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RESUMO 
 

FALCÃO, Clóvis. Estudo sobre a racionalidade dos juizos morais: as teses de Karl-Otto Apel 
e Ronald Dworkin contra o ceticismo. 2008. 112 f. Dissertação de Mestrado – Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife.  
 
O ato de amar a verdade caracteriza a filosofia, e talvez por isso seja comum o 
sentimento de rejeição aos filósofos que se dizem céticos ou relativistas. O ceticismo é 
uma anti-racionalidade, um ato de rebeldia que parte da própria filosofia - afinal, a 
racionalidade em geral é objeto de investigação quase exclusivo dos filósofos. Os dois 
filósofos contemporâneos aqui estudados – Karl-Otto Apel e Ronald Dworkin - se opõem 
ao ceticismo, cada um à sua maneira. O objetivo do trabalho é analisar as semelhanças e 
diferenças entre as duas estratégias anti-céticas e que papéis desempenham na defesa da 
racionalidade e da objetividade do entendimento. 
 
Palavras-chave: Filosofia, Direito, Dworkin, Apel, Relativismo, Ceticismo, Moral. 



 

 

ABSTRACT 
 

FALCAO, Clovis. A study about the rationality of moral thought: the works of Karl-Otto 
Apel and Ronald Dworkin on skepticism. 2008. 112 f. Master Degree – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
 
The act of loving the truth characterizes Philosophy, and perhaps this is the reason for the 
common feeling of rejection against philosophers who consider themselves skeptics or 
relativists. The skepticism is anti-rationality, an act of rebellion within the very philosophy 
- after all, rationality is object of research almost exclusively for philosophers. The two 
contemporary philosophers studied here - Karl-Otto Apel and Ronald Dworkin - are 
enemies of the skepticism, each one in his own way. The goal of this study is to analyze 
the similarities and differences between the two anti-skeptical strategies and the roles 
that they play in the defense of rationality and objectivity of understanding. 
 
Keywords: Philosophy, Law, Dworkin, Apel, Relativism, Skepticism, Moral. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zadig, quanto à metafísica, sabia dessa matéria o que sempre 
 se soube em todas as épocas, isto é, nada ou quase nada.” 

Voltaire 
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Introdução 
 

Eu existo? Será tudo uma ilusão? Será que eu sou parte do mundo, ou o mundo é 

parte de mim? Os outros seres pensam, ou são fantoches? Será que nenhum enunciado é 

verdadeiro? Será que existe algo eterno? Qual a face de Deus? 

Há uma série de motivos que levam alguém a se interessar por filosofia, e um deles 

são quebra-cabeças como esses, muito parecidos com brincadeira de criança. Crianças 

costumam duvidar de tudo, ou se interessarem por tudo; encaram cada situação como algo 

completamente novo porque ainda não foram adestradas nas leis de causa e efeito. Esse 

espanto diante do mundo misturado com desejo de descoberta é algo comum tanto à 

filosofia quanto à infância, e até certo ponto pode-se dizer que os filósofos - e os 

investigadores em geral - são a infância da humanidade, porque nunca se conformam e 

sempre buscam novas razões, grande parte das vezes sendo responsáveis por progressos 

culturais. 

Até certo ponto, o filósofo é aquele que não se conforma com o óbvio. A filosofia é 

uma atividade chata por natureza, porque ela sempre aparece para questionar quando tudo 

parece bem calmo e estabelecido. Afinal, não é chato discutir até que ponto a ciência pode 

guiar nossas vidas, se sem as suas descobertas nem mesmo esse texto poderia ser feito? É 

mais fácil pensar, para mim inclusive, em um mundo sem filósofos do que em um mundo 

sem ações baseadas em conhecimento científico, direta ou indiretamente. Afinal, é a 

filosofia que precisa provar sua importância o tempo todo, da mesma forma que a criança 

muitas vezes precisa insistir para que o pai dê atenção a seus questionamentos. 

E aqui não é diferente, já que este é um trabalho de filosofia moral que precisa 

provar seu valor jurídico, pois é avaliado em uma escola jurídica diante de juristas. Apesar 

de não conter nenhum elemento estritamente jurídico, estou convencido da relevância da 

investigação para o direito, porque a filosofia moral e a filosofia do direito estão 

intimamente ligadas. Em particular, o tema da justificação racional de decisões morais 

inclui a justificação racional das decisões jurídicas. A decisão jurídica é uma espécie de 

decisão moral. 

Durante a graduação, nos estudos de filosofia do direito fui apresentado às teorias 

da argumentação jurídica, principalmente a de Robert Alexy
1
. Pareceram-me teorias 

                                                 
1
 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 

fundamentação jurídica. São Paulo: Landy, 2005. 
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bastante interessantes, e me chamaram atenção os elementos teóricos que prometiam para a 

análise das decisões judiciais. Desde o início ficou claro para mim que o objetivo das 

teorias da argumentação era descrever o discurso jurídico, analisando-o em cada parte, e a 

partir disso construir hipóteses dos mais variados tipos
2
. Inclusive à época escrevi um 

pequeno texto, que defendia as teorias da argumentação jurídica contra a crítica de Manuel 

Atienza
3
. 

A crítica de Atienza, em termos gerais, é que as teorias da argumentação jurídica 

não conseguem uma justificação material de seus pressupostos. Para uma teoria do direito 

natural consistente, é preciso ter a capacidade de justificação material de princípios.  É 

preciso um método genuinamente jusfilosófico que seja capaz de dizer que o aborto é 

crime porque contraria as leis naturais. Não basta fazer como as teorias da argumentação 

jurídica, que dizem que só é possível indicar o procedimento para chegar a decisões as 

mais justas possíveis, mas nunca dizer o que é justo. O primeiro erro das teorias da 

argumentação é achar que “como é justo” pode substituir “o que é justo”.  O direito natural 

não pode se limitar a isso. 

E não pode se limitar porque assim cai no segundo erro das teorias da 

argumentação: se aceito que o “como” substitui o “o que”, ainda assim preciso de um 

“que” que justifique o “como”.  Se, por exemplo, digo que é preciso sempre buscar a 

verdade ou presumir a verdade nos debates, como prega a teoria de Alexy, preciso de um 

princípio material que justifique essa regra de procedimento. Para valer como direito 

natural é necessário ir além das regras procedimentais, porque elas só indicam como 

manter a injustiça afastada. Para manter os males afastados é preciso saber o que é o mal, e 

isso exige uma justificativa material. 

Essa última observação de Atienza vem de uma antiga dúvida filosófica que, como 

não podia deixar de ser, parece uma pergunta de criança: qual é a causa de todas as causas? 

O esquema de causa e efeito ao qual já estamos condicionados não parece responder essa 

pergunta porque, afinal, sempre uma causa é efeito de outra causa. Não há um marco nem 

final nem inicial para essa cadeia, e isso é o que levou Aristóteles a indicar que o motor 

primeiro é imóvel
4
. Simples, como um pai que diz a um filho que as coisas são assim 

porque são, e que não é função da criança ficar fazendo pergunta o tempo todo 

                                                 
2
 Nada mais que uma análise do discurso. Sobre esse método, LIAKOPOULOS, Miltos. Análise 

Argumentativa. In BAUER, Martin W. e GASKELL, George (org). Pesquisa qualitativa em texto, imagem 

e som, Petrópolis: Vozes, 2001, pp. 218-243. 
3
 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2001. 

4
 Sobre o motor imóvel, ARISTÓTELES, Metafísica. Porto Alegre: Globo, 1969. 
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atrapalhando a TV. No fundo, isso é profundamente filosófico, porque não responder é às 

vezes a melhor das respostas. 

Nessa linha baseei minha defesa das teorias da argumentação em particular, e das 

teorias procedimentais da verdade em geral. O caminho de uma justificação material não 

deve ser traçado, porque isso é uma busca pela essência, uma tarefa escolástica. Deixei de 

lado essas discussões metafísicas, e preferi expor minha opinião com uma metáfora: se a 

gente se pergunta pela fonte de luz sempre que algo for iluminado, esquece a função da 

luz. Da mesma forma, se há teorias que conseguem descrever o discurso e ajudam a lidar 

com determinados assuntos, não há por que sempre se perguntar o que sustenta essas 

idéias. O olho não precisa ver a si mesmo para enxergar com perfeição. 

Até aí eu tinha certeza de que os autores das teorias da argumentação e da verdade 

consensual como Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas e Alexy estavam plenamente 

convencidos de que uma justificação última dos pressupostos é algo desnecessário. Para 

mim, até aquele momento as teorias da argumentação jurídica eram auxiliares a uma 

análise empírica do discurso. Concordando ou não, pensava eu que a teoria do direito e a 

filosofia em geral estavam se afastando da escolástica, de princípios últimos, de métodos 

filosóficos genuínos e tantas outras coisas que só separam a filosofia do cidadão comum. 

Continuando os estudos, descobri que a situação não era bem assim
5
. 

Principalmente para Apel, o autor em que me detenho
6
, teorias puramente descritivas são 

relativistas ou céticas; é fundamental que a filosofia encontre seu método, e que ela 

consiga justificar de forma decisiva os princípios últimos da ciência e da ética. Habermas, 

por exemplo, não acredita em um papel tão importante para a filosofia, nem que a razão 

precise de justificações últimas, embora haja muita semelhança entre suas teses e as de 

Apel
7
. 

 Segundo Apel, quando se diz “não existem verdades” (ceticismo) ou “não existem 

verdades absolutas” (relativismo) acontece um problema sério: autocontradição. Nos dois 

casos enuncia-se que o conhecimento verdadeiro é ilusório; mas, se o conhecimento 

verdadeiro é ilusório, em que se baseia o enunciado de que o conhecimento verdadeiro é 

                                                 
5
 Basta ver ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 

fundamentação jurídica. São Paulo: Landy, 2005. A introdução de Cláudia Toledo dá um tom quase 

messiânico à teoria da argumentação jurídica. 
6
 Detenho-me principalmente nos seu livro em dois volumes APEL, Karl-Otto. A transformação da 

filosofia. São Paulo: Loyola, 2004. 
7
 As diferenças, até certo ponto sutis, são trazidas em APEL, Karl-Otto. Com Habermas, contra Habermas. 

São Paulo: Landy, 2004. 
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ilusório? Em outras palavras, “não existem verdades” é uma verdade; quem enuncia isso 

reconhece a existência de pelo menos uma verdade, e assim cai em contradição ou, como 

diz o autor, autocontradição performativa. Uma teoria que nega a existência de verdades 

não pode existir, porque seu enunciado se anula. 

Neste ponto é bom alertar que, durante o trabalho, trato indiscriminadamente as 

teses contrárias à teoria de Apel de céticas ou relativistas. Como o ataque do autor é o 

mesmo para as duas, tanto faz contrapor sua teoria a uma ou a outra. 

A princípio, o ataque da autocontradição contra os céticos parece mais uma 

brincadeira, mas dele depende grande parte da pragmática transcendental, que é o projeto 

neokantiano de Apel. Alexy, na Teoria da argumentação jurídica, também dá importância 

a autocontradição para atacar os céticos e relativistas. Até mesmo Aristóteles já usava esse 

tipo de ataque contra os retóricos, um ataque ad hominem
8
. O que no primeiro momento 

não me parecia ser algo levado a sério é de grande importância para teorias respeitadas no 

meio acadêmico
9
. 

Minha primeira reação, que não se modificou substancialmente, foi defender os 

céticos. A acusação de autocontradição me pareceu simples, direta, boba demais para 

derrubar escolas filosóficas inteiras; mais ainda, não pareceu suficiente para derrubar 

escolas filosóficas inteiras e fundamentar um projeto ousado como o de Apel. Algo não 

encaixava, mas a única resposta que eu poderia dar à pragmática transcendental era 

baseada numa regra de lógica: nenhum enunciado se refere a si mesmo. Para mim ainda 

hoje isso é suficiente para rebater a acusação de autocontradição, mas não é o bastante para 

um trabalho acadêmico. Eu precisava de algo mais consistente, mais desenvolvido. 

Continuei os estudos, e achei o paradoxo de Russell, que deu origem à teoria dos 

tipos
10

. O paradoxo assumiu a forma popular de paradoxo do barbeiro, e pode ser 

enunciado da seguinte forma: existe um barbeiro em Sevilha que faz as barbas de todos os 

homens que não fazem a própria barba; pergunta-se, esse barbeiro faz a própria barba? 

