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Munz

Paulo Roberto Margutti Pinto

A parte inicial do artigo do professor Munz diz muitas coisas em uns
poucos parágraios. Embora elas sejam muito estimulantes, acredito que pre-
cisam de uma justificação maior. Por esta razão, não pretendo discutila em
detalhe. A base de suas explicações pode ser expressa pelo seguinte princí-
pio: a aceitação não-crítica e a fundamentação do sistema de crenças foram
uma necessidade social resultante do problema criado por um cérebro des-
necessariamente grande no ser humano. Este princípio é pragmático, assu-
mindo que as pessoas podem viver em comunidade e partilhar um sistema
de crenças sem ter de pensar criticamente. Mesmo quando Munz afirma que
a aceitação não-crítica do sistema de crenças foi encerrada pelo Huminismo,
a principal razão alegada para isto é o fato de que, devido ao aumento da
população da Terra, as pessoas começaram a esfregar seus ombros e foram,
assim, forçadas a questionar seus fundamentos para manter suas crenças. Isto
implica que o apelo à razão na Europa ocidental foi, novamente, o resultado
de circunstâncias contingentes e não do desenvolvimento crítico da humani-
dade em direção à racionalidade. Em outras palavras, o apelo ao raciocínio
crítico foi, em última instância, não-crítico. Esta suposição tem um teor pós-
moderno e pode até mesmo ser verdadeira, mas parece-me que ela está
relacionada à seguinte dificuldade: na explicação inicial, Munz tenta partir de
uma perspectiva pragmática, mas aspira pela perspectiva semântica e, assim
que pode, transita de uma para outra.
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A proposito, aproveito a oportunidade para declarar que nao posso
concordar com a tese de que as primeiras vitimas da-ocidentalizac4ao foram
OS proprios povos ocicdentais. Esta tese € equivocada, pois desvia nossa aten-
cao e atenua-o mal do colonialismo, que € 0 maior pecado cultural. atribuido
as culturas ocidentais. E verdade que o projeto do Iluminismo envolveu a
alteracao de algumas culturas ocidentais. Mas nado me parece que tenha en-
volvido um auténtico abandono de sua cultura tradicional. Apesar de todas
as modificacoes em direcao a problemas racionais partilhados, a cultura fran-
cesa permaneceu francesa, a germanica permaneceu germanica e assim por
diante. O maximo que podemos dizer é que o Iluminismo significou, talvez,
um primeiro passo contra o colonialismo.

Os povos ocidentais se tornaram vitimas da ocidentalizacao somente
depois das duas guerfras mundiais em nosso século, quando finalmente per-
deram suas colénias, e os Estados Unidos se aproveitaram da situac4o. Este
nao é o tema principal deste artigo. Estou fazendo esta qualificacio porque
nao desejo deixar completamente despercebido o etnocentrismo subjacente
a explicacao de Munz.

O argumento de Munz pode ser sintetizado desta maneira: a natural e
justificavel inimizade de Nietzsche para com o projeto “desgarrou-se e de-
generou no pos-modernismo de Foucault, Rorty e Derrida”. E as Investiga-
codes Filosoficas de Wittgenstein “ficam no limite entre Nietzsche e Derrida”.
Wittgenstein “tomou a sério a critica e a inimizade de Nietzsche ao projeto”
e sua “versao desta inimizade pavimentou a pista para o pd6s-modernismo’”.
A reformulacao que Wittgenstein faz da critica de Nietzsche “permaneceu
do lado de Nietzsche e era compativel com Nietzsche; mas estava expressa
em uma forma na qual acabou exagerada e explorada por Derrida para
tornar-se uma ideologia. E é nesta forma ideold6gica que ela se tornou a
base do pdos-modernismo”.

Conéordo com a critica de Munz a Derrida, mas nado pelas mesmas razGes.
Acredito que a maneira pela qual Munz aproxima Nietzsche e o segundo
Wittgenstein € problematica e necessita de qualificacdo. De fato, a perspectiva
de Nietzsche é semantica. Ele esta tentando dar uma resposta 4 questao sobre ‘o
que’ uma coisa é€. Isto pode ser inferido de sua conclusado de que as palavras e as
coisas sao incomensuraveis. Em contraste, Wittgenstein substitui a questao sobre
‘Oo que’ uma coisa € pela questo relativa ao ‘uso’ das palavras. Isto deriva de
uma perspectiva completamente diferente. Na realidade, uma perspectiva prag-
matica cujas raizes remontam historicamente a Mauthner, nao a Nietzsche.
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Mauthner afirmou que a linguagem é uso da linguagem. O jovem
Wittgenstein, que declarou explicitamente ter lido Mauthner, estava impreg-
nado dos problemas sema@nticos de Frege e nao poderia concordar com isso.
Uma das raz6es pelas quais escreveu o 7) ractatus foi dar uma resposta se-
mantica que constituisse uma alternativa adequada a tese pragmatica de
Mauthner. Entretanto, alguns anos apos a publicacao do Tractatus, Wittgenstein
se deu conta de que a perspectiva semantica adotada no livro estava errada
e retornou a alternativa que conhecia e que constituia, ao que tudo indica, o
outro lado do dilema em que se encontrava: a perspectiva pragmatica de
Mauthner. Como Wittgenstein era bem mais talentoso, foi capaz de abordar
muito melhor o problema que Mauthner. Por este motivo, as conclusdes
principais de Wittgenstein vao consistentemente muito além da mistura inco-
erente de ceticismo e pragmatismo de Mauthner: o significado é dado pelo
uso, as palavras sao como instrumentos, a cadeia de razOes encontra seu fim
na forma de vida (isto equivale a dizer que usamos nossas palavras do modo
que usamos exatamente porque as usamos deste modo). Talvez a principal
conclusao da abordagem pragmatica de Wittgenstein seja a tese de que os
problemas da filosofia tradicional resultam de uma dieta unilateral: alimenta-
mos nosso pensamento com apenas um tipo de exemplo.

Ora, se isto é verdade, entao ha dois problemas com respeito 4 maneira
pela quai Munz aproxima Nietzsche e Wittgenstein. O primeiro concerne ao
fato de que as teses de Nietzsche sobre a linguagem derivam de uma pers-
pectiva originariamente semantica e neste sentido ainda estao, de algum
modo, ligadas a filosofia tradicional. Em contraposicao, as de Wittgenstein
derivam de uma perspectiva pragmatica e se opdem 4 filosofia tradicional.
Deste ponto de vista, a tese de que Wittgenstein tomou a sério, reformulou a
Critica da linguagem de Nietzsche, tendo permanecido do lado deste Ultimo,
nao parece ser inteiramente correta.

O segundo problema diz respeito a maneira pela qual Munz apresenta
a filosofia do ultimo Wittgenstein. Segundo Munz, a afirmacao de Wittgenstein
de que nao podemos ir para tras da linguagem implica que o significado das
palavras nao depende nem daquilo a que elas se referem e nem das inten-
coes do autor. [sto nao € inteiramente verdadeiro, pelas seguintes razGes:

1) a afirmacao de Wittgenstein pode significar que, sempre que tenta-
mos explicar a linguagem, nao podemos ir para tras da linguagem. Neste
casO, podemos usa-la para nos referirmos a algo ou para mencionar as inten-
c6es do autor. Embora uma explicacao semdantica consistente de tais usos se
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reduzisse, por exemplo, a dizer que “nds nos referimos em nossa forma de
vida porque nos referimos em nossa forma de vida”, eles ainda poderiam ser
perfeitamente possiveis;

2) em alguns jogos de linguagem, © significado de certas palavras
pode depender da definicao ostensiva (isto é verdadeiro para os jogos de
linguagem primitivos analisados nas Investigacées Filos6ficas). Apesar de
tais jogos aparentemente envolverem dominios muito reduzidos no Aambito
do que pode ser feito por meio da linguagem, eles nado deixam de ter sua
importancia até mesmo em linguagens menos primitivas. Assim, atribuir
sem mais a Wittgenstein a tese de que o significado das palavras nao de-
pende daquilo a que elas se referem pressuporia que o prdéprio Wittgenstein
estaria em dieta unilateral.

3) dado que a intencao do autor cotresponde a um processo mental e
dado que os processos mentais nao interferem no significado das palavras,
podemos certamente atribuir a Wittgenstein a tese antimentalista de que o
significado das palavras nao depende da intencao de seu autor. Mas isto
precisa de qualificacao. Embora possamos explicar o significado por
meio cia inten¢gao do autor, podemos, mesmo assim, utilizar nossas palavras
para falar da inten¢ao do autor, que ainda pode constituir um assunto rele-
vante em. certos jogos de linguagem (veja-se, por exemplo, 0 texto a seguir
do § 70 nas Investigacées Filos6ficas: “alguém me diz: ‘mostre um jogo para
as crian¢as’. Ensino-lhes a jogar dados, e a pessoa me fala ‘nado quis dizer
este tipo de jogo’”).

im resumo, parece-me que a exposicdo que Munz faz das idéias. de
Wittgenstein equivocadamente enfatiza alguns dos aspectos semdnticos en-
volvidos, em detrimento da perspectiva pragmatica, que é a verdadeira base
da filosofia das Investigacées. Munz tenta partir de uma perspectiva pragma-
tica, mas ele aspira pela perspectiva e, assim que pode, passa. de
uma perspectiva para a outra. Penso que este engano é responsdvel nao
somente pela aproximacao que Munz faz entre Nietzsche e Wittgenstein, mas
também pelo modo pelo qual Munz critica Derrida.

Concordo com a tese de que o desconstrucionismo pode reduzir-se
a4 um discurso sem fim e eternamente confuso a respeito de nada em
particular. Alem disso, admito ser particularmente tentadora a sugestao de
que poderiamos toma-lo ao pé da letra e colocar todos os seus escritos
Sous rature. Entretanto, as razOes que tenho para fazer isto sao diferentes
das apresentadas por Munz.
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Derrida esta mais pr6ximo de Nietzsche do que de Wittgenstein. Afir-
mo isto porque tenho a forte suspeita de que a abordagem de Derrida é
originariamente semantica, como a de Nietzsche. Neste sentido, ambos re-
presentam um primeiro passo em direcao 4 critica do projeto iluminista.
Mas, na medida em que suas perspectivas sao sem4nticas, eles ainda apre-
sentam alguma forma de aderéncia a filosofia tradicional. De acordo com a
terminologia do artigo de Munz, eles podem ser caracterizados como inimi-
gos naturais do projeto. De fato, eles assumem as premissas do projeto e.
por meio de uma reducdo ao absurdo, revelam que as conclusdes obtidas
contradizem tais premissas. Ao assumir uma perspectiva pragmatica,
Wittgenstein representa um passo adiante na critica do projeto. De fato, ele
rejeita a perspectiva semantica do mesmo, superando assim os principais
problemas levantados pelo projeto.

se este enfoque esta certo, entéo as Investigacées nao se
encontram no fio da navalha entre Nietzsche e Derrida. Na verdade, nao ha
ninguem entre estes autores. Ambos criticam o projeto a partir da mesma
perspectiva originariamente semantica, ao passo que Wittgenstein pertence a
uma tendéncia diferente e mais radical, que rejeita o projeto a partir de um
ponto de vista exclusivamente pragmiatico.

Como mencionado anteriormente, a principal dificuldade da andlise de
Munz resulta do fato de que, embora aponte para uma perspectiva pragma-
lica, ele enfatiza problemas semanticos. Por um lado, ele explica o apelo a
fazao no Jluminismo pela crescente populacdo da Terra, que fez com que as
pessoas comecassem a esfregar seus ombros. Ao fazer isto, ele estabelece
uma tese pragmatica. Por outro lado, critica os exageros de Derrida ao elimi-
nar a distingao entre ciéncia e supersticio. Ao fazer isso, ele parece estar
defendendo o projeto e alguns de seus principios semanticos fundamentais.
Uma ambiguidade analoga ocorre quando, com base na nao definida
de ideologia, distingue os inimigos naturais e nao-naturais do projeto. Assim,
por um lado, Derrida € ligado a Nietzsche e Wittgenstein, que sao definidos
como inimigos naturais. Por outro, Derrida é€ descrito como inimigo ndo-
natural, propondo uma ideologia que s6 aparentemente serve ao projeto.

Essa perspectiva ambigua de Munz faz de Derrida simultaneamente um
inimigo natural e nao-natural do projeto. Ora, parece claro que, na medida
em. que adotemos uma perspectiva semdantica e afirmemos com Nietzsche
que as palavras e as coisas sao desiguais, somos obrigados a eliminar a
distincao entre ciéncia e superstic¢ao. Esta também. seria a de Derrida,
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com. todas as suas falhas. Neste sentido, ele nao poderia ser tomado como
um defensor do projeto, mas como um de seus inimigos. A perspectiva prag-
matica esta em uma posi¢cao melhor somente na medida em que ni4o aspira
pelas coisas e distingue entre ciéncia e supersticao com base nos critérios
disponiveis. Embora tais critérios nao sejam absolutos como a perspectiva
semantica exige, eles sao Uteis o suficiente para nos conservar na
nossa forma de vida particular.

Assim, o verdadeiro problema com Derrida parece estar na adocao de
uma perspectiva ofiginariamente semantica e nos resultados objetivos que
ela produz. Isto nao torna a sua filosofia mais do que as nossas
proprias filosofias. Mas, de acordo com os critérios estabelecidos, isto o
leva a enfatizar excessivamente a importancia do texto, a Unica coisa obje-
tiva com a qual podemos lidar. Nao ha nada além do texto, e seu significa-
do deve ser avaliado com base nas relacdes entre suas partes. Se isto é

verdade, entao teremos que determinar o significado do texto fora do con-
texto e de outros fatores relevantes. Neste caso, o texto sera abandonado a
si mesmo, fora de sua base social, e muitas hipdteses tolas ou mesmo
infantis a respeito de seu significado serao possiveis. Acredito, porém, que
Derrida tem sido relativamente moderado nas desconstrucdes que faz. Al-
gumas delas sao até mesmo inspiradoras (por exemplo, sua andlise da
palavra pharmakon em Platéo). Mas o mesmo n4o pode ser dito de muitos
de seus seguidores. Em virtude disso, arriscaria a hipétese de que, a longo
prazo, o desconstrucionismo norte-americano se revelar4 um modismo in-
telectual a ser abandonado em virtude dos exageros espalhafatosos.
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W i t i g e n s t e i n  e a  b ó s - m o d e r n i d a d e

Resposta a Paulo Roberto Margutti Pinto

Pe te r  Munz

Meu primeiro comentário refere-se ao argumento de Margutti de que
atribuo o advento do projeto do Iluminismo a “circunstâncias contingentes”,
tais como o crescimento da população. Minha explicação não é pragmática,
mas evolucionária. O crescimento da população não foi um acidente, mas o
efeito necessário da adaptação humana. Quando o espaço físico se tornou
exiguo, as pessoas tiveram de viver lado a lado e confrontar suas diferenças
de opinião. Foi a partir deste confronto, e não de “circunstâncias contingen-
tes, que a era da razão pôde surgir.

A crítica seguinte de Margutti é a de que tenho uma visão eurocêntrica
ao atirmar que as primeiras vítimas da era da razão foram as próprias
pessoas que a promoveram. Sei que está em moda, hoje em dia, dizer que
Os sofredores foram os não-europeus, posto que foram vítimas do imperia-
lismo. Mas tenho de lembrar que os camponeses expulsos de suas terras na
inglaterra e em muitas outras partes da Furopa, assim como os primeiros
operários fabris nas grandes cidades que se desenvolveram em virtude da
revolução social — ela própria um resultado direto da era da razão — sofre-
ram tanto quanto qualquer colonizado não-europeu. Além do sofrimento
físico das classes baixas, houve, por toda a Europa, uma enorme angústia
espiritual e psicológica causada pelo ceticismo e pela perda da fé e da
segurança intelectual. Existem, atualmente, fortes incentivos políticos e ide-
ológicos para se esquecer disto.
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Em seguida, admito que Margutti tem razao em associar, no que concerne
a seqliéncia Wittgenstein a Mauthner. Se eu estivesse escrevendo
historia, teria de mencionar este elo. Deveria, entretanto, ter deixado mais
claro que nao estava empenhado em estabelecer uma sucessao histé6rica
(algo que um arquivista competente pode fazer), mas sim em reconstruir a
logica do pensamento, e, nesta logica, o papel de Mauthner é negligenciavel.
Nem mesmo sei se Wittgenstein chegou a ler Nietzsche e penso que tal
informac¢ao € irrelevante para se estabelecer o elo entre ambos. Seja como
for, o pensamento do segundo Wittgenstein pode ser entendido como se ele
tivesse lido os escritos de Nietzsche sobre a impossibilidade da descricio
literal (ou da referéncia direta) em razao de as palavras nao serem como as
coisas. Na verdade, foi o fato de Wittgenstein se dar conta desta impossibili-
dade que o fez repudiar o que antes havia escrito no Tractatus.

Passo agora a afirmacao de Margutti de que a filosofia da linguagem
de Nietzsche era semantica e que Wittgenstein significou um progresso real
ao Chamar nossa. atencao para a teoria pragmAtica do significado, segundo
a qual o significado deriva do uso de palavras em acordo com regras. Nao
posso concordar que a perspectiva de Nietzsche seja semantica, uma vez
que, para ele, nao pode haver referéncia direta. A relacdo entre as palavras
€ as coisas €, se tanto, obliqua, como ocorre no uso de metaforas. Com sua
insisténcia no carater metaf6rico da linguagem, Nietzsche foi muito além
da teoria semantica convencional. Também nao posso concordar que a
perspectiva de Derrida seja semantica, porque ele nega a possibilidade de
qualquer referéncia. Wittgenstein faz o mesmo, embora de forma indireta —
a despeito de alguns de seus aforismos poderem ser lidos sugerindo o
contrario (Wittgenstein escreve por aforismos, e isto o livra da tarefa de
argumentar em favor deles e de compatibiliza-los). Ademais, penso que o
pragmatismo de Wittgenstein nao representa nenhum ganho etn relacao a
Nietzsche. Se o significado decorre das regras vigentes em alguma comuni-
dade, entao ele esta encapsulado nesta comunidade. Argumentei em Our
Knowledge of the Growth of Knowledge (Munz, 1985) que este aprisiona-
mento do significado corresponde a uma filosofia dos circulos fechados.
Muitos filosofos e antropdlogos tém tentado resolver problemas afirmando
que determinado problema s6 se constitui como tal na medida em que é
visto por alguéem que esteja fora do circulo. Se visto por alguém que esteja
dentro do circulo, o problema desaparece. A defesa mais veemente desta
tese pode ser encontrada em Malinowski, e ha nesse ponto uma forte simi-



laridade entre Wittgenstein e Malinowski. Considero tal refúgio em círculos
fechados, tal como se lê em Malinowski e em Wittgenstein, um consolo
muito pobre.

Subjacente às objeções de Margutti à minha apresentação de Wittgenstein,
Nietzsche e Derrida, percebo um profundo compromisso com o pragmatismo
wiltgensteiniano. Admito que este pragmatismo tem um apelo imediato por-
que se baseia no reconhecimento inteligente de que, por mais que nos esfor-
cemos, não poderemos resolver o grande mistério da existência humana e.
muito menos, do universo. Tudo o que podemos fazer é nos contentar em
Promover um pouco de clareza no discurso cotidiano. Esta humilde resignação
parece, de fato, sensata, mas tem o grande inconveniente de aprisionar o
falante e o ouvinte nos limites do círculo fechado representado pela comuni-
dade de discurso e/ou jogo de linguagem do qual fazem parte, e tal aptrisiona-
mento não é necessário nem inevitável. Admito que os mistérios da existência
e do universo não podem ser resolvidos, mas podemos aprender muito sobre
AMBOS se tivermos em conta que a referência é oblíqua e indireta e, portanto.
mais incerta do que os proponentes da tese do Iluminismo ingenuamente
supunham. Isto talvez possa ser entendido como uma versão da pragmática
que não agradaria a Wittgenstein, já que ele tinha uma aversão e um medo
quase neuróôticos da imprecisão e da incerteza, e é precisamente esta forma
unprecisa e incerta de referência que eu advogo.
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