a ele.

O meu ponto principal, entretanto, € que além desses inimigos, ha também
Os inimigos naturais. A distingdo é crucial, pois todo organismo tem inimigos
naturais que exploram ou tiram vantagem de suas fraquezas. Desde que nenhum
organismo € perfeito, todo organismo tem inimigos naturais. E, posto que 0 projeto
clo Iluminismo ndo era perfeito, ele também teve, além dos inimigos nao-naturais.
inimigos bastante naturais, os quais tm que ser levados a sério para que o projeto
nao entre em colapso. Quem sdo, entdo, esses inimigos naturais ?
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Os inimigos naturais sao, infelizmente, legiao, mas vou apenas lista-los
e depois destacar um para este artigo. Ha, antes de tudo, o problema da
subjetividade. Se alguém tem que contar apenas com a razao ou com a
observacao, entao esse alguém é um sujeito, € sua observacdo e razdao sao
subjetivas. Se seguimos o projeto do Iluminismo, somos deixados com um
conjunto de julgamentos subjetivos, cada qual relativo a pessoa que faz o
julgamento. Ha, em seguida, o problema do individuo. A relacado entre um
individuo particular e um universal ou uma espécie tem atormentado os
filosofos desde Platao. Em terceiro lugar, ha o problema dos julgamentos
morais. Os advogados do projeto, especialmente Adam Smith, Jeremy Bentham
e Karl Marx, subestimaram cdemais.este problema." E, finalmente, ha o pro-
blema da verdade. Por qualquer padrao e, certamente, pelos padrédes do
projeto do Iluminismo, verdade deveria significar que uma sentenca
corresponde aos fatos, isto €, ao que o mundo é. Mas isto é mais facil de falar
do que de fazer.“ Neste artigo, vou me limitar a uma outra questao, o proble-
ma da linguagem, pois é ele que fortemente colore os demais.

Vale, para isso, retomar o lema da Royal Society da Inglaterra, funda-
da na segunda metade do século XVII. A afirmacdo é nullis in verba e
significa que nao devemos acreditar nas palavras de ninguém, mas somen-
te na observacao, talvez também na razao. Nao ha muito para se discordar
aqui. Quem de fato nao preferiria sua pro6pria observacdo ao testemunho
de outra pessoa cujas credenciais podem nado ser tao impecdveis ? E, se
damos importancia as credenciais, como de fato usualmente damos, o que
constitui uma boa credencial ? Entretanto, um exame mais cuidadoso revela
algo muito duvidoso em relacdo a esse lema, ou seja, nao se deve acreditar
nas palavras de ninguém. Mas o que quer que alguém observe ou quais-
quer que sejam as razoes que alguém tenha para uma crenca, estas razOes
e observacdes tém de ser expressas em palavras. Como — e este é 0 cerne
do problema — pode alguém ter certeza de que as palavras que esta usando
nao estao distorcendo o sentido ou o significado do que esta observando?
O mundo a ser observado consiste em fatos e nado em palavras. Como pode
aleu€m comparar suas palavras com os fatos? Para estar certo de ter feito
uma boa comparacao, é necessario saber primeiro o que os fatos sao. Mas
tal conhecimento tem que ser expresso em palavras. Como é possivel saber
que as palavras sao as corretas? Ha uma regressdo infinita aqui.’

Atualmente, este problema, embora espinhoso, é muito ébvio. Mas é
estranho que os iluministas jamais tenham pensado nele. Ao contrario, acei-
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taram por mais de duzentos anos que ha uma palavra para cada fato e que as
palavras e a linguagem séo um meio neutro que simplesmente reproduz os
ratos tais como eles existem. Tudo o que seria necessario fazer 6 compara-los
corretamente e certificar-se de nao estar usando a palavra ‘elefante’ quando
ha um planeta, ou vice-versa (estou exagerando um pouco a ingenuidade).
Os fundadores da Royal Society nos fins do século XVII, em Londres, esta-
vam de fato cientes desse problema. Eles se empenharam em encontrar um
meio de escrever que fosse pleno, e nao ret6rico, e apropriado aos relatos
cientificos, Seu esfor¢o para estabelecer uma equivaléncia exata entre as
palavras e as coisas foi ridicularizado por Jonathan Swift em sua descricdo da
Academia de Laputa. Swift ridicularizou a idéia de que as palavras s4o0 mera-
mente nomes para as coisas, ao descrever os membros da Academia de
Laputa como pessoas que sempre carregavam as coisas consigo, de forma a
poder se expressar mostrando as coisas ao invés de usar as palavras. Ele
imaginou uma situagao na qual as pessoas teriam de antever tudo o que
teriam de carregar consigo para poder se comunicar. Apesar do sarcasmo de
Swit, essa crenca ingénua de que ha uma palavra para cada fato e de que a
linguagem simplesmente espelha o mundo tem tido uma forte aceitacdo en-
tre nos. Na historia recente da filosofia, na Inglaterra, essa crenca tem sido
patticularmente tenaz. Nao quero dizer com isto que tal crenca nado tem
sido tenaz em outros lugares. Mas em outros paises ela é considerada tao
obvia que sequer € mencionada. Talvez haja algo a ser dito em favor da
estrutura mental inglesa, quando notamos que ao menos os ingleses acham
necessario reiterar essa crenca ingénua de vez em quando e, o que é surpre-
endente, por intermédio de muitas palavras. Ao ouvi-los, em Cambridge e
em Oxford, sempre me perguntava como pode alguém falar sobre a adequa-
¢ao das palavras e examinar o que seria (e o que faria) uma palavra adequa-
da usando palavras. Como eles poderiam saber se as palavras que estavam
usando para falar sobre palavras eram palavras adequadas ?

Examinemos aiguns exemplos dessa ingénua conviccao de que as pala-
vias SAO um meio neutro para descrever observacGées e resultados de racioct-
nios sobre o mundo. Quando, no inicio do século XVII, Bacon propés que os
Estados (Commonwealths) do futuro seriam uma nova Atlanta, ele imaginava
que todas as formas de idolatria haviam desaparecido. Por idolatria entendia
as contusoes ocasionadas por crengas falsas, superstic6es, suposicdes e ge-
neralizacoes vagas. Este modernismo era baseado em pelo menos trés pres-
supostos fundamentais. Em primeiro lugar, o de que ha representacdes em
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nossa consciéncia; em segundo, o de que estas representacdes privadas
podem ser tornadas publicas por meio dos signos apropriados; e, em
terceiro, o de que ha coisas ou eventos no mundo aos quais estas pala-
vias se referem de forma inequivoca. A viabilidade destas trés proposi-
cOes era a garantia de que a imagem que a linguagem fazia do mundo era
verdadeira, nao distorcida nem pela propria linguagem nem pelo sujeito/
mente empenhado em construi-la. Tudo isto podia ser resumido substitu-
indo-se a velha férmula democratica “um homem, um voto” pela férmula
“uma palavra, uma coisa”. Isto porque se apoiava na conviccao de que o
observador, literalmente, nao existia; melhor, que, embora ele obviamen-
te existisse, sua existéncia nao tinha nenhuma consequéncia para suas
observacgoes. O objeto, em outras palavras, teria que ser descrito, e 0 sujei-
to que o descreve por meio de uma linguagem transparente nem precisaria
existir, O projeto do Iluminismo nunca foi diretamente expresso em propo-
sicdes tao cruas, mas nao hesitaria em tom4-las como a f6rmula nido escrita
que sempre lhe esteve subjacente. Mesmo nas ciéncias fisicas, apds o annus
mirabilis, transcorreram mais duzentos anos para que o papel crucial do
observador aparecesse e, mesmo este papel, embora pareca crucial, conti-
nua sem género: nao faz nenhuma diferenca se Schrédinger tinha um gato
ou uma gata, ou se Wigner tinha um amigo ou uma. amiga.

De uma forma nada sofisticada, mas bastante espantosa, Austin, o fa-
moso filosofo de Oxford, escrevendo em nosso prdéprio século, assim se
coloca em.relacao ao tema: “Nosso estoque comum de palavras incorpora
todas as descrigdes que os homens acharam importante estabelecer até hoje
e todas as conex6es que eles acharam importante fazer...” (Austin, 1957:8).
Ainda mais espantosa era a idéia do circulo de Viena de que era possivel
representar o mundo por meio de sentencas protocolares, as quais seriam tao
neutras e tao transparentes a ponto de tornar possivel as palavras espelharem
Oo mundo. Naturalmente, o Iuminismo e a modernidade que ele produziu
tém muito mais facetas do que a fdrmula democratica “uma palavra, um
fato”. Mas esta faceta é responsavel por uma crescente desilusdo com o
modernismo em geral e com o projeto do Iluminismo em particular, e Nietzsche
foi O primeiro pensador critico a dar uma forma precisa a esta desilusdo.

Grosso modo, pode-se afirmar que Nietzsche foi mais radicalmente
emancipatorio do que Marx e Freud. Marx se contentava em suspeitar do
raciocinio do mestre, Freud suspeitava da mente consciente e de suas racio-
mas estava disposto a conceder crédito total ao inconsciente.
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desde que seus apetites pudessem ser identificados. Nietzsche, ao contrario,
achava que o inconsciente era tao suspeito quanto o consciente, e Oo escravo
tao suspeito quanto o mestre. Esta atitude geral determinou a critica especi-
fica da natureza da relacdo entre a linguagem e o mundo. Para Marx e Freud,
as intenc6es do escravo e os impulsos do inconsciente podiam ser descritos
literalmente, Na visdo deles, apenas as taticas do mestre e os deslizes da
mente consciente tinham que ser decodificados. Neste sentido, tanto Marx
quanto Freud pertenciam ao projeto do porque, em Ultima ana-
lise, partilhavam a confianca de que a linguagem pode dar descri¢des literais
e inequivocas de pelo menos algumas coisas, e que as palavras podem, pelo
menos em certos casos, ser um meio transparente. Vale também mencionar
que Saussure, a quem frequentemente se atribui 0 crédito de ser o inventor
do pdés-modernismo, era menos radical do que Nietzsche. Saussure [oi oO
primeiro a chamar a atencao para o fato de que nao ha entre as palavras e as
coisas, entre o significado e o significante, uma correspondéncia de um por
um. Ao contrario, o significado tende a escorregar por baixo do significante,
isto é, o significante, longe de simples e honestamente espelhar os fatos,
tem, ao contrario, o habito de defini-los ou de construi-los. Ele acrescentou
que, sem palavras, todo pensamento € uma massa disforme e indistinta.
Enquanto o projeto do Iluminismo tinha assumido que sao os fatos que
determinam a maneira pela qual nos pensamos sobre eles, Saussure propos
que sao nossas palavras que determinam o modo pelo qual nos pensamos
sobre os fatos. Rorty, em nossos prdprios dias, repetiu esta visao ao propor
que os fatos sao sentencas em forma de coisas. Nietzsche foi mais longe que
o lingiiista suico. Saussure achava que sem palavras ha apenas ‘pensamento’
cadtico, mas ficou para Nietzsche a incumbéncia de descobrir que mesmo
‘com’ palavras nado ha representacdo direta da realidade. Foi ele o primeiro
pensador a questionar radicalmente esta confianca na transparéncia da lin-
suagem. Esta confianca foi um ingrediente essencial ao projeto do Iluminismo,
que a aceitou sem qualquer critica. O pensamento de Nietzsche a este res-
peito apareceu mais claramente em 1873, em seu ensaio On truth and lies
in anon-moral sense.

Nao pode-haver, Nietzsche argumentou, nenhuma descricao adequada
e, muito menos, correta do mundo porque as palavras que se destinam a
expressar uma percepcao e os eventos que presumivelmente causam esta
percepcao pertencem a esferas completamente diferentes. As palavras e as
coisas, Nietzsche explicou, sdo incomensuraveis, e nao ha nenhum modo
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pelo qual as palavras podem prender-se inequivocamente as coisas. Na me-
hor das hipdteses, pode haver uma vacilante — algo que agora
chamariamos de metafora. Toda palavra, ele escreveu, torna-se um conceito
porque nao tem como referit-se exclusivamente a determinada experiéncia
s€ a palavra se referisse exclusivamente a tal experiéncia ou evento, nao
poderia ser utilizada para a comunicacdo. Portanto, temos que pretender que
ela se refira a outras coisas também, para que possamos transform4-la em um
conceito. Mas todo conceito se forma quando equiparamos coisas que nado
sao iguais. Para tomar um exemplo muito simples: a palavra ‘mesa’ é na
verdade um conceito, e nao um nome dado a um objeto que consideramos
ser uma mesa. Sendo um conceito, ela deve-se referir a um grande nimero de
coisas — a mesas grandes, a mesas redondas, a bancos usddos como mesa e
assim por ciante. De qualquer modo, nao ha nenhuma relacao facil e inequi-
voca entre as palavras e as coisas, e nado importa quao obstinadamente pessoas
como Moore, em Cambridge, e Austin, em Oxford, continuem tentando. Dada
a natureza do caso, talvez eles nunca sejam bem-sucedidos. E uma pena que
nenhum deles, nem os integrantes do Circulo de Viena, jamais tenham se
incomodado em ler o ensaio de Nietzsche de 1873. Com estas consideracées e
outras similares, o fildsofo alem4o corretamente minou a contianca do Tuminismo
na linguagem como um meio neutro que carrega consigo informacdo inequi-
voca € sem ambiguidades sobre o mundo. Ao contrario, ele argeumentou, “ver-
dades sao ilusOes que se esqueceram de ser ilusdes. Elas sio metaforas que
ficaram esgotadas e drenadas de sua forcga sensual. Toda linguagem é metaf6-
rica, embora em muitos casos isto seja esquecido, A referéncia é sempre obli-
qua, nunca direta. Mallarmé ilustra particularmente bem este ponto: uma me-
latora passa a existir, ele escreveu, “quando um objeto é evocado passo a
passo para mostrar o tom de um estado da mente” (Hoffmann, 1987:122). Por
estas razoes, tanto Nietzsche quanto Mallarmé tornaram-se os inimigos naturais
do projeto do Iluminismo.

Como seria de esperar, os proponentes do Iluminismo, e outros mo-
dernistas, nunca se incomodaram com tais objegdes. Com ou sem referéncia
direta a Nietzsche, os fil6sofos continuaram a justificar sua crenca na transpa-
rencia da linguagem examinando a nocio de referéncia em incontaveis for-
mas diferentes, de Frege, no fim do século XIX, a Dummet, em nossos pr6-
prios dias. Nao ha exagero em dizer que a referéncia é considerada a mais
refinada e esotérica quest4o da filosofia, reservada a verdadeiros virtuoses.
se nos lembrarmos dos incisivos e demolidores argumentos de Nietzsche
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nao € nenhuma surpresa descobrir que, finalmente, Stephen Schiffer (1988).
um destes virtuoses, jogou a toalha e admitiu que uma explicacao para a
referéncia € impossivel. Mas Schiffer e muitos outros que tém admitido esse
impasse nao se equiparam a Nietzsche — eles simplesmente admitem que nio
sao inteligentes o suliciente para encontrar uma solucdo para o problema da
refer€ncia. Nao admitem que nao pode haver tal solucdo porque o fendmeno
usualmente conhecido como ‘referéncia’ nao existe._Em sua perspectiva, mes-
mo as metaforas se referem a alguma coisa, embora por meio do estado total-
mente subjetivo da mente do falante. Para ser mais cuidadoso, Nietzsche, mui-
to provavelmente, diria que uma metafora, na verdade, nado se refere a nada.
porque suas diferentes partes dao significado umas as outras, ao invés de
conferirem significado a alguma coisa situada do lado de fora. Rosa significa
amor na medida em que amor significa rosa. A relacao é reversivel, e a coisa
referida nao entra realmente na equacao. Esta natureza da metafora e os usos
infinitamente delicados aos quais ela se presta sao belamente ilustrados num
filme italiano recente, Il postino, no qual o grande poeta chileno Pablo Neruda
desempenha o papel de professor de metaforas.

E o bastante para Nietzsche, o inimigo natural e justificavel do projeto.
Para entender como se perdeu o controle sobre esta inimizade a ponto de ela
degenerar no pos-modernismo de Foucault, Rorty e Derrida, convém ofere-
cer uma reconstru¢ao ideal, ao invés de realista, da hist6ria do pensamento.
Vou me concentrar no segundo Wittgenstein, cuja Philosophical Investigations
se situa no limite entre Nietzsche e Derrida, entre o projeto do modernismo
€ O pos-modernismo. O termo ‘ideal’ é aqui usado porque é provavel que
Wittgenstein nunca tenha lido Nietzsche (Wittgenstein foi umas das pessoas
mais mal lidas que ja conheci). Ao contrario dos modernistas, o fil6sofo
austriaco tomou a sério a critica e a inimizade de Nietzsche ao projeto do
[luminismo. Enquanto em seu primeiro trabalho famoso, o Tractatus, ele
linha dado uma expressao quase classica aos pressupostos sobre a lingua-
gem do projeto, nos anos 30, Wittgenstein deu uma completa reviravolta.
Desenvolveu, entao, uma visao sobre o papel da linguagem e sobre o signi-
do que falamos que, se aceita, comprometeria seriamente todo o pro-
jeto do Huminismo.

Penso que foi a insist€ncia de Wittgenstein em ignorar o significado da
evolucao Oo que o predispds a essa reviravolta. Qualquer leitor da volumosa
literatura do Iluminismo vai notar que todo autor, de um modo ou de outro.
Opera com as nogdes de desenvolvimento e progresso, isto é, de aleuma
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forma de evolucao. Para qualquer desses autores, a ignorancia resulta da
tutela, e esta condicao veio, no curso da histG6ria, a ser finalmente substituida
pelo projeto do Huminismo, que a rejeitou. Tal visao da histéria é um ingre-
diente essencial do projeto e nao precisa estar necessariamente alinhada ao
darwinismo, embora esta fosse a tinica teoria do desenvolvimento histé6rico
viavel nos tempos de Wittgenstein, e ele fez pronunciamentos contundentes
contra ela. Ele se opds a Darwin porque nado é possivel observar como a
especiacao realmente ocorreu. Introduziu, entéao, a nogao de que as regras
determinantes do uso da linguagem emergéncias espontaneas. Nocio
esta que € absolutamente incompativel com qualquer teoria do desenvolvi-
mento. Ao contrario: em todas as teorias de desenvolvimento, tudo tem uma
origem. Desta forma, Wittgenstein voltou-se contra um dos ingredientes mais
essenciais do projeto do Iluminismo.

O segundo Wittgenstein acabou reformulando a critica de Nietzsche.
Esta retormulacao era compativel com a critica original, mas foi explorada.
de forma exagerada, por Derrida a ponto de se converter em uma ideologia.
E € nesta forma ideoldgica que se tornou a base do pds-modernismo.

Nietzsche tinha observado que as palavras e as coisas eram “desiguais”
€ que por esta razao a formula modernista “uma palavra, um fato” nao pode-
ria se sustentar e muito menos estabelecer que o significado das palavras
aparece quando apontamos para as coisas a que nos referimos. Wittgenstein
reformulou esta idéia ao propor que o significado, das palavras nao depende
nem daquilo a que a palavra se refere, nem das intencdes do autor. Examine-
mos cada um desses argumentos.

Primeiro, a recusa em aceitar que o significado resulta da referéncia ou.
como Wittgenstein mesmo disse, de definicao ostensiva. Se resultasse, ele
dizia, as coisas referidas teriam que ser nomeadas ou designadas por uma
palavra antes que qualquer referéncia a estas coisas por meio da palavra
pudesse aparecer. Nomear as coisas levaria entao a uma regressao infinita
porque teriamos sempre que estabelecer o significado da palavra que usa-
mos pata nomear a coisa referida pela primeira palavra e assim por diante.
Para estabelecer que o significado da palavra ‘mesa’ depende de nosso reco-
nhecimento de que esta palavra se refere a um objeto, terfamos que ter um
nome para este objeto e chamd4-lo de ‘mesa’. Ent4o estariamos andando em
circulos. Em resumo, referir envolve comparar palavras com palavras, e nao
palavras com coisas. Em outros termos, Wittgenstein disse que niio podemos
nos colocar atras da linguagem, isto é, nado podemos prender palavras a
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coisas. SO podemos comparar uma palavra com outra palavra. O contetdo
deste argumento nao vai, na verdade, além do que Nietzsche ja tinha dito,
mas, seja propositadamente, seja por acidente, a reformulacao mudou a én-
fase da critica de Nietzsche.

Passemos agora a recusa de Wittgenstein em aceitar que o significado
depende da intencao do autor: 0 que estava de certo modo subentendido na
idéia de que nao nos podemos colocar atras da linguagem. Esta segunda
recusa consistia em alirmar que nao é possivel estabelecer o significado de
uma senten¢a ou de um texto descobrindo o que o autor tinha em mente ao
dizer Oo que disse ou ao escrever O que escreveu. Porque, se fosse possivel,
seria necessario fazé-lo utilizando muitas palavras, isto é, seria necessario
formular outra sentenca e alegar que ela se refere as intenc6es do autor. Esta
conclusdo é, como ja afirmamos, subentendida na afirmaciio de Wittgenstein
de que, desde que nao podemos nos colocar atras da linguagem, significados
nao podem ser detfinidos. ostensivamente, isto é, apontando-se para o objeto
ou evento a que a palavra presumivelmente se refere. Tal raciocinio aplica-
se tanto para cadeiras quanto para intengdes, pois apontar um objeto iria
pressupor que temos o objeto para o qual estamos apontando representado
na mente — e isto requereria outra defini¢cao ostensiva e, assim, ad infinitum.
O resultado deste raciocinio é que a linguagem nao pode derivar seu signifi-
cado nem das intengdes de quem fala, nem dos objetos aos quais se refere.
Na medida em que a linguagem tem algum significado, este resulta do fato
de que esta linguagem é um sistema fechado.*

Para Nietzsche, a referéncia ao mundo so podia ser feita por meio de
metaforas, e se esta referéncia por um lado era obliqua, por outro, era dotada
de forga sensual. Em decorréncia, ela compensava, por sua sugestividade
poética, sua incapacidade de prover descricées literais. A énfase na “forca
sensual” incluia os sentimentos subjetivos e as caracteristicas do mundo refe-
tido. Porém na formulacao de Wittgenstein — de que nado é possivel nos
colocarmos atras da linguagem, mas apenas compararmos uma palavra com
outras palavras, e sentencas com oOutras sentencas — este potencial das meta-
foras ficou perdido, varrido para debaixo do tapete, ou relegado a uma re-
giao passivel de ser esquecida. Isto nao significa que 0 proprio Wittgenstein,
quando em dificuldades, nao fosse capaz de recorrer a metdforas. Em seu
Philosophical Investigations, por exemplo, ele falou do “eco de um pensa-
mento sobre a maneira de ver as coisas” (p.212). Nao obstante, Wittgenstein,
como Nietzsche, era um racionalista modernista convicto. Nao partilhava de
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qualquer ideologia ou movimento que envolvesse proposi¢coes politica ou
emocionalmente motivadas, Sempre insistiu, portanto, em que as proposi-
coes da ldgica, embora fossem tautologias, eram Oo maximo que o pensa-
mento filosdfico poderia produzir (MicGuiness, 1990). Da mesma forma,
sempre sustentou que o produto final do pensamento filosdfico nao é mais
do que a totalidade das proposic6es elementares, que a ciéncia deveria
aceitar sem provas adicionais (McGuiness, 1990). Tais afirmacdes eram, na
verdade, uma forma de automutilacao voluntaria. Wittgenstein era um pen-
sador que nao podia tolerar incerteza e falta de clareza e, quando percebeu
que a clareza nao poderia fazer parte do uso da linguagem, restringiu seve-
ramente OS usos aos quais pelo menos a linguagem filoséfica deveria se
sujeitar. Isto incluia apenas as tautologias da logica e da matematica. Mes-
mo assim, Wittgenstein sabia e frequentemente afirmava que eram os esta-
dos subjetivos da mente o que.realmente importava em nossas vidas. Se
raciocinarmos apenas:‘em termos de descricoes literais, temos que concor-
dar que estes estados sao indescritiveis e, portanto, inefaveis. Mas, infeliz-
mente, Wittgenstein nunca considerou a possibilidade de se valer do po-
tencial das metaforas para torna-los, ainda que de uma forma indireta, nao-
literais, descritiveis (e/ffable). Por esta razao, o modernismo de Wittgenstein
O manteve afastado da psicologia. Por seus critérios de conhecimento, sen-
tencas psicolégicas teriam de ser excluidas.

Mas entao vieram os problemas que acabaram por conduzir ao pds-
modernismo. A exemplo de Nietzsche, Wittgenstein permaneceu firmemente
dentro dos limites da modernidade. Odiava a cultura vienense de equivocos.
e double entendres, de ambiguidades e alusGes, ta0 bem descritas por Musil,
em O Homem sem Qualidades, e por Schorske, em Viena Fin-de-Siécle —
todas as confusdes tao necessarias a sobrevivéncia dos tracos multiculturais e
disparatados do império de Habsburg (Munz, 1987a). Mas, diferentemente
do homem sem qualidades de Musil, Wittgenstein nao estava preocupado
com a sobrevivéncia daquele império. Ao contrario, para restringir-se ao
ambito do modernismo racional, o fildsofo tinha que oferecer uma explica-
cao sobre como, por que e que sentencas sdo significativas. Dado que o
pressuposto modernista de que sao significativas porque se referem a algu-
ma coisa se mostrou deficiente, Wittgenstein tinha que prover uma explica-
cao diferente, isto €, nao-modernista. Apresentou entao a explicacado de que
o significado de uma sentenca é.determinado pelas regras correntes em qual-
quer comunidade linguistica ou em qualquer Lebensform particular. Ha, na
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verdade, muito para ser dito em favor desta explicacdo, porque até nosso
entendimento de metaforas, e sobretudo de sentencas mais simples, depen-
de de regras estabelecidas. Metaforas sao formadas violando-se estas regras.
mas, s€ as regras nao fossem conhecidas, uma metdfora nao poderia ser
percebida como alguma coisa que as violou e entio seria equivocadamente
tomada como uma descricao literal, embora sem significado, isto 6, sem
referencia. A explicacdo alternativa de Wittgenstein sobre a forma pela qual
O discufso consegue ter algum significado nao é nem insensata nem irracio-
nal e se impds a Wittgenstein na medida em que ele estava de acordo com a
observacao de Nietzsche de que as palavras e as coisas eram “desiguais”.
Esta proposta tambem se auto-recomendava porque, por nao ser capaz de
levar em conta a ubiqtiidade das metdforas, era o tinico meio seguro de
impedir seu emprego. Mas, neste ato de elevar qualquer comunidade de
discurso, ou jogo de linguagem, ou Lebensform, a condicio de tinico e ulti-
mo arbitro do significado, podemos ver como a reformulacdo de Wittgenstein
da idéia de Nietzsche estava a um passo das idéias irracionais e insensatas do
pos-modernismo — 0 que foi feito por Foucault, Derrida e outros. Depois que
Wittgenstein atingiu o ponto maximo, essa queda vertiginosa, que é a ideolo-
gia clo pos-modernismo, era mais do que provavel.

Cabe salientar que as idéias basicas da filosofia de Wittgenstein anteci-
param as tres platatormas do pds-modernismo de Derrida. Em primeiro lu-
gar, Wittgenstein ensinou que nao pode haver definicdo ostensiva do signifi-
cado, isto €, que o significado nao deriva dos referentes das palavras. Em
Derrida isto se transformou na férmula pretensiosa de que as pessoas que
acreditam que 0 significado depende da referéncia sio cativas da “metafisica
da presenca”, isto €, acreditam, falsamente, que ha alguma coisa presente a
qual as palavras podem se referir. Em segundo lugar, Wittgenstein ensinou
que os significados ndo podem ser determinados examinando-se as inten-
¢oes dos autores dos textos. Em Derrida isto reaparece como a formula,
cunhacda por Barthes, de que o autor esté morto. Finalmente, Wittgenstein
ensinou que em toda comunidade de discurso ha regras que sido leis sobre
elas proprias. Em Derrida isto reaparece como o epigrama “nao ha nada fora
do texto”. Posto que estas trés proposicdes sao interdependentes, vou expli-
car Oo que Derrida tem feito delas sem me preocupar em distingui-las.

A conclusao de Wittgenstein de que o significado nao pode ser definido
ostensivamente e, muito menos, em termos da intengao do autor, e que
deriva da obedi€éncia a regras de discurso em vigor foi prontamente reformulada



A ciéncita e seus impasses

por Derrida, transformando-se na idéia de que, quando confrontamos um
texto, dado que seu autor “esta morto” (uma inteligente realirmacao. da
observacao de Wittgenstein de que o significado nao pode ser definido em
termos da intencdo do autor), nao temos outra escolha a nao ser interpreta-lo
exclusivamente em termos dos significados definidos pelas relacdes que suas
diferentes partes estabelecem umas com as outras. De acordo com Derrida,
os textos flutuam livremente, nao sao propriedades de ninguém, e nem mesmo
o autor pode ter monopdlio sobre seu significado. E desnecessario acrescentat
que mesmo os autores vivos sdo considerados mortos. O resto depende de
uma reformulacdo da sugestao de Wittgenstein de que, se o significado das
sentencas nado resulta das coisas a que se refere, sO pode resultar da obediéncia
a regras prevalecentes. Em vez de apontar para “regras”, Derrida sustenta
que o significado é€ uma funcao das relagdes entre representacdes, ao inves
de exprimir uma relacao entre representacdes e coisas representadas. Esta
pequena mudanca de énfase poderia ter soado tnocente o bastante para
Wittgenstein, e certamente estaria em acordo com a rejeicao da possibilidacde
de estabelecer qualquer significado por meio da definicao ostensiva. Deixou,
entretanto, de ser inocente quando Derrida acrescentou que estas relacdes

nao dependiam de regras que pudessem ser conhecidas. A mudanca de
Eénfase de: Derrida mudou a teoria de significado de Wittgenstein. Para
Wittgenstein, as regras eram conhecidas, embora apenas para os membros
da comunidade de discurso, ao passo que as intencOes do autor do texto —
podendo ou nao ser verificadas — nao tinham qualquer consequéncia para
seu significado. As regras, elas mesmas, diferem de comunidade para
comunidade e sao o resultado de emergéncia espontanea, sendo portanto
imprediziveis e nao-criticaveis.

‘Derrida levou este argumento a um certo exagero. Enquanto Wittgenstein
tinha afirmado que as regras em si mesmas nao podem ser criticadas porque
cada comunidade faz suas proprias regras, Derrida pensa que nem mesmo as
regras importam e propds que quaisquer que sejam as regras, elas nao
determinam o significado do texto mais do que o fariam as intengdes do
autor. Em decorréncia, o texto deveria se sujeitar ao que chamou de
desconstrucao: seu significado pode ser aferido a partir das relagdes entre as
partes. Tal significado difere marcadamente daquele que aparece aos olhos
de um leitor ou ouvinte inocente, que esta sempre disposto a se perguntar a
que os textos se referem e oO que o autor tinha em mente. Os
desconstrucionistas, entretanto, caem em uma armadilha que eles mesmo
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construiram. Em teoria, a desconstrucao de um texto € um experimento muito
interessante, pois envolve descobrir o que as palavras podem significar
desafiando intencdes autorais. As palavras, de fato, tém significados que
derivam de sua relacdo com outras palavras e que nem sempre sao 6bvios
para seu autor. Isto € verdade especialmente quando um texto é lido por
alouém que pertence a outra cultura, embora também seja o caso quando as
experiéncias privadas de quem ouve ou lé sao diferentes das experiéncias
privadas de quem fala ou escreve. Para levar tal experimento a bom termo,
entretanto, € necessario haver um consenso de que pelo menos O significado
de uma das palavras a ser comparada com as outras € estavel. Mas a
possibilidade deste consenso minimo é expressamente rejeitada pela afirmacao
dos desconstrucionistas Ge que isto seria uma falacia logocéntrica: Se alguém
acredita — eles arsumentam — que qualquer palavra tem. um significado estavel,
este alouém esta falando racionailmente e atribuindo a razao um status especial
que ela nao merece. Entao — eles afirmam — qualquer emprego de tal
racionalidade é uma falacia, e, nesse caso, a falacia logocéntrica. Se, como os
desconstrucionistas genuinos sustentam, todas as palavras mudam seu
significado incessantemente, nada muito importante pode ser revelado por
meio das tentativas de determinar o significado de qualquer palavra ou
expressao relacionando-a com o resto do texto. Qualquer
desconstrucdes, nesse caso, seria como andar na areia movedica — um discurso
intermindvel e confuso sobre nada em particular. E digno de nota que Richard
Rorty, um dos mais importantes pdés-modernistas dos Estados Unidos,
recomenda tais convetsas interminaveis sobre nada em particular (tais como
sua “conversacao da humanidade”), uma forma de kibitzing, como ele gosta
de dizer, como a mais elevada atividade filosdfica que pode existir.?

Quando o significado superficial € desconstruido, ha sempre lugar para
interpretacdes sobre as relacOes entre suas partes. Todos os exercicios em
desconstrucao acabam sendo pobres e decepcionantes, porque usualmente
nao revelam nada além do que um leitor inocente suspeitaria ter sido a
verdadeira intencao do autor. Lendo, por exemplo, o 7riumpbh of Life, de
Shelley, no qual ha muita conversa sobre “agua” e “rasura”, nao 6 necessario
set um virtuoso em desconstrucao para notar que Shelley esta pensando no
carater indeterminado e provisorio tanto dos sentidos figurativo e literal quanto
da propria vida. O significado superficial nao é tao. diferente do significado
profundo e, no evento, a desconstrucao nao mostra nada além daquilo que
vem aos nossos olhos, isto €, que tanto quanto o proprio Derrida, Shelley
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estava incerta sobre significados determinados e absolutos. Tudo o que se
requer nesse caso € que se perceba o significado que Shelley atribuiu, e nao
ha nenhuma necessidade de descrever esta operacdo, como Paul de Man tio
pretensiosamente o faz, como “Shelley desfigurada”.°

Uma das tramas de Derrida vem diretamente de Nietzsche e nao deve
nada a Wittgenstein. A critica mordaz ‘do fil6sofo alemao 4 crenca de que ha
uma palavra para cada fato foi ingenuamente repetida por Derrida em sua
insistencia em que toda palavra que usamos deve ser colocada sous rature.
Precisa-se da palavra, Derrida observou, mas, como ela niio se refere a um
tato detectavel, nem revela a intencao de seu autor, tem que ser primeiro
esciita e depois riscada. Ha naturalmente um modo bem mais rapido e ele-
gante de mostrar que uma express4o é simplesmente uma palavra ao invés
de representar um fato. Nds a colocamos entre aspas. Assim, quando digo
que estou em Belo Horizonte, quero dizer que de fato estou em Belo Hoti-
zonte; mas quando digo que estou em “Belo Horizonte”, estou-me referindo
a palavra e, por tudo o que sei, devo estar em outro lugar. Por mais que isto
seja verdade, gostaria de poder tomar Derrida por suas proprias palavras e
colocar todos os seus escritos sous rature, isto é, simplesmente rabisc4-los e,
s€ isto nao for possivel, coloca-los entre aspas. Isto nao vai salvar o planeta,
mas provavelmente o tornara um lugar um pouco melhor para se viver e se
conversat sobre ele.

kesta, entretanto, uma ultima questao. Considerando que o pés-mo-
dernismo.de Derrida e seus seguidores é um exagero que reduz a um
absurdo a critica valida de Nietzsche ao projeto do Iluminismo, por que ele
encontra tamanho e tao avido séquito de seguidores ? Bertrand Russel afir-
mou que nao ha tolice que mais cedo ou mais.tarde nao seja cometida por
alguém. Suspeito que, infelizmente, ele tinha razio. Mas aqui estamos di-
ante de uma tolice que tem sido cometida nao apenas por alguém, mas por
milhares de pessoas que parecem ser inteligentes. Como explicar esse po-
der de atrair tantos seguidores ?

Penso que isso se deve ao fato de os exageros insensatos de Derrida
serem ideologicamente palataveis. Se ha uma razo ideolégica ao invés de
racional para uma postura intelectual, deve-se perguntar quem est4 propen-
so a se beneficiar dessa ideologia. Marx dizia que a burguesia se beneficia da
religiao porque a religiao torna a classe trabalhadora mais facilmente
intluenciavel. Os nazistas na Alemanha foram claramente os benefici4rios
da ideologia de sua superioridade racial. Quem sido ento os beneficidrios do
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pds-modernismo de Derrida ? Na verdade, ninguém se beneficia. Mas por que
uma ideologia que nao beneficia ninguém € tao amplamente propagada ? A
resposta que eu gostaria de sugerir € que 0 insensato exagero wittgensteiniano
de Derrida parece ser um apoio adequado para muitas posicSes que sao
caras ao projeto do Iluminismo. Convém relembrar aqui o mais importante
do projeto. Ele concedia plenos poderes aos individuos e, por extens4o, aos
pontos de vista subjetivos a partir dos quais eles falavam ou observavam. E,
se tudo o que era tido como verdade era assim visto de uma perspectiva
especial — o ponto de vista subjetivo do falante ou do observador ~, conse-
quentemente tudo o que estava sendo dito era relativo a esse falante ou
observador individual. Isto pode ser resumido afirmando-se que o individu-
alismo e tudo o que ele implica — subjetivismo e relativismo — eram o valor
central do projeto do Iluminismo. Basta relembrar Kant: o Jluminismo existia
para livrar os individuos da tutela, isto €, para lhes conceder plenos poderes.
Feitas estas consideracdes, fica claro que os exageros insensatos s4o um
suporte ideologico precisamente para aqueles valores de individualismo e
subjetivismo e para o resultante relativismo. Se o autor de um texto esta
morto, e nao ha nada fora do texto a que ele deve se referir, entao cada
individuo esta plenamente autorizado a fazer de qualquer texto o que quiser.
O que poderia ser uma melhor realizacao do projeto do Iluminismo ?

Embora nao conheca nenhum texto de Derrida sobre o Iluminismo, nao
me surpreenderia se ele dissesse que sozinho realizou, finalmente, o que o
[luminismo tinha prometido. Concordo que o apelo emocional e ideoldgico
é enorme. Em uma era em que todos lutamos por igualdade — econdmica, de
sexo, de racas —; em uma era em que somos contra a opressao e o imperia-
lismo, e em que pretendemos proteger as culturas contra o avanco de forcas
globais, como a economia de mercado e o consumismo, o que poderia ser
mais atraente do que uma filosofia que insiste na igualdade de todos os
textos e de todos os intérpretes ?

Examinemos alguns exemplos de como a atitude de Derrida em
as palavtas promove a liberdade total e autoriza todo individuo sob o sol a
falar € a pensar O que quiser — acima de criticas e do alcance de qualquer
critério de julgamento. O critico literario americano Edward Said escreveu
recentemente que o livro Mansfield Park de Jane Austen é€ sobre a escravi-
dao. Talvez seja verdade que o dono do Mansfield Park tivesse escravos nas
Antilhas, de onde vinha seu dinheiro, mas 0 livro no versa sobre a escraviddo,
da mesma forma que Catch 22, de Joseph Heller, nao versa sobre o Iraque,



A ciéncia e seus. impasses

apesar de vir do Iraque o combustivel utilizado pelos avides da Il Guerra
Mundial. Da mesma forma, Terence Hawke, um prdéspero mestre inglés do
pos-modernismo, sustenta que King Lear é sobre o desemprego, isto 6, o
desemprego dos reis ! Suponho que brevemente vamos ouvir falar de alguém
que tenha explicado que Don Ouixote versa sobre o envenenamento de com}-
da, porque, em.razao de Don Quixote ter brigado com os moinhos de vento,
pode ter havido alguma na farinha de milho. Espero ter sido
claro: nos marcos da visio pds-moderna de que’as palavras nado se referem
as coisas, mas sao livremente construidas e usadas, nao pode haver resposta
pata os Saids e Terence Hawkes do mundo pds-moderno, nao importa quantos
disparates eles venham a falar e a escrever.

Para concluir, apresento resumidamente, alguns argumentos para evi-
denciar que seria um engano grosseiro acreditar que Derrida realizou o
que o Iluminismo prometeu. O tipo de igualdade que Derrida representa
€ ‘autoderrotante’, Se cada um pode fazer de qualquer texto o que quiser
€ se nao ha nada fora do texto para julgar sua veracidade, entZo cada um
pode construir qualquer texto e interpreta-lo da forma que quiser. Al-
guem pode construir um texto de superioridade racial, outro pode cons-
truir um texto para libertar as mulheres do regime patriarcal, outro pode
construir um texto para manter as mulheres sob 0 controle dos homens e
assim por diante. Em resumo, os exageros p6s-modernos de Derrida nao
servem ao projeto do Iluminismo de forma alguma. Ao contrario, esse
autor o derrota ao permitir 4s pessoas torpes e mal-intencionadas exata-
mente a mesma liberdade que reivindica para pessoas de boas intencdes
e de padrées morais elevados. Por Ultimo, ao estabelecer a igualdade de
todos os textos e a igualdade de todos os intérpretes desses textos, os
exageros de Derrida varrem a distingao entre ciéncia e supersticao. E a
eliminacao desta distin¢ao nao era certamente parte do projeto do
[luminismo, embora a nocdo de igualdade o fosse.
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“Tradução: Renan Springer de Freitas

Veja-se a respeito, P. Munz, A evolução das culturas, Teoria e Sociedade, 1:51-73,
1997 (NT.).

Trato desse problema em Philosobhical Darwinism (1993).

A anedota de Noé e o elefante ilustra bem esse ponto. Consta que Noé tinha
uma lista completa dos animais que iriam entrar em sua arca. Chegou a vez do
elefante, mas o nome “elefante” não constava da lista. Noé nunca tinha visto um
animal como aquele, sequer sabia que aquele animal existia e precisava nomeá-
lo para incluí-lo na lista. Então ele pensou: “este animal parece um elefante”, e
O nomeou “elefante”.

Os problemas relativos à idéia de sistemas fechados são discutidos em Our
Knowledge of the Growth of Knowledge (Munz, 1985).
Veja-se, a respeito, Munz, 1987b (N. T.).

Ver Bloom, 1979.
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