                                                 
8
 Sobre a estratégia de Aristóteles contra os céticos, VELASCO, Marina. Ética do discurso: Apel ou 

Habermas? Rio de Janeiro: MAUAD/FAPERJ, 2001. 
9
 A influência de Apel no meio jurídico não se dá apenas através de Alexy. A pragmática transcendental é 

utilizada para tratar de problemas como o multiculturalismo, a globalização e os direitos humanos. A esse 

respeito, ver CANABRAVA, Antonio. Ética e responsabilidade social. Disponível em 

<http://www.casajuridica.com.br/?f=conteudo/ver_destaques&cod_destaque=187>. Acesso em 21/01/2008, e 

RODRIGUES, Celso. Os direitos humanos e o multiculturalismo. Disponível em < 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5898>. Acesso em 21/01/2008. 
10

 Sobre o paradoxo de Russell, IRVINE, A.D. Russell‟s Paradox. Disponível em 

<http://plato.stanford.edu/entries/russell-paradox>. Acesso em: 19 de setembro de 2007. 

 

http://www.casajuridica.com.br/?f=conteudo/ver_destaques&cod_destaque=187
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5898
http://plato.stanford.edu/entries/russell-paradox
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Nem “sim” nem “não” servem como resposta, e estamos diante de um problema de lógica. 

A resposta de Russell é a de que o barbeiro não pode ser incluído no conjunto, da mesma 

forma que um enunciado não pode ser incluído entre os elementos que enuncia. 

Eu já tinha minha versão desenvolvida da regra lógica que evita a autocontradição, 

mas o trabalho estava só começando. Na verdade, a insistência de Apel por um método 

filosófico genuíno vai além de argumentos lógicos. Ele deixa a entender que o mundo 

clama por isso, porque o futuro depende de que exista uma teoria filosófica firme, que seja 

capaz de unificar ciência e moral. Na verdade, desse projeto depende a unificação 

filosófica, perdida no século XX na cisão entre filosofia analítica e existencialismo. É 

missão de cada ser humano se engajar nessa luta; a acusação de autocontradição não é 

apenas um ataque aos céticos e aos relativistas. É um convite ao engajamento nesse 

projeto. 

A plausibilidade lógica das teses relativistas e céticas não é mais o problema 

principal; o problema é que para a existência de uma ciência filosófica genuína, que 

permita ao ser humano existir plenamente, é preciso o engajamento de todos em torno de 

uma fundamentação filosófica da moral e da ciência. Apel baseia seu convite em dois 

elementos teóricos: o jogo de linguagem transcendental, inspirado por Ludwig 

Wittgenstein
11

, e a comunidade ideal de comunicação, inspirada por Charles S. Peirce
12

. 

Esses dois elementos sustentam material e positivamente o projeto da pragmática 

transcendental, que antes só era defendido de maneira indireta pelo argumento da 

autocontradição. 

O apelo ao engajamento é um apelo moral, mas se sustenta em elementos teóricos 

bastante complexos, que incluem hermenêutica filosófica, filosofia da linguagem, filosofia 

analítica e pragmatismo. Por essa complexidade e por essa dupla natureza, a pragmática 

transcendental de Apel é o ponto de partida do presente trabalho. Nela é possível observar 

dois importantes elementos, que destacados ajudam a compreender as intenções do autor: a 

motivação moral e a fundamentação teórica. 

O projeto de Apel parece mais interessante a partir do apelo moral do que a partir 

de sua fundamentação teórica. Essa última envolve muitos elementos filosóficos, aos quais 

são dadas interpretações nem sempre consistentes. Parece mais fácil concordar que o 

                                                 
11

 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas,  in Os Pensadores: Wittgenstein. São Paulo: Abril 

Cultural, 1979. 
12

 PEIRCE, Charles S. How to make our ideas clear. Disponível em 

<http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce.htm> . Acesso em: 20 de setembro 

de 2007. 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce.htm
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mundo precisa de uma renovação moral do que concordar com a renovação sugerida pela 

pragmática transcendental. Eu precisava de um autor que propusesse uma solução 

diferente, embora identificasse o mesmo problema: a insuficiência das teorias céticas e 

relativistas para o problema moral do século XX. Tive a sorte de encontrar Ronald 

Dworkin. 

Dworkin, em um texto chamado Objetividade e verdade: é melhor você acreditar
13

 

(título traduzido), também ataca as teses relativistas e céticas como paradigma moral, mas 

propõe uma solução menos controversa do que a de Apel, porque é menos carregada de 

teoria. Ao se preocupar mais com as conseqüências do que com a fundamentação 

filosófica, Dworkin parece propor uma solução mais harmônica ao problema moral 

contemporâneo. O que ele propõe é uma atitude, e não um método filosófico, e isso para 

muitos é um problema. De toda forma, citá-lo em contraste com Apel amplia a 

compreensão do tema. São duas formas distintas para o mesmo fenômeno do engajamento: 

uma anglo-saxã (Dworkin) e uma alemã (Apel). 

Em Dworkin a pesquisa se reencontra com o mundo jurídico, afinal, ele é um 

jurista. Se antes, com Apel, tudo ficava no nível filosófico e só por via indireta, através de 

Alexy, atingia o direito, aqui a relação é imediata. Decisões jurídicas são decisões morais, 

e tratar de filosofia moral é tratar de direito. Tomar um caminho que procure justificativas 

teóricas universais ou um que pense nas conseqüências do caso concreto é algo relevante 

em direito. O problema da justificação moral envolve o problema das justificações 

jurídicas, e isso envolve desde a existência de uma ciência do direito até a legitimidade das 

leis. 

O trabalho consta de quatro partes básicas. A primeira, a análise da pragmática 

transcendental de Karl-Otto Apel, no seu aspecto moral. Aqui é feita a apresentação do 

tema, com o dilema moral e filosófico do século XX, com o argumento da autocontradição 

e a proposta de engajamento. O texto de referência é O a priori da comunidade de 

comunicação e os fundamentos da ética.  

A segunda parte trata do paradoxo de Russell e da teoria dos tipos. É analisada a 

possibilidade formal de teorias céticas e relativistas a partir do enunciado de que “não 

existem verdades”. Concluo que há leituras para o enunciado que não redundam em 

autocontradição. O enunciado é formalmente válido. 

                                                 
13

 DWORKIN, Ronald. Objectivity and Truth: You‟d better believe it. Philosophy and Public Affairs. 

Cambridge, Vol. 25, Issue 2, April 1999. pp. 87-139. 
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A terceira parte, baseada no artigo A comunidade de comunicação como 

pressuposto transcendental das ciências sociais, trata dos elementos teóricos adicionais ao 

ataque de autocontradição. O engajamento aparece assim como algo mais amplo, que 

envolve não apenas a contradição performativa, mas elementos teóricos positivos retirados 

de escolas filosóficas relativamente recentes. Se na segunda parte o engajamento era uma 

das possibilidades formais, agora ele aparece como necessidade teórica e prática. 

A quarta e última parte trata de Dworkin e o seu artigo aqui citado. Ele também 

defende o engajamento, mas de uma forma que é menos uma teoria do que um ato de fé. 

Termino essa parte com uma breve análise comparativa entre sua posição e a de Apel. 

O objetivo do trabalho não é esgotar essas teorias, tampouco defender 

veementemente uma posição moral. O trabalho é uma narrativa formal de uma viagem 

teórica a partir de uma pergunta despretensiosa. Como contei, o trabalho poderia acabar em 

poucas linhas, apenas falando que a contradição performativa não é real porque nenhum 

enunciado pode se referir a si mesmo. Interessante, porém, é poder caminhar com o autor 

durante suas reflexões, compreendendo seu mundo antes que sua teoria. No entanto, 

consciente de minhas obrigações científicas, mantenho uma linha de raciocínio: analisar as 

possibilidades de um novo paradigma racional filosófico a partir dos pressupostos da 

pragmática transcendental de K-O. Apel, e se essa é a única alternativa ao relativismo nas 

ciências humanas e na ética. 
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1. A moral da pragmática transcendental 

1.1 Linhas gerais da pragmática transcendental 

 

Karl-Otto Apel é um filósofo alemão, nascido em Düsseldorf em 1922. Seus 

trabalhos travam diálogo com várias escolas filosóficas, e têm a peculiaridade de 

unificarem as tradições continental e analítica. Seu pensamento influenciou diretamente 

Jürgen Habermas
14

, que é seu amigo e colaborador. Apesar de algumas divergências, há 

incontáveis pontos de concordância em seus escritos. 

 Os dois defendem a prioridade da intersubjetividade diante da consciência 

individual, individualidade essa característica da Modernidade e do Iluminismo. No atual 

estado civilizatório, dizem, faz-se urgente uma tomada de consciência supra-individual, 

que seja capaz de refletir sobre as próprias possibilidades racionais e quebrar o 

aprisionador esquema sujeito-objeto característico da ciência objetivista. 

 O que Apel propõe principalmente é uma emancipação, tanto moral como 

epistemológica, em relação ao cientificismo e ao individualismo. O projeto epistemológico 

do autor está intimamente ligado ao projeto de uma filosofia moral. Uma característica 

marcante de seu trabalho é a unificação metodológica entre a ciência (razão pura) e a moral 

(razão prática). Essa é a missão de sua filosofia, a pragmática transcendental. 

 E justamente pelo fato de querer juntar a epistemologia com a filosofia moral que 

sua obra apresenta duas faces, duas ênfases: a epistemológica, em que ele dialoga mais 

com a filosofia analítica e lógica, e a moral, em que ele dialoga mais com o historicismo e 

a hermenêutica. Em sua obra nem sempre é evidente essa separação, porém, em alguns 

escritos fica bem claro qual lado é enfatizado. 

 No presente trabalho, será analisado um aspecto de cada vez. Para tal propósito é 

interessante, antes que falar de toda a vasta obra de Apel, escolher dois textos 

paradigmáticos; um deles será eminentemente moral, e o outro eminentemente 

epistemológico. A análise separada dos textos nos permitirá uma compreensão mais 

didática de cada uma das faces de seu pensamento, o que permite uma visão global do seu 

projeto
15

. 

                                                 
14

 Habermas é aqui usado como referência para Apel. Este não é um trabalho sobre a teoria habermasiana. 
15

 Uma visão global, mas que não esgota o tema. A filosofia de Apel é complexa e extensa; o corte entre a 

moral e a epistemologia – a forma que foi escolhida - é só uma das maneiras de interpretá-la.  
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 É importante acrescentar que a preocupação primordial de Apel é moral. Não é 

exagerado dizer que ele utiliza-se do aparato epistemológico apenas para mostrar a 

insuficiência da lógica cientificista e, reivindicando elementos transcendentais, lançar um 

projeto kantiano dentro da pós-modernidade: a fundação de uma nova racionalidade, capaz 

de fundamentar tanto a ciência experimental como as ciências humanas. Este 

conhecimento é o nível de reflexão mais alto que existe, e é exclusivo da filosofia. 

 Assim exposto, é um projeto bastante ousado. Para entender essa ousadia é preciso 

compreender o problema, o ponto de partida da pragmática transcendental. Assim, a 

análise da obra de Apel iniciará pelas suas motivações, antes que pelas justificativas 

teóricas. E a motivação principal é a insuficiência do cientificismo para as ciências 

humanas e a moral. O trabalho começa com um artigo em que ele define seu projeto ético, 

chamado “O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética”. 

 

1.2 Análise do artigo “O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da 

ética”
16

 

 

 Este, juntamente com dois outros textos (o outro artigo de Apel e o artigo de 

Dworkin), formam a espinha dorsal da investigação. As referências feitas em cada uma das 

seções são às páginas do artigo na edição consultada. O método de análise consiste em um 

fichamento, seguido de considerações críticas. O fichamento é amplo, serão expostas as 

idéias do autor na forma como aparecem no texto original, com breves comentários. Nas 

considerações críticas será feita uma exposição mais direcionada à investigação principal. 

 Logo na primeira página do artigo, Apel identifica a contradição do nosso tempo: 

apesar dos inegáveis avanços no campo científico – e provavelmente também por causa 

deles – é cada vez mais difícil lidar com assuntos éticos. A velocidade da comunicação e 

transporte diminui as distâncias, mas ao mesmo tempo coloca em conflito culturas que 

nunca mantiveram contato. Além disso, há os danos ao meio ambiente, risco de bomba 

atômica, a engenharia genética etc. Em suma, os avanços tecnológicos representam um 

desafio moral; a ciência, longe de dar respostas para o que é uma atitude correta, nos 

                                                 
16

 APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética, in A 

transformação da filosofia. São Paulo: Loyola, 2004, vol. 2, pp. 407-491. 
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presenteia com desafios éticos. Desafios éticos que se não forem conduzidos da forma 

adequada, podem levar, em último caso, ao fim da humanidade. 

 Apel é bem claro quanto à insuficiência do pensamento cientificista para a solução 

dos problemas éticos. A referência que ele faz é ao marxismo ortodoxo, mas pode ser 

generalizada para todo conhecimento cientificista aplicado acriticamente:  

 

Ao invés de um círculo hermenêutico aberto entre engajamento prático-ético e 

reconstrução hipotética do processo histórico, que de fato se deve deduzir a partir 

da mediação entre objetividade e subjetividade (...) produz-se, isso sim, um 

círculo de pressuposições lógico e fechado (...)
17

. 

  

 O que ele chama de círculo hermenêutico aberto é a razão consciente de si mesma, 

não sujeita a dogmas – representados pelo círculo de pressuposições fechado. Os avanços 

científicos do nosso tempo são consideráveis, mas houve uma supervalorização dos 

resultados, e o homem passou a ver o mundo como um esquema de meios e fins sem 

refletir sobre a própria condição. Esse olhar para si mesmo é perdido diante de uma vida 

corrida, em que o outro é visto apenas como um meio e não como um sujeito em toda 

acepção da palavra. O cientificismo e o individualismo aprisionam o homem; em nome do 

lucro e em nome dos resultados o homem se aliena. A ciência tornou-se um dogma e a 

humanidade se perdeu nesse processo. 

 Este drama da perda do ser é semelhante ao identificado pelo existencialismo. 

Tanto que o próprio Apel considera uma característica marcante de uma razão deficiente o 

fato de existirem, em determinada altura do século XX, a cisão filosófica entre duas 

escolas: o existencialismo e a filosofia analítica. Nas palavras do autor: 

 

(...)a filosofia analítica e o existencialismo não se contradizem em sua função 

ideológica; mais que isso, eles se complementam: confirmam-se mutuamente por 

meio de uma divisão de trabalho, à medida que se atribuem de forma recíproca o 

campo da cognição objetivo-científica e, respectivamente, o campo das decisões 

éticas subjetivas
18

. 

  

 Mais característica de nossa época não é a mera diferença entre essas duas escolas, 

mas sua complementaridade. Essa cisão e complementaridade, antes de formarem um caso 

isolado, são para Apel sintoma da racionalidade deficiente do nosso tempo: a reputação do 

                                                 
17

 Idem, p. 416. 
18

 Idem, p.417. 



18 

 

conhecimento objetivo-científico como racionalmente genuíno, e o abandono da ética à 

consciência individual. Em ciência há objetividade; em moral, cada um por si. 

 Mais à frente, ele vai citar a distinção de Hume entre ser e dever-ser como 

fundamento desse problema
19

. O fato de não se derivarem normas de fatos, juntamente 

com a idéia de que a ciência cuida dos fatos, leva à conclusão de que não existe uma 

ciência das normas. E quando se fala que não existe ciência das normas, considera-se 

também o positivismo jurídico legalista como uma não-ciência, ou meia-ciência. Sobre a 

separação da Igreja e do Estado: 

 
Pois em nome dessa separação (...) mais e mais o liberalismo ocidental restringiu 

a obrigatoriedade da fé religiosa, e logo a seguir das normas morais, à esfera das 

decisões particulares da consciência moral. No presente, esse processo ainda 

prossegue – por exemplo, através do afastamento do argumento e princípios 

morais dos fundamentos do direito
20

. 

 

 Não passa inadvertido o fato de que normas jurídicas são colocadas na forma 

hipotética “se...então”, como nas ciências naturais. Para Apel, isso é uma estratégia 

funcional, que não pode esquecer que é fundada em um ato de decisão eticamente 

criticável. Em outras palavras, ainda que o direito assuma a forma objetiva, não é 

totalmente objetivo, não no sentido das ciências naturais. O direito estritamente lógico é 

vazio de conteúdo, já que não critica a si mesmo. Um pensamento que não reflete sobre 

suas possibilidades, para Apel, é um pensamento defeituoso, um círculo lógico fechado. 

 Mas, uma vez que não há, segundo o pensamento atual, conexão alguma entre fatos 

e normas, como é possível que haja uma ordem social objetiva? Em outras palavras, como 

é possível falar de moral válida, se racionalmente é cada um por si? 

 Um fato tem que ser constatado. O mundo da moral objetiva existe. Existem 

normais sociais jurídicas, religiosas, de trato social, costume. E longe de parecer que é cada 

um por si, existem instituições que funcionam, que integram e coordenam o mundo prático. 

Existem líderes legítimos e ilegítimos, e a idéia de legitimidade é real. O papel do filósofo, 

antes que criticar esses fenômenos, chamando-os de ilusórios, precisa explicar até que 

ponto eles são ilusórios, e o que há de real neles. É nessa explicação que Apel inicia a falar 

de sua proposta transcendental, opondo-a às meramente factuais. 

                                                 
19

 Idem, p.427. 
20

 Idem p.419. 
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 Meramente factual é a teoria do contratualismo, que aceita que um acordo 

determinado seja legitimado pela maioria dos votantes. Apel não nega o valor prático das 

convenções, mas levanta uma dúvida: 

 

A meu ver, porém, o recurso a “convenções” mais turva que esclarece o nosso 

problema. Pois a pergunta relevante que suscita a referência a convenções é 

justamente o seguinte: é possível apontar e justificar uma norma ética 

fundamental que torna obrigatório para cada indivíduo ansiar em todas as 

questões práticas com um convênio com todos os seres humanos, e então ater-se 

ao convênio estabelecido, ou ao menos, caso isso não seja possível, agir no 

espírito de um acordo antecipado?
21 

 

 Ele continua o parágrafo dando como exemplo a teoria de Hobbes, em que cada 

um, em nome dos próprios interesses renuncia ao poder e o coloca nas mãos de um só.  

 

Como tais, eles (os atos de aceitação) de fato não pressupõem uma norma moral 

básica intersubjetivamente válida; mas, como medidas tomadas pela astúcia 

estratégica, a meu ver elas tampouco logram fundar uma obrigatoriedade moral 

das convenções. (Neste sentido, por exemplo, o direito positivo como tal não é 

normativamente obrigatório sem a pressuposição de uma ética [...])
22

 

 

 A crítica continua. O liberalismo peca por defender uma teoria da moral como mera 

“mediatização empírica dos interesses individuais”. Não há, com isso, nenhum “princípio 

ético que seja tanto normativamente obrigatório quanto intersubjetivo”. Sendo assim, as 

convenções, sejam a Constituição ou um contrato, não têm qualquer validade moral que 

ultrapasse os interesses individuais coordenados. Ou seja, não são suficientes para 

conferirem legitimidade a uma decisão. 

 Nesse sentido, o contratualismo avança ao não reconhecer o poder ao mais forte, 

mas não é ainda uma forma racional de legitimação. Tudo que ele faz é mediar os 

interesses de indivíduos, mas nem sempre a mediação é suficiente. Nem tudo que é 

equilibrado é justo, e isto é um princípio importante da administração em geral: tratar 

diferentemente os desiguais; um princípio como esse exige a desigualdade em nome da 

igualdade, algo que vai além da distribuição numérica simples. 

 É possível justificar o contratualismo democrático, por exemplo, dizendo que, 

apesar de imperfeito e de não atender a certos requisitos humanitários, ele é a forma menos 

                                                 
21

 Idem, p.424. 
22

 Interessante é que, para referir-se a tal ética, Apel se utilizará depois de uma referência ao elemento 

transcendental, um factum da razão. A natureza deste fato da razão é bastante semelhante à natureza da 

norma fundamental de Hans Kelsen. Um estudo detalhado entre as duas construções teóricas seria 

interessante, mas foge aos propósitos do trabalho. 
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injusta de organização social. Essa idéia de justificar por exclusão, a partir da comparação 

com outros sistemas políticos existentes é semelhante ao teste de hipóteses científicas. A 

forma é testar os sistemas e comparar os resultados. 

 Tal método de tentativa é explicitamente recusado quando Apel critica o 

pluralismo. Por pluralismo, entende-se aqui a idéia de que o melhor sistema de regras 

éticas é atingido a partir da comparação entre diferentes sistemas éticos. A partir dos 

resultados, é possível saber qual deles se saiu melhor (não interessa se é um teste hipotético 

ou real). 

 Sobre os limites de uma (meta) ética valorativamente neutra, ou científica, diz ele: 

 

(...) basta ver a tentativa de superar os limites de uma metaética valorativamente 

neutra através do mero estabelecimento de um paralelo entre ela e a lógica 

normativa da ciência. Essa tentativa simplesmente leva ao programa de se testar 

os sistemas morais existentes, da mesma maneira como se faz com as teorias 

científicas (...) Mas, diferentemente das teorias científicas, é fácil ver que só se 

pode falar de comprovação empírica nos sistemas morais quando já tiver sido 

pressuposto – além da consistência lógica – um parâmetro ético para esta mesma 

comprovação
23

. (destaque meu) 

 

 O método de tentativa permite que sejam testados os sistemas morais a partir de 

suas conseqüências. Mas, para saber qual conseqüência é preferível, é necessário possuir 

um critério anterior e independente dos sistemas morais individualmente considerados. E 

mais, não só para julgar qual o melhor sistema, como até para reconhecer que eles são 

sistemas morais individuais, é preciso uma idéia prévia. Ou seja, é necessário um meta-

critério anterior à experiência de cada elemento a ser identificado e comparado. E este 

meta-critério precisa ser justificado teórica e filosoficamente, se quer se evitar o 

relativismo ou o ceticismo. 

 Sem uma instância crítica superior aos sistemas dados é impossível sequer 

identificá-los, e a tarefa de saber qual o melhor se torna impraticável. Com isso temos o 

primeiro elemento importante da ética de Apel: apenas através de observação e 

comparação com tomada de consciência da instância crítica é possível uma teoria ética 

genuína. Daí a insuficiência do cientificismo (causador da cisão entre analítica e 

existencialismo), do contratualismo ou do pluralismo ético, que não atingem esse nível 

crítico reflexivo. 

                                                 
23

 Idem, p.449. 
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 Não basta justificar os diferentes sistemas morais como formas de sobrevivência, de 

maneira totalmente pragmática; não basta apenas dizer que a crença na tradição a forma 

que se encontrou de fazerem as instituições funcionarem, ou que a democracia é a maneira 

menos injusta de organização política. Não bastam argumentos por exclusão; é preciso 

uma discussão ampla e racional para que se justifiquem as instituições aceitas, e não só 

isso; é preciso também que a atividade seja continuamente crítica. É um permanente 

justificar e avançar
24

. 

 É necessário aqui destacar um aspecto fundamental da ética de Karl-Otto Apel: há, 

antes que o indivíduo, a comunidade. Está no título do trabalho; o a priori da comunidade 

de comunicação está intimamente ligado aos princípios da ética. A responsabilidade 

enquanto indivíduo só existe enquanto indivíduo pertencente a uma comunidade. A 

responsabilidade é para a comunidade, não apenas a real e próxima, mas também a ideal e 

distante. Isto fica claro nas seguintes passagens: 

 

Da mesma forma, também a vinculação dos sistemas morais tradicionais 

(sobretudo religiosos) a sentimentos de benevolência e de nobreza (...) não é 

mais suficiente na era do macroefeito das ações humanas; (...) parece ter 

importância aqui uma mobilização da fantasia moral no sentido do “amor ao 

distante”, que é prima facie abstrato
25

. 

 

(...) os resultados da reconstrução histórico-objetiva das condições materiais da 

vida em sociedade, e com elas também os resultados da crítica ideológica, 

precisam ser validados através do acordo mútuo.
26

 

 

 Quinze páginas antes ele já falava da obrigatoriedade de se prestar contas à 

exigência que a humanidade faz de uma responsabilidade solidária.  

 Há aqui dois elementos: o primeiro, não é possível um ser humano isolado; ser 

responsável é ser responsável por toda a humanidade. O segundo, os parâmetros que 

definem essa responsabilidade não podem ser tirados de critérios individualistas ou 

utilitaristas; tem de haver um critério superior, que possibilite uma discussão crítica, ainda 

que virtual, entre todos os seres humanos. Mas como fazer essa passagem? É possível 

justificar filosoficamente um conhecimento racional além da máxima utilitarista do 

“melhor para o maior número de pessoas”? 

                                                 
24

 Apel, neste sentido, é um hermeneuta, já que há uma semelhança disso com a idéia de círculo 

hermenêutico (em escala social e institucional). 
25

 Idem, p.438. 
26

 Idem, p.440. 
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 Ainda que as justificativas teóricas dessa responsabilidade global sejam discutidas 

com mais detalhe apenas numa fase posterior deste trabalho, serão feitas algumas 

considerações da defesa que Apel faz de sua posição. 

 O autor parte do pressuposto da racionalidade intersubjetiva, não apenas nos 

assuntos éticos, mas em todos os assuntos humanos. Para ele há uma continuidade entre as 

ciências empíricas, as ciências humanas e a filosofia moral. A chave dessa continuidade é a 

tomada de consciência crítica, que só é possível a partir da relação entre sujeitos, que é 

anterior à que se dá entre sujeitos e objetos. Qualquer asserção empírica, mesmo que 

desprovida inicialmente de conteúdo moral, pressupõe para sua validade aspectos morais 

intersubjetivos. Eis uma passagem: 

 

Mesmo o pensador realmente solitário só pode explicar e testar sua 

argumentação à medida que logra internalizar o diálogo de uma comunidade de 

argumentação potencial no diálogo crítico da “alma consigo mesma” (Platão). 

Nisso se evidencia que a validade do pensamento solitário é mesmo dependente, 

por princípio, da justificação de enunciados lingüísticos na comunidade de 

argumentação – que é, em princípio, ilimitada.
27

 

 

 Mais adiante: 

 

Evidencia-se então que (os enunciados valorativamente neutros sobre estados de 

coisas) estão vinculados, ao menos implicitamente, a ações comunicativas – a 

ações que colocam todos os membros da comunidade de comunicação diante de 

exigências morais (...) De acordo com nossa abordagem, é nesse plano do acordo 

mútuo intersubjetivo quanto ao sentido e à validação de enunciados que se 

pressupõe uma ética, e não no plano das operações intelectuais objetivas.
28

 

 

 Argumentar, ainda que individualmente, é discutir, ainda que de forma imaginária. 

O pensar é um falar internalizado, impossível se o sujeito não está integrado a uma 

comunidade. Mesmo um enunciado como “isto é azul” exige que antes haja uma idéia de 

azul que possa ser comunicada a outros seres racionais. A experiência é individual, mas 

antes dela existe um indivíduo inserido numa comunidade lingüística. Os fundamentos 

teóricos desta afirmação, baseados no pensamento do “segundo” Wittgenstein, serão 

discutidos posteriormente. Por ora, basta ter em mente que é um pressuposto de toda ética 

de Apel o a priori da comunidade de comunicação, isto é, a comunidade antes que o 

indivíduo. 
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 Idem, p.451. 
28

 Idem, p.453. 
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 Aqui aparece a continuidade da razão na ética; não é possível deixar os assuntos 

éticos ao arbítrio de cada um só pelo fato de que eles não respondem à lógica científica 

experimental. A razão disso é simples: qualquer informação científica é, real ou 

potencialmente, discutida. Uma asserção de fato é uma asserção a ser justificada diante de 

um tribunal de argumentantes. Em outras palavras, não são as decisões entre sujeitos que 

devem prestar contas à ciência experimental; é a ciência experimental que deve prestar 

contas à comunidade ilimitada de argumentantes. 

 À comunidade ilimitada nenhum assunto é vedado; sua abrangência vai desde os 

dados empíricos mais brutos, passa pelas considerações meta-científicas e termina em 

assuntos religiosos, éticos e filosóficos. Considerações sobre a função social da ciência não 

têm meramente função heurística, como afirma uma logic of science; ela faz parte da 

própria construção dos dados científicos. As considerações éticas sobre a ciência são tão 

importantes para a ciência quanto a constatação do dado mais empírico. 

 É necessária uma filosofia mais abrangente do que aquela que a divisão entre 

existencialismo e filosofia analítica permite, se o objetivo é compreender corretamente as 

ciências humanas. A logic of science reforça a idéia de que as ciências humanas devem ser 

neutras, mas as ciências humanas são, desde o princípio, interpretações; o pesquisador se 

coloca também como objeto da pesquisa, uma vez que sua idéia de mundo é utilizada para 

interpretar e julgar o comportamento dos demais. O engajamento quando se trata de 

ciências que lidam com o elemento humano é de compreensão, intercompreensão. Uma 

ciência humana que se limite à metodologia das ciências naturais e à separação entre 

sujeito e objeto não se abre ao diálogo, mas executa uma dominação dogmática. É assim 

com um direito excessivamente positivista, legalista: ele engessa seus conceitos; ele pára 

no tempo e força a realidade, na medida do possível, a adaptar-se à sua vontade, uma vez 

que ele se coloca no patamar de ciência. 

Fazendo um breve resumo do que foi visto até aqui, temos: 

 

1) O dilema pós-moderno entre progresso científico e regresso ético; 

2) A cisão existente na filosofia entre filosofia analítica e existencialismo. Mais do 

que isso, a complementaridade das duas visões mostra uma interpretação de 

mundo defeituosa; 

3) A insuficiência do paradigma cientificista para a explicação dos aspectos morais, 

graças ao princípio filosófico – e jurídico – de que normas não derivam de fatos; 
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4) A inversão desse princípio, para mostrar que mesmo os fatos mais puros 

dependem de considerações intersubjetivas (éticas) anteriores, e que não há uma 

separação pura entre ser e dever-ser
29

. 

 

Já foi dito algo sobre a incapacidade das ciências empíricas fornecerem 

conhecimento moral e sobre o subjetivismo das normas éticas, como também sobre as 

críticas de Apel ao pluralismo e ao contratualismo, e à sua exigência de um princípio 

superior acima de considerações pragmáticas ou utilitaristas. Tudo isto é muito correto, 

mas, para se compreender em que medida essa tarefa lançada pelo autor é diferente das 

demais tentativas de explicação do mundo ético, é preciso destacar seu aspecto 

transcendental, especulativo. Uma forma interessante de fazer isso é colocar suas idéias 

lado a lado com idéias que não pressuponham tal transcendentalismo. Para nossa sorte, o 

próprio autor fez isso, ao comparar sua proposta com a proposta cientificista da escola de 

Popper: 

 

Por ora, o sentido desse programa pode ser esclarecido através de uma 

confrontação com a abordagem do “racionalismo crítico” feita por K. Popper. 

Parece (...) que Popper (...) erigiu um ideal que guarda grande semelhança com o 

a priori da comunidade de comunicação que ora supomos – e em especial porque 

contém de forma clara implicações éticas e políticas, tal como as 

conhecidamente desenvolvidas por Popper em sua filosofia da “sociedade 

aberta”.
30

 

 

A escola de Popper
31

 propõe que a única forma de conseguir uma moral válida é a 

discussão permanente; porém, esta discussão ampla e permanente é vista como um 

princípio não fundamentável filosoficamente. É apenas, diante das alternativas, a forma 

mais interessante de fazer as coisas. Como dito anteriormente, Apel nega que em assuntos 

éticos
32

 se possa proceder através do teste, porque a comparação exige um critério de 

mediação e julgamento que não se fundamenta em nenhum dos elementos analisados. 

 Ninguém melhor que o próprio autor para dizer quais os pontos divergentes: 

 

A diferença das abordagens reside em primeiro lugar, portanto, no fato de que 

Popper se crê obrigado a ter que tirar a seguinte conseqüência de sua renúncia a 

uma “fundamentação última”: sob o ponto de vista da fundamentação possível da 

                                                 
29

 Essa inversão, fundamental para a ética proposta, depende de dois pressupostos fundamentais: a 

racionalidade intersubjetiva e à comunidade ideal de comunicação. A estes dois aspectos correspondem as 

justificações teóricas mais técnicas. Serão tratados com mais detalhes em capítulo posterior. 
30

 Idem, p.465. 
31

 POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus inimigos. São Paulo: Cultrix, 2001. 
32

 E, por extensão, em assuntos científicos. 
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validação não se pode admitir qualquer vantagem para o princípio do “criticism 

frame” em comparação, por exemplo, ao princípio do “irracionalismo”. Para 

Popper (...), é preciso nesse ponto que um “ato de fé”, uma “decisão moral e 

irracional”, venha dar a solução diante do impasse entre esses dois princípios. 

Em uma discussão filosófica acerca dos fundamentos pode-se até mesmo propor 

argumentos pragmáticos de finalidade, favoráveis ao princípio da racionalidade 

crítica, mas não se pode determinar com isso a nossa decisão: “somos nós 

mesmos que tomamos a decisão”.
33

 

 

Apel concorda com o racionalismo crítico, na medida em que a decisão a favor do 

“criticism frame” não pode ser determinada, mas o fato dela não ser determinada não a 

transforma em uma decisão irracional. Considerá-la irracional é um radicalismo daqueles 

que consideram como única forma de racionalidade válida a racionalidade cientificista. 

Uma vez que a tese de Apel é que existe uma continuidade da razão entre ciência e ética, é 

inconcebível para ele que tudo que não seja ciência seja irracional. 

 

Dessa forma, a realização prática da razão por meio da boa vontade carece 

sempre de um engajamento que não se pode demonstrar e que, em tal medida, 

pode mesmo ser chamado de “irracional”. Mas essa restrição do “racionalismo”, 

com a qual se tem que concordar, não é idêntica à renúncia a uma 

fundamentação racional do engajamento primário em favor da razão – segundo 

parecem crer Popper e Albert.
34

 

 

 Detenhamo-nos nesse ponto. Para Apel, há uma diferença fundamental entre sua 

abordagem e a abordagem da escola do racionalismo crítico de Popper, presa ao esquema 

cientificista: ele é capaz de uma tomada de consciência transcendental, que leva 

racionalidade além dos limites impostos pela ciência experimental. Sua razão é uma razão 

auto-reflexiva crítica, que abrange todos os campos do pensamento humano. A razão 

cientificista, pelo contrário, é limitada ao esquema sujeito-objeto. Em suas próprias 

palavras: 

 

A renúncia a uma fundamentação racional da opção pelo criticism frame (...) só é 

plausível quando se equipara a fundamentação filosófica à possibilidade da 

dedução, e quando não se faz uso nenhum da reflexão transcendental ou tomada 

de consciência (no sentido exposto por mim).
35

 

 

 A lógica da pragmática transcendental é capaz de cuidar dos aspectos éticos porque 

é uma lógica diferente, que faz uso da reflexão transcendental e da tomada de consciência 

crítica. E mais: ela não é uma lógica entre as outras, mas é a lógica. Ela possibilita a única 

                                                 
33

 APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética, in A 

transformação da filosofia. São Paulo: Loyola, 2004, vol. 2, pp. 465-466. 
34

 Idem, p.466. 
35

 Idem, p.466. 
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forma genuína de compreender a natureza humana
36

. Para justificar a primazia dela em 

relação às outras, são necessários pressupostos teóricos adicionais. Estes pressupostos 

teóricos são o jogo de linguagem transcendental e a comunidade ideal de comunicação, que 

serão vistos mais de perto posteriormente. 

 O argumento decisivo de Apel para mostrar a superioridade de sua teoria é o de 

que, mesmo quando vamos contra ela, estamos confirmando-a. Sua tese é a de que sempre 

é necessário prestar contas a um grupo de argumentantes, mesmo quando se pensa em 

silêncio. Quem toma decisão obscurantista, ou seja, quem escolhe não participar da 

discussão pública não está sendo racional: 

 

Portanto, quem toma a decisão obsturantista, em sentido popperiano, só pode 

entendê-la sob o pressuposto do que ele mesmo nega; ao tomá-la, ainda está no 

interior do jogo de linguagem transcendental da comunidade transcendental de 

comunicação; e se a toma em um sentido radical e de princípio, abandona, com 

ela, a comunidade transcendental de comunicação e desiste ao mesmo tempo da 

possibilidade de auto-entendimento e auto-identificação.
37

  
 

 Para existir como indivíduo, é necessário existir dentro de uma comunidade de 

comunicação. Na mesma página, o autor é bem claro ao comparar a atitude obscurantista 

com uma doença psicológica. 

 O fato de que, ainda que se negue, se pertença ao jogo de linguagem transcendental 

e à comunidade transcendental de comunicação, é o principal argumento de Apel contra os 

relativistas morais e os céticos. Essa tese, também chamada engajamento, é um importante 

elemento da pragmática transcendental.  

 

1.3 Argumento principal de Apel: o ato inevitável de argumentar 

 

 Como o que Apel pretende é uma fundamentação última, é importante que sua 

doutrina consiga não apenas um lugar entre outras, mas que mostre de maneira decisiva 

que é superior. Ao fundar todo o pensamento, a filosofia tem que ser, além de superior, 

deve ser necessária: inevitável. 

                                                 
36

 Essa minha afirmação é bem menos pretensiosas do que muitas nos escritos de Apel. 
37

 Idem, p.469. 
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 Hans Albert
38

 propõe um desafio, conhecido como “trilema de Münchhausen”, para 

toda teoria filosófica que se queira considerar a ciência primeira: para fundamentar a si 

mesma (pois não há conhecimento superior, logo, ela mesma deve se justificar), há 3 

possibilidades. A primeira é o dogmatismo, que os pais utilizam com as crianças pequenas, 

do tipo “é assim porque eu quero que seja e pronto”. A segunda é uma petição de princípio, 

ou círculo lógico: “o fundamento para A é B. B é o fundamento de A porque fundamenta 

A”. A terceira opção é um regresso ao infinito, isso é, sempre ser necessária uma 

fundamentação que fundamente a fundamentação. Esta última opção é o reconhecimento 

do fracasso, porque é a própria negação de uma razão última: sempre é preciso buscar uma 

fundamentação superior. 

 Apel responde ao desafio de Albert: ele só é um desafio real dentro da lógica 

dedutiva simples, uma lógica que não toma consciência de si mesma e não faz uso algum 

da reflexão transcendental
39

. Segundo Apel, é possível fundamentar as proposições mais 

elevadas a partir de si mesmas, baseado no fato de que a própria existência dos princípios 

últimos revela a obrigatoriedade de segui-los. Nos princípios fundamentais da pragmática 

transcendental, ser e dever-ser são uma única coisa
40

. 

 Isto porque no próprio fato de argumentar encontram-se regras de procedimento 

das quais é impossível fugir. Essas regras de procedimento racional, que são o objeto da 

filosofia transcendental e os princípios primeiros da razão, não são um fato qualquer. São 

um “fato da razão”. Este fato de caráter especial não deriva de si as regras do proceder; não 

é um ser que gera um dever-ser, mas o próprio ser já é, por natureza, um dever-ser. 

 Apel explica esse caráter especial: 

 

Contra a restrição formulada por último, que se apóia sobre a distinção de Hume, 

a crítica de sentido transcendental pode demonstrar em primeiro lugar que a 

aceitação das regras do jogo de uma comunidade crítica de comunicação não é 

um “factum” empírico, senão que ele pertence às condições de possibilidade e de 

validade da constatação empírico-científica de fatos. (...) decorre, a meu ver, que 

a própria aceitação da norma moral básica corresponde ao caráter modal do 

dever (...) Esse pressuposto, entretanto, não é a condição de um imperativo 

                                                 
38

 A teoria de Albert é discutida com detalhes em APEL, Karl-Otto. El problema de la fundamentación última 

filosófica a la luz de una pragmática transcendental del lenguaje, in Dianoia, n. 21, La Rioja: 1975, pp. 140-

173.  
39

 APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética, in A 

transformação da filosofia. São Paulo: Loyola, 2004, vol. 2, p.466. 
40

 Há em direito a preocupação por uma fundamentação firme das decisões jurídicas. Dentro da lógica 

dedutiva é impossível fundamentar algo de maneira definitiva, e sempre será decisivo um elemento de 

vontade, impossível de controlar racionalmente. Apel defende uma fundamentação fora dos limites da lógica 

dedutiva, se defendendo assim das críticas de Albert e ao mesmo tempo afastando a irracionalidade das 

decisões jurídicas. 
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hipotético (...), pois de modo algum se pode negá-la de maneira sensata, sem que 

a própria discussão seja suspensa. A aceitação da norma moral básica da 

comunidade comunicacional crítica – já que necessariamente precisa estar 

suposta – não tem o caráter de “factum”, no sentido que Hume lhe atribui, mas 

sim o caráter do “factum da razão” [Faktum der Vernunft] kantiano.
41

 

 

 A norma moral básica é a necessidade de argumentar, já exposta: o dever de prestar 

contas a uma comunidade de comunicação, seja ela real
42

 ou imaginada. O argumento 

decisivo para Apel é o de que a aceitação dessas regras é da essência das próprias regras. 

Elas são inevitáveis; proceder contra elas é só uma forma de reforçá-las. 

 No texto Ética do discurso: Apel ou Habermas?
43

, Marina Velasco mostra que não 

é a primeira vez na literatura filosófica ocidental que tal argumento é utilizado. Aristóteles, 

quando vai combater o ceticismo radical, prova a validade de sua tese através da refutação 

do oponente (argumento ad hominem). A idéia é que, não podendo refutar o cético a partir 

de uma justificação que recorra a princípios (pois nesse caso se incorreria em petição de 

princípio), a estratégia sensata é mostrar que o cético, quando nega sua participação na 

discussão, já está discutindo. O cético que se recusa a discutir não merece ser considerado: 

é uma planta. Se ele discute, admite de maneira indireta os argumentos que rejeita. Nas 

palavras do grego: 

 

(...) não saber de que coisas se deve requerer prova e de quais não se deve revela 

falta de instrução. Efetivamente, é impossível dar demonstração de tudo (...) 

Podemos, no entanto, demonstrar negativamente que essa opinião (a do cético) é 

impossível, contanto que o nosso adversário afirme alguma coisa; e, se ele nada 

disser, é absurdo querer dar razão de nosso modo de pensar a quem não dá razão 

de nada, por não ter nenhuma. Pois um tal homem, desse ponto de vista, não 

seria mais que um vegetal.
44

 

 

 Da mesma forma que o homem não argumenta é chamado de vegetal por 

Aristóteles, Apel diz que a opinião do obscurantista não deve ser considerada. “Quem não 

toma uma tal decisão, mas opta pelo obscurantismo, encerra assim a própria discussão, e 

sua opinião passa a ser irrelevante para a discussão”.
45

 

                                                 
41

 APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética, in A 

transformação da filosofia. São Paulo: Loyola, 2004, vol. 2, PP. 470-471. 
42

 Quando for real, precisa de um complemento: a comunidade ideal. Mais adiante isso será discutido mais 

detidamente. 
43

 VELASCO, Marina. Ética do discurso: Apel ou Habermas? Rio de Janeiro: MAUAD/FAPERJ, 2001. 
44

 ARISTÓTELES, Metafísica. Porto Alegre: Globo, 1969. Livro IV, 5-10. 
45

 APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética, in A 

transformação da filosofia. São Paulo: Loyola, 2004, vol. 2, p.467. 
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 Ilustrando: estão debatendo um filósofo cético e um anti-cético. O cético afirma: 

não existe verdade. O oponente não vai contradizer isso com argumentos diretos, mas sim 

indicar que o próprio enunciado que nega a existência de verdades é uma verdade, ou seja, 

necessita ser fundamentado racionalmente da mesma forma que qualquer enunciado que 

pretende ser verdadeiro. Restam duas opções ao cético: argumentar, e neste caso estará se 

apoiando em enunciados verdadeiros (que ele disse não existirem), ou calar. Neste último 

caso, sua opinião não merece ser considerada, já que nem é uma opinião. 

 Tanto para Aristóteles quanto para Apel, deixar de argumentar não é uma opção 

válida. Isto porque ela carrega duas falhas, uma de natureza moral, outra de natureza 

lógica. A primeira falha é não assumir a responsabilidade diante da comunidade de 

argumentantes. Se afastar do debate racional é se afastar da humanidade; é negar o dever 

moral de participação nos problemas humanos, dos mais simples até os de ordem 

planetária. A falha de natureza lógica é: 

 

Se eu não posso contestar algo sem autocontradição real e nem, ao mesmo 

tempo, fundá-lo dedutivamente sem petição de princípio lógico-formal, então 

isso pertence precisamente àqueles pressupostos pragmático-transcendentais da 

argumentação que é preciso haver reconhecido sempre, caso o jogo de 

linguagem da argumentação deva conservar seu sentido
46

. 

 

 O cético, quando nega a existência de verdades, afirma precisamente uma verdade, 

uma verdade fundamental, obtida através da reflexão sobre o discurso (mesmo que ele não 

tome consciência disso). A existência de uma verdade fundamental não quer dizer que 

exista só ela; pelo contrário, isso abre espaço para que possam existir outros princípios dos 

quais até o cético mais radical não possa escapar. A tarefa da filosofia é, através da análise 

crítica do discurso, descobrir quais são esses elementos necessários da razão. Essas 

condições da razão intersubjetiva não são apenas fatos, mas fatos da razão. Aplicando-os, é 

possível garantir a racionalidade do discurso e uma crítica permanente e organizada. Dessa 

maneira a filosofia retoma seu lugar de destaque entre as ciências. 

 Apel define o método, ou melhor, o princípio do método que ele crê adequado à 

filosofia. Ao filósofo, que é um crítico, cabe indicar nos discursos dados as contradições 

com as regras fundamentais de racionalidade, à luz da reflexão transcendental.  

                                                 
46

 APEL, Karl-Otto El problema de la fundamentación última filosófica a la luz de una pragmática 

transcendental del lenguaje, in Dianoia, n. 21, La Rioja: 1975, pp. 140-173. 
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 O que a reflexão transcendental encontra são fatos da razão, isto é, a própria 

constatação da existência deles obriga a aceitá-los. O método filosófico é o de encontrar 

contradições entre os discursos dados e esses fatos da razão, as chamadas autocontradições 

performativas, e a partir disso corrigi-las, garantindo a racionalidade dos discursos em 

geral. Quais seriam as condições fundamentais de racionalidade, ele cita algumas, mas 

apenas a título de exemplo. Uma delas é a de que a mentira não pode ser uma regra 

fundamental da humanidade. A presunção de que se busca o entendimento e a verdade é 

necessária para que possa haver comunicação. Caso contrário, a insegurança impossibilita 

qualquer troca de informações. 

 Uma definição mais precisa da sua filosofia e do seu método ainda faltam, mas o 

que temos já é suficiente para este trabalho. Temos: 

 

1) A carência filosófico-moral do nosso tempo, em que o sujeito é abandonado à uma 

ética particular e irregulável, enquanto que a única forma de objetividade é a 

científica; 

2) A fundação, a partir dessa carência, de uma nova filosofia como ciência primeira, 

utilizando-se de instrumentais filosóficos do nosso tempo, como a filosofia da 

linguagem (Wittgenstein) e o pragmatismo norte-americano (Peirce). 

 

 Estes dois elementos, morais e teóricos, são inseparáveis. A carência filosófico-

moral em Apel é tão dramática, que para ele se justifica que os enunciados sejam 

especulativos. Esclarecendo: ainda que os fundamentos teóricos sejam falhos e não exista 

nada mais que o início de um projeto, com eles é preciso conviver, porque são a luz no fim 

do túnel. Desse projeto depende a sobrevivência da filosofia e, em último caso, da própria 

humanidade. 

 É razoável pensar que a situação não seja tão dramática, e que não é preciso apelar 

para argumentos tão controversos. Não é preciso pensar que o espaço da filosofia acabou, 

mas também não é necessário salvar a filosofia a qualquer custo. Adiantando as 

conclusões, não é preciso aceitar uma argumentação falha, porque não é preciso aceitar a 

situação dramática que a gerou, ou pelo menos a solução deva ser dada por um método 

filosófico rigoroso. 

 O raciocínio foi enunciado em duas partes, e é em duas partes que será 

desenvolvido. A partir de agora, o trabalho consiste em: 
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1) Uma análise das bases filosóficas de K-O. Apel. Esta parte se divide em duas: 

  

 a) Uma análise do argumento contra os céticos, à luz da teoria dos tipos de Bertrand 

Russell. Neste ponto chegaremos até a encruzilhada entre o convencionalismo de Popper e 

a pragmática transcendental. 

 b) Uma análise dos pressupostos transcendentais que, adicionados à conclusão da 

parte (a), permite a Apel defender a inevitabilidade do jogo de linguagem transcendental 

(engajamento). Os pressupostos são o jogo de linguagem transcendental (inspirado por 

Wittgenstein) e a comunidade ideal de comunicação (inspirada por Peirce). 

 

2) A apresentação da proposta de Ronald Dworkin, que defende o engajamento a partir de 

um anti-ceticismo, mas sem os pressupostos transcendentais de Apel. É possível que esta 

seja uma saída para a filosofia moral menos contraditória do que a pragmática 

transcendental. 

 

 O ponto decisivo para Apel é o engajamento, que é a impossibilidade de se negar a 

necessidade de argumentação até para o cético mais radical. Argumentar é estar 

comprometido com uma comunidade, logo, o ato é revestido de um dever moral de seguir 

as regras fundamentais da razão. Não seguir essas regras é cair em contradição, uma 

autocontradição performativa. A razão não é uma opção razoável, como entende a escola 

de Popper; é um dever. 

 A seguir, analisaremos que tipo de conseqüências pode ter a afirmação de que “a 

não existência de uma verdade é em si uma verdade”. Veremos se essa informação, 

recorrentemente usada contra o ceticismo, é suficiente para fundar um dever fundamental. 

Isso nos levará à pergunta sobre que espécie de verdade é essa afirmada indiretamente 

pelos céticos. Se ela, sozinha, é capaz de fundar um projeto racionalista, ou se são 

necessários pressupostos adicionais. 
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2. O paradoxo de Russell e a teoria dos tipos
47

 

2.1 A origem da teoria dos tipos 

 

 A filosofia analítica do início do século XX pretendia, através da lógica 

matemática, elaborar uma linguagem científica, que permitisse purificar a ciência de 

elementos indesejáveis da linguagem cotidiana. Uma linguagem como era desejada, 

completamente formalizada, seria uma importante ferramenta da pesquisa empírica. Os 

métodos se tornariam mais claros, o pensamento mais limpo e uniforme. Todos falariam a 

mesma língua, a da lógica. 

 Um projeto como este pressupunha que o mundo, o pensamento e as coisas 

pudessem ser completamente mapeados. A linguagem é um veículo das experiências 

sensíveis. Uma vez que a experiência sensível fosse dita por uma linguagem formalizada, 

seria possível deixar apenas os aspectos relevantes. Esta é a idéia básica do atomismo 

lógico: o mundo das coisas seria completamente mapeado e colocado em linguagem 

formalizada; esta linguagem formalizada, eliminando os elementos irrelevantes, 

possibilitaria uma prática científica mais simples e coerente
48

. 

 Algumas pressuposições filosóficas apoiavam esse projeto: há o mundo das coisas e 

o mundo da linguagem. A linguagem nomeia o mundo; ainda que a linguagem possa se 

referir ao mundo de diferentes maneiras, as experiências sensíveis são o dado primário. A 

filosofia matemática é, em seu início, empirista e nominalista
49

. A linguagem formalizada 

é uma purificação do mundo; ela não cria o mundo, mas o descreve da maneira mais 

“pura” e “real” possível. A filosofia se torna uma ciência apoiada na lógica da linguagem. 

                                                 
47

 Sobre a teoria dos tipos, ver IRVINE, A.D. Russell‟s Paradox. Disponível em 

<http://plato.stanford.edu/entries/russell-paradox>. Acesso em: 19 de setembro de 2007. Sobre o paradoxo de 

Russell e o paradoxo de Cantor, ver BENTO, Andréia. Cantor. Disponível em 

<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/fregerussel/o_paradox.htm>, acessado em 25 de 

setembro de 2007. O próprio Russell relata essas dificuldades em RUSSELL, Bertrand. Lógica e 

conhecimento, in Os Pensadores: Russell. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
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 Este projeto foi bastante influenciado pelo estágio da ciência na época. Havia uma 

crença, no fim do século XIX e início do século XX, que os problemas metafísicos 

estariam terminados. Os avanços científicos após a revolução industrial eram notáveis. A 

época era de otimismo, um otimismo alimentado pelos sucessos da ciência experimental. 

 Apel critica essa euforia. Para ele, a filosofia analítica se perde em metalinguagens, 

e em tentativas de entender o mundo, que nada mais são do que atos arbitrários que 

carecem de uma reflexão sobre suas próprias possibilidades. A idéia de mapear o mundo e 

transformar a filosofia em uma ciência experimental, esquecendo seu aspecto mais 

metafísico e especulativo é, para ele, um sonho irrealizável. O projeto estava condenado ao 

fracasso desde o princípio. 

 Sem dúvida que o projeto do atomismo lógico encontrou dificuldades na tarefa de 

reduzir a filosofia à lógica matemática. A construção de uma linguagem formalizada se 

tornou algo tão complexo que, em vez de um facilitador de conhecimento, se tornou um 

complicador. Só para entender o mundo formalizado, caso o projeto fosse bem sucedido, 

seria preciso um esforço tão grande que valeria mais a pena trabalhar com a linguagem do 

dia-a-dia mesmo. 

 Isso não significa que o trabalho tenha sido perdido. Embora o atomismo lógico não 

tenha atingido a descrição última dos eventos sensíveis, nos esforços para formalizar a 

linguagem cotidiana conseguiram-se avanços consideráveis. Por exemplo, a teoria dos 

tipos, que vamos analisar apenas sob o aspecto filosófico, exerce um papel de destaque na 

programação de computadores. 

 O problema da teoria dos tipos começa com uma dificuldade encontrada por 

Bertrand Russell na obra de Göttlob Frege
50

, considerado fundador da lógica matemática – 

por extensão, da filosofia analítica. Na sua obra Fundamentos da Matemática, Frege 

construiu uma teoria para unir a lógica à matemática. Um dos enunciados teóricos da obra 

diz que uma função pode atuar como elemento indeterminado de si própria. Em outras 

palavras, que o critério para definir um conjunto pode atuar como elemento desse conjunto. 

Por exemplo, o conjunto de bolas amarelas de uma caixa possui, como elementos 

indeterminados, esférico e amarelo. Essa característica geral, dentro dos cálculos lógicos 

propostos por Frege, atuaria como elemento indeterminado do conjunto que determina. 
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 A versão das correspondências está em POMBO, Olga. O paradoxo de Russell. Disponível em < 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/fregerussel/o_paradox.htm>, acessado em 25 de 
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 Após estudar a obra de Frege, Russell lhe envia uma carta, datada de 16 de junho de 

1902, em que diz: 

 “Há apenas um ponto onde encontrei uma dificuldade. O colega diz que 

uma função também pode atuar como elemento indeterminado. Eu acreditava 

nisto, mas agora esta perspectiva parece-me duvidosa pela seguinte contradição. 

Seja w o predicado: para ser predicado, não pode ser predicado de si próprio. 

Pode w ser predicado de si próprio?" 

 

 Em suma, Russell não via tantos problemas para o teorema quando se tratava de 

bolas amarelas, mas existia uma dificuldade séria quando se tratava de elementos mais 

complexos. O predicado “w” da carta quer dizer o seguinte: há um conjunto em que estão 

incluídos todos os conjuntos que não contêm a si próprios. Pergunta-se: este conjunto 

contém a si próprio? 

 Nota-se que a resposta é difícil, e ambígua. Se digo que “o conjunto de todos os 

conjuntos que não contêm a si próprios, e só dos conjuntos que não contém a si próprios” 

não contém a si próprio, ele mesmo é um conjunto que não contém a si próprio. Se ele é 

um conjunto que não contém a si próprio, deveria estar contido em si mesmo, já que ele é o 

conjunto de todos os conjuntos que não contêm a si próprios. Mas, se passa a conter a si 

próprio, estará contendo um conjunto que contém a si próprio, contrariando a última parte 

de seu enunciado. Nem a resposta afirmativa nem a resposta negativa satisfazem. 

 Esta dificuldade é conhecida como o paradoxo de Russell, ou paradoxo de Frege-

Russell. Ele brinca com a idéia de auto-referência e, à primeira vista, somos tentados a 

considerar a questão como uma brincadeira sem grandes repercussões filosóficas. A parte 

lúdica do desafio fica visível quando ele é enunciado de maneira mais simples: 

 

 Há em Sevilha um barbeiro que faz a barba de todas as pessoas que não fazem a 

própria barba, e só faz a barba das pessoas que não fazem a própria barba. Pergunta-se: 

este barbeiro faz a própria barba? 

 

 Se a resposta é afirmativa, o barbeiro estará fazendo a barba de quem faz a barba a 

si próprio, o que viola o enunciado. A resposta negativa igualmente viola o enunciado, pois 

o barbeiro é obrigado a fazer a barba de quem não faz a barba a si próprio. 

 Outro exemplo de paradoxo auto-referente é o paradoxo de Cantor: 

  

 Existe um conjunto que contém todos os outros conjuntos. Chamo a esse conjunto 

Infinito. Pergunto: o conjunto infinito contém a si próprio? 
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 Se respondo negativamente, o conjunto infinito deixará fora de si um dos conjuntos 

existentes. Se respondo afirmativamente, o conjunto infinito conterá a si mesmo, mas nesse 

caso se tornará um outro conjunto, ainda mais abrangente, em que está contido o conjunto 

infinito na forma inicial juntamente com todos os outros. Este novo conjunto infinito, por 

sua vez, sofrerá com o mesmo problema de conter ou não a si mesmo. A regressão ao 

infinito, nesse caso, parece inevitável. 

 Quando Frege recebeu a carta de Russell, a parte final de sua obra estava prestes a 

ser publicada. A dificuldade apresentada pelo seu interlocutor invalidava uma parte 

considerável de seu trabalho. Em um esforço de humildade, ele reconheceu num apêndice 

do livro: 

“Um cientista dificilmente se pode deparar com algo tão indesejável como o de 

ver os fundamentos ruírem exatamente quando o seu trabalho está terminado. Fui 

colocado nesta posição por uma carta do Sr. Bertrand Russell, quando o trabalho 

já estava quase todo impresso.” 

 

 Isso representa um grande desafio para a lógica matemática. O problema com o 

paradoxo é que ele evidencia que o atomismo lógico, ao menos em sua forma inicial, está 

preso a um círculo vicioso. A simples separação entre coisas e classes não se sustenta. O 

estabelecimento de um nível lógico que corresponda à realidade empírica de maneira exata 

encontra dificuldades quando há de se referir a si próprio. O mundo “dado” e a linguagem 

que o “reflete” justificam-se reciprocamente, de acordo com a metafísica empirista. Mas o 

que vai justificar essa referência recíproca? Esse nível de abstração escapa aos limites 

estabelecidos pela filosofia de cálculo. 

 O que deve ser feito, a partir desse ponto pra salvar a lógica matemática é buscar 

uma forma de bloquear o círculo vicioso. A forma que Russell encontrou foi a teoria dos 

tipos. Ela é uma reformulação do argumento de que “um enunciado não pode se referir a si 

mesmo”. Esta regra é uma imposição, um dever-ser teórico, e torna possível o bloqueio da 

regressão ao infinito. Estabelecidos os tipos lógicos, um tipo só poderá se referir a um tipo 

de nível inferior, e só poderá ser feita referência a ele por um tipo de nível superior. 

 Então, é necessário continuar o projeto empirista-analítico, mas não na forma da 

simples divisão entre pensamento e realidade, mas em uma complexa divisão entre 

pensamento e realidade. A divisão ainda existe, mas agora é vista como um problema, e 

não como algo pronto e acabado. No nível mais básico, no tipo 0, estão relacionados os 

objetos do mundo. No tipo 1, estão as proposições que se referem às características 
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sensíveis das coisas, como as cores individualmente consideradas. No tipo 2, os nomes que 

se referem às características sensíveis dos objetos, como tipos de cores. E assim 

sucessivamente. 

 Não há uma definição final da teoria dos tipos. A divisão de níveis apresentada não 

é definitiva; sob determinado ponto de vista, as coisas não tem apenas características 

sensíveis, como cores. A idade dos objetos pode ser um critério para o tipo 1, e não foi 

considerada na minha classificação. A teoria dos tipos não é uma teoria fechada; antes 

disso, é uma recomendação teórica: deve ser evitada a auto-referência, porque leva a 

encruzilhadas lógicas, e os tipos devem estar bem definidos antes de qualquer estrutura 

formal. 

 No exemplo do barbeiro de Sevilha, deve-se, primeiro, isolar a figura do barbeiro, 

porque ele possui dois tipos em 1: um, o tipo agente, como barbeiro. O outro, o nível de 

paciente, como cidadão da cidade. Deve-se estabelecer então em que tipo ele deverá se 

encaixar. Se o trato como barbeiro, não preciso considerar como um cidadão, e não haverá 

problema se não faz a própria barba. Ele fica fora do conjunto. Se o trato como cidadão, 

não preciso entrar em choque com a definição de barbeiro: é um cidadão como outro 

qualquer, que faz a própria barba. Nesse caso, mantém-se distância da sua condição de 

barbeiro. 

 Nota-se que não há nenhuma regra específica para antes considerar o barbeiro como 

agente ou paciente da ação. Não importa que tipo é estabelecido; o que importa é que se 

evite a contradição entre a condição de cidadão e a de barbeiro. É nesse sentido que a 

teoria dos tipos não define os tipos, mas apenas indica uma regra de proceder na hora de 

gerar uma estrutura formal. 

 Uma conseqüência disso é a de que o atomismo lógico sai um pouco enfraquecido, 

já que não é possível afirmar categoricamente que tipos estão espalhados pelo mundo de 

forma definitiva. Russell tenta compensar essa indefinição sobre o que são os elementos do 

mundo, respondendo apenas que os elementos básicos são aqueles que são conhecidos por 

nós. Os elementos podem ser conhecidos por familiaridade ou por descrição, isto é, direta 

ou indiretamente. É difícil dizer em que consiste exatamente a familiaridade, porque ela é 

mais uma forma de afastar a questão do que propriamente respondê-la. É como se Russell 

dissesse: “como são, eu não posso definir categórica e definitivamente, mas que as coisas 

existem, existem”. É possível, dessa forma, ter familiaridade com idéias, cálculos, e não 
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apenas com objetos sensíveis. Com esses passos, o empirismo se torna fenomenológico (as 

coisas são como se nos apresentam, e não como são em si). 

 É importante aqui notar que Apel cita a teoria dos tipos, mas esquecendo esse 

aspecto fenomenológico. O autor enuncia o fracasso da teoria dos tipos, porque, segundo 

ele, ela tenta estabelecer metalinguagens em cima de metalinguagens, e nunca chega a 

tipos últimos
51

. Parece que para Apel, a referência de um tipo inferior a um tipo superior é 

na forma de justificação, e uma infinidade de metalinguagens não seria suficiente para 

escapar do trilema de Münchhausen. Não há, afinal, estrutura lógica definitiva do mundo, e 

isso leva por água abaixo a teoria dos tipos e todo atomismo lógico. 

 Há equívocos graves nessa interpretação. Em primeiro lugar, a hierarquia de tipos 

não é definitiva, porque a teoria dos tipos é antes uma recomendação teórica do que uma 

teoria sobre a estrutura do mundo. Em segundo lugar, a hierarquia de tipos não se dá 

justificando um nível inferior, mas referindo-se a ele. Apel só vê a referência a um nível 

superior como sendo uma forma de justificação do nível inferior, mas isso é uma 

característica da pragmática transcendental, e não da filosofia analítica
52

. Em terceiro 

lugar, a arbitrariedade de que fala Albert não é o fim da teoria dos tipos, mas é o que lhe 

sustenta. O próprio fato de não enunciar uma estrutura última do mundo – e, através da 

idéia de familiaridade, recusar enunciar tal estrutura – é um sinal de que a escolha livre é 

um elemento essencial de qualquer classificação. 

 Apesar dessas dificuldades, a teoria dos tipos representa uma negação da 

ingenuidade da filosofia matemática, que em vez de buscar a estrutura do mundo, se vira 

para o esclarecimento do mundo. Essa quebra da idéia de referência simples entre 

linguagem (formalizada) e mundo das coisas acrescenta pressupostos interessantes: a 

liberdade para estabelecer os tipos (classificar) e a familiaridade. 

 O que, por um lado, pode ser visto como fracasso, por outro, pode ser bastante 

explicativo. Os dois pressupostos juntos evitam tanto o dogmatismo quanto o relativismo e, 

por conseqüência, o ceticismo. Utiliza-se a liberdade para classificar, mas uma vez 

estabelecidos os tipos, dentro dessa estrutura existe uma ordem da qual não é possível 

escapar. A familiaridade com a experiência garante o contato entre teoria e fatos. A 

familiaridade é uma idéia reguladora e preenchedora, que dá consistência aos tipos. 
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 APEL, Karl-Otto. Analítica da linguagem “versus” hermenêutica da linguagem, A transformação da 

filosofia. São Paulo: Loyola, 2004. vol. 1, pp. 197-232. 
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 É interessante notar que esta idéia de liberdade guiada por regras (tipos, por um 

lado, e familiaridade, por outro) se assemelha aos jogos de linguagem do “segundo” 

Wittgenstein. A familiaridade existe em relação a uma forma de vida, e o modo como essa 

forma de vida aparece é dentro de um jogo – uma estrutura de tipos. Forma de vida está 

para familiaridade como a estrutura de tipos está para as regras do jogo de linguagem. Se 

isso leva ou não ao relativismo, será tratado quando considerar a opinião de Apel – e a 

contrária à sua – sobre os jogos de linguagem
53

. 

 

2.2 Análise, a partir da teoria dos tipos, do enunciado cético 

 

O método filosófico, para Apel, consiste na análise dos discursos dados à luz dos 

elementos do jogo de linguagem transcendental, isto é, à luz das regras transcendentais do 

discurso das quais o cético não pode escapar, ainda que queira. Essa atividade corretiva 

permite ao filósofo fiscalizar a racionalidade das argumentações, racionalidade esta que 

não se restringe ao campo científico-experimental, incorporando também as ciências 

humanas e a ética. 

Uma contradição entre um discurso determinado e as regras transcendentais da 

argumentação deve ser resolvida em favor destas últimas, e essa contradição recebe o 

nome de contradição performativa
54

. Uma das contradições performativas existe em um 

discurso que se baseia na mentira como regra. Se os argumentantes pressupõem que os co-

argumentantes mentem o tempo todo, é impossível manter um diálogo, porque a 

comunicação será pautada pela desconfiança. Um discurso que se diga racional tem a 

verdade como regra. 

Outra contradição performativa é aquela que se encontra nos céticos, ao dizerem 

que não existem verdades. Ao dizerem que não existem verdades, os céticos enunciam uma 

verdade. Se um cético é radical o suficiente para considerar que não existe nenhuma 

verdade, nem mesmo a que ele enuncia enquanto cético, ele pratica um suicídio 

argumentativo, e torna-se tão relevante para a discussão racional quanto um vegetal. 
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 Se quisermos ser rigorosos, a analogia só se completa se acrescentarmos à teoria dos tipos a idéia de que 
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Ao enunciar uma verdade, ele está condicionado a justificar sua posição perante 

uma comunidade de argumentantes. Isso vai levá-lo a reconhecer o restante das regras do 

discurso racional como, por exemplo, a regra de que a mentira não deve ser a referência na 

argumentação. Uma vez argumentando, o cético precisa submeter-se às regras a priori, 

reconhecidas através da reflexão transcendental. 

No caso de escolher não justificar sua posição, ele se coloca fora da argumentação, 

assemelhando-se a um vegetal. Nesse caso, ele também comete uma falha lógica e moral, 

porque prefere a sua existência particular à existência em comunidade, que é anterior ao 

indivíduo. Negar-se a responsabilidade pelos problemas da comunidade é rejeitar resolver 

os problemas da humanidade, em último caso. E isto é considerado uma falta moral grave. 

A afirmação “não existem verdades” não só é insuficiente para sustentar a posição 

cética como arrasta aquele que a enuncia para dentro do jogo argumentativo 

transcendental. Esta é a posição de Apel, mas, a partir da dos elementos da teoria dos tipos 

apresentados, é possível encontrar outras conseqüências para essa afirmação. 

Apel analisa a afirmação cética fazendo-a refletir sobre si mesma e suas 

possibilidades. O que ele faz não é nada menos que indicar uma auto-referência quando 

alguém diz que não existem verdades, mas não olha para o que está dizendo. Esta auto-

referência, para Apel, tem a função de uma reflexão transcendental. Tratemo-la como uma 

auto-referência no sentido do paradoxo de Russell. Os passos dados por Apel são: 

 

1) “Não existem verdades” enuncia uma visão de mundo. 

2) Como visão de mundo, ela pode ser comparada com outras visões de mundo, 

como também justificada perante outras pessoas com distintas visões de 

mundo. 

3) No processo de justificação, ela tem que reconhecer a existência de regras 

transcendentais de racionalidade. Tais regras só podem ser reconhecidas como 

tais através de reflexão transcendental. 

4) Assim, justificam-se não só as regras transcendentais de argumentação como o 

próprio método transcendental que as possibilita. 

5) Como tal método presume a existência, ou pelo menos a busca de verdades “a 

priori”, o pensamento cético perde o sentido. 
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As regras transcendentais de racionalidade estão num nível acima dos discursos 

dados. Colocando isso em termos de teoria dos tipos, temos os discursos dados – inclusive 

a afirmação cética – no nível 0, que é acrítico. O nível 1 é o nível da reflexão 

transcendental, que consegue compreender, mediar, criticar e justificar o nível 0, do 

meramente dado. O que Apel faz é uma tipificação: há a defesa da racionalidade diante do 

ceticismo e a elaboração de um nível transcendental de reflexão; a situação familiar e os 

tipos organizados em níveis. 

Só que, como visto, a teoria dos tipos não estabelece níveis definitivos. Em outras 

palavras, diante de uma determinada situação-problema, há uma série infinita de 

possibilidades de leitura da situação. Há incontáveis formas da situação se tornar familiar a 

uma pessoa e, por conseqüência, incontáveis formas de tipificação. Sobre uma mesma 

ocorrência são possíveis inúmeros pontos de vista.  

Assim, serão apresentados alguns pontos de vista alternativos ao de Apel. A 

enumeração não é taxativa. O único objetivo é mostrar que, estritamente a partir do 

enunciado de que “não existem verdades” são possíveis variadas conseqüências filosóficas. 

A primeira alternativa é que a proposição “não existem verdades” é uma forma de 

enfado. A partir de uma busca filosófica por elementos últimos, o filósofo vê que a única 

coisa real é a contingência. O seu fracasso em sair da caverna platônica é representado pela 

constatação de que nenhuma verdade é possível. O nível 0 aqui é representado pelos 

enunciados verdadeiros isolados, e o nível 1 é a constatação, a partir da contingência do 

nível 0, que a busca por verdades mais constantes é uma ilusão. 

Um pragmático transcendental poderia recusar esta forma de interpretação dizendo 

que é fruto de uma falha individual, e que a busca por verdades perenes não deve ser 

abandonada. A própria busca já é um indicativo de que verdades podem ser ao menos 

vislumbradas.  

Embora essa crítica seja consistente, isso não leva ao fato do filósofo fracassado ser 

obrigado a respeitar a doutrina da pragmática transcendental. Ele pode estabelecer diálogo 

com outros frustrados acerca, por exemplo, da irrelevância dos acontecimentos individuais. 

Sem dúvida isso o afasta de várias das discussões cotidianas, mas não dá para chamar seu 

discurso irracional só porque não acredita mais na busca da verdade. Ainda que acredite 

em verdades passageiras e isoladas, isso é bem afastado do projeto de uma pragmática 

transcendental que pressupõe a intersubjetividade lingüística e argumentativa “a priori” e a 

comunidade ideal de comunicação a partir das quais é possível extrair por reflexão 
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transcendental regras racionais para todo agir, seja ele científico-experimental, das ciências 

humanas, ético ou artístico. Há uma bela distância até na hora de enunciar. 

A segunda alternativa é a de um místico, que só consegue ver conhecimento 

definitivo nas ciências, mas que busca algo além deste mundo, para o qual possa se dirigir 

e falar. Seja a verdade nas artes, seja no além-mundo, o fato dele afirmar que “não existem 

verdades” é um jeito que ele tem de dizer que está preso à carne e ao osso. Talvez ainda, 

um grito contra tudo que é terreno e efêmero. O nível 0 é aqui as verdades do mundo dos 

homens, e o nível 1 é o enunciado de que de real essas verdades não têm nada
55

. 

Um pragmático transcendental poderia dizer que essa é uma visão demasiado 

exigente, e demasiado rara para ser considerada um desafio sério. É sempre possível ficar 

insatisfeito com algo, mas uma insatisfação geral, dessa forma, é algo patológico. O mundo 

prático não trabalha com tal indiferença; se todos fossem assim tão exigentes, nada seria 

feito, porque nada valeria a pena. 

De fato, apesar de serem conseqüências plausíveis para o enunciado cético, não 

parecem que as duas primeiras alternativas apresentadas possam ser levadas a sério. Ao 

menos, não podem ser levadas a sério como regra geral. A alternativa seguinte parece 

menos rara, e mais coerente com o mundo prático. 

A terceira alternativa é a da verdade enfraquecida, ou falibilista. É uma idéia 

pregada pelo pragmatismo norte-americano (Peirce, James, Dewey) a de que o 

conhecimento é uma ferramenta do ser humano, como são os dentes para os animais 

carnívoros. O conhecimento, então, é a forma que o homem tem de compensar suas 

carências naturais. Não há nada de eterno nos conceitos; eles são apenas a forma que 

encontramos para lidar com o meio. Assim, as idéias são agrupamentos de experiências 

anteriores em vista de uma conseqüência. Podem ser de forma bastante livre revistas ou 

descartadas conforme úteis se mostrem. 

Desta forma, enunciar que “não existem verdades” não muda em nada a forma 

como lidamos com as situações práticas. As coisas mantêm sua realidade: as ciências 
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experimentais continuam validando seus conceitos a partir dos testes; as ciências humanas 

são verdadeiras quando dão interpretações esclarecedoras sobre a humanidade; a ética 

continua sendo verdadeira enquanto os valores trouxerem benefícios àqueles que os 

seguem. Em último caso, não é preciso nem anunciar que não existem verdades; tanto faz 

para ele dizer que existem verdades (sobre as verdades cotidianas) como dizer que não 

existem (sobre as verdades a priori). Não há na tese falibilista a tensão, o não-conformismo 

presente nas duas teses anteriores. Tampouco as exigências teóricas e metodológicas da 

pragmática transcendental. O nível 0 é representado pelas verdades cotidianas, 

instrumentais, e o nível 1, o do enunciado cético, refere-se a uma verdade metafísica não-

natural.  

Criam-se dificuldades sobre a definição de termos como utilidade ou benefícios. 

“Um conceito é válido enquanto for útil” é um enunciado vago. Dependendo da noção de 

utilidade, este enunciado pode sustentar de uma posição relativista a uma posição semi-

idealista. A vagueza das noções de utilidade e benefício, que podem ir do sagrado ao 

efêmero com relativa facilidade, parece tornar inconveniente a terceira alternativa. 

Porém, ao invés de invalidá-la, essa indefinição parece reforçar a idéia de que há 

várias conseqüências possíveis para o simples enunciado “não existem verdades”. As 

múltiplas faces da terceira alternativa levam a concluir que se multiplicam as 

conseqüências lógicas do enunciado cético, isoladamente considerado. De um semi-

relativismo a um semi-idealismo, qualquer posição é defensável a partir do enunciado “não 

existem verdades”. O ponto crucial é saber a que verdades é feita referência, ou qual a 

forma de existência. A pragmática transcendental é apenas uma das conseqüências 

retiradas da análise formal do enunciado cético. 

 A análise empreendida até agora do enunciado “não existem verdades” é capaz 

apenas de mostrar que existem no mínimo três alternativas à tese da pragmática 

transcendental, mas deixa completamente em aberto qual das interpretações é preferível.  

 Assim, para efetuar qualquer comparação entre as teses são necessários elementos 

adicionais, que não só esclareçam com mais profundidade cada ponto de vista como 

tornem possível a comparação entre eles. Se uma análise meramente formal da proposição 

não é capaz de decidir a questão, é natural que o próprio Apel não se tenha limitado ao 

aspecto formal. O argumento principal “‟não existem verdades‟ enuncia uma verdade” é só 

o início da defesa da pragmática transcendental. Por trás disso existem outros elementos 

importantes. 
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 É o que se observará na seqüência, a partir do texto A comunidade de comunicação 

como pressuposto transcendental das ciências sociais. Se no texto anterior Apel falava da 

sua filosofia moral, nesse ele fala de filosofia da linguagem, e dos elementos especulativos 

que apóiam seu projeto. Depois, será feita uma análise crítica desses elementos, e 

apresentada na seqüência uma outra proposta
56

 para resolver os problemas morais 

apontados pela pragmática transcendental. As diferenças entre as duas propostas permitirão 

ver com mais clareza o diferencial metodológico no projeto do autor. 

 

3. A epistemologia da pragmática transcendental 

3.1 Análise do artigo “A comunidade de comunicação como pressuposto 

transcendental das ciências sociais
57

” 

 

 Foi dito no início do trabalho que a filosofia de Apel pode ser dividida 

didaticamente em duas partes: epistemologia e moral. Na primeira parte, analisou-se um 

artigo em que ele mostra toda sua preocupação ética diante dos problemas 

contemporâneos. Também foi dito que sua ética é baseada em pressupostos teóricos da 

pragmática transcendental. Inclusive, é uma característica da filosofia de Apel a 

reunificação da razão pura e da razão prática, da ciência e da ética. 

 Os problemas éticos e humanitários foram investigados na primeira parte do 

trabalho. Após isso, foi analisada formalmente a expressão “não existem verdades”, que 

Apel afirma chamar ao engajamento até aquele que a enuncia. Foi visto que, a partir de 

elementos puramente formais, não dá para se decidir sobre o engajamento. Formalmente 

falando, a proposição tem no mínimo quatro formas de ser interpretada. 

 Chega-se ao ponto em que há o anseio de uma ética discursiva e ilimitada e sua 

possibilidade formal. Porém, enunciar a possibilidade não é suficiente para resolver 

questões éticas, porque se trata de um problema de necessidade, não de possibilidade. O 

engajamento no projeto de que Apel fala é obrigatório. Torná-lo uma proposta hipotética, 

com base apenas em que ele é a melhor das opções existentes não é suficiente
58

. O 
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engajamento tem que ser racionalmente necessário, isto é, se mostrar superior a qualquer 

outra hipótese formalmente viável. 

 As questões éticas que inspiram a pragmática transcendental já foram analisadas. 

Para completar o estudo, é necessário também analisar os problemas epistemológicos que a 

originam. Assim, as conseqüências éticas do projeto serão deixadas de lado, e será feita 

uma análise mais detida nas questões teórico-filosóficas. Como na análise do aspecto 

moral, utilizaremos aqui um artigo paradigmático, desta vez do ponto de vista 

epistemológico, em que ficam claros dois elementos que são a base da pragmática 

transcendental: o jogo de linguagem transcendental e a comunidade ideal e ilimitada de 

comunicação. O nome do artigo é A comunidade de comunicação como pressuposto 

transcendental das ciências sociais.  

 Logo na primeira linha, Apel diz que o nome do texto poderia muito bem ser “O 

jogo de linguagem transcendental na comunidade ilimitada de comunicação como 

condição de possibilidade das ciências sociais”. O acréscimo de palavras não é irrelevante, 

uma vez que ele coloca no mesmo nível de importância a comunidade ilimitada de 

comunicação e o jogo de linguagem transcendental. Aliás, eles só podem ser pensados 

juntos.  

 Mas o que são eles? Não há outra forma de identificá-los a não ser acompanhando o 

diálogo de Apel com as outras escolas filosóficas, indicando quais elementos são 

resgatáveis pela pragmática transcendental, e em torno de que princípio eles se unem. A 

comunidade ideal de comunicação e o jogo de linguagem transcendental são a solução para 

as carências éticas e epistemológicas da filosofia de nosso tempo. Logo, não há como 

conhecê-los sem saber as carências indicadas pelo autor. 

 Logo na seqüência, Apel defende-se das críticas de Hans Albert:  

 Não creio que a pergunta sobre as condições transcendentais de 

possibilidade e de validade da ciência seja idêntica à pergunta sobre uma 

possível dedução de teoremas no âmbito de um sistema axiomático que se deva 

fundamentar novamente, e não creio tampouco que ela precise, por isso, 

reconduzir a um círculo lógico, a um regressus ad infinitum ou, de outra parte, a 

um posicionamento dogmático dos princípios últimos.
59

 

 

 Isto porque, como Apel faz questão de deixar claro no início do artigo, sua filosofia 

é um renascimento do projeto de Kant, mas incorporando elementos de hermenêutica e 

filosofia da linguagem do século XX. Estes elementos permitem que ele se eleve da 
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consciência individual para a intersubjetividade. O jogo de linguagem transcendental e a 

comunidade ideal e ilimitada de comunicação permitem isso. Mas, afinal de contas, quais 

são os problemas das filosofias da consciência individual? 

 Com base no problema da validação a priori da geometria euclidiana, por 

exemplo, no sentido de Kant, ou das assim chamadas “proposições cromáticas”, 

de Husserl, pode-se demonstrar que essa evidência consciencial no sentido de 

Descartes, Kant ou mesmo Husserl não é suficiente para fundamentar a 

validação do “conhecimento”.
60

 

 

 Depois, ele faz referência ao engajamento: 

 

 (...) antes se exige que a evidência intuitiva de cada um seja vinculada por 

meio de regras pragmático-semânticas a um “jogo de linguagem, isto é, que ela, 

no sentido do Wittgenstein da fase tardia, seja elevada a um “paradigma” do jogo 

de linguagem. Só aí a evidência consciencial de cada um está transformada, 

através do acordo mútuo, em uma validação a priori de enunciados para nós, 

podendo valer, por isso, como um conhecimento obrigatório a priori, no sentido 

da teoria consensual da verdade.
61

 

 

 A inevitabilidade do jogo de linguagem transcendental, ou da validação pública de 

argumentos foi um elemento examinado anteriormente. Através de uma análise puramente 

formal, chegou-se à conclusão de que seriam necessários elementos materiais adicionais 

para reforçar a posição. Um desses elementos adicionais é revelado no fim da última 

citação: a teoria consensual da verdade. 

 As primeiras cinco páginas do capítulo são um resumo das demais. Há um 

problema: a impossibilidade do neopositivismo e da logic of science que o acompanha 

darem conta da racionalidade humana como um todo. Para resgatar a totalidade do saber 

racional, é necessário um projeto kantiano
62

, mas não um que se baseie na filosofia da 

consciência. A consciência individual precisa ser elevada à consciência intersubjetiva, pois 

só assim é possível um entendimento completo (Compreender) em vez de um parcial 

(Elucidar). Isso é possível através de um jogo de linguagem (Wittgenstein) transcendental 

na comunidade ideal e ilimitada de comunicação (Peirce). 

 Este projeto tem mais vantagens, segundo o autor. Na seqüencia do artigo, é dito 

que só com a crítica intersubjetiva a partir do jogo de linguagem transcendental é possível 

uma união entre o idealismo alemão e a crítica materialista do marxismo. É que o saber 
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histórico do idealismo alemão (Hegel) eleva-se a partir da história, mas em direção de um 

saber absoluto, mas obtido a partir da consciência individual; é, portanto, arbitrário. O 

marxismo (ortodoxo) por outro lado, examina elementos histórico-materiais, mas se 

mantém preso ao factual, culminando em uma forma de dogmatismo. A mediação dessas 

duas instâncias, a ideal e a material, é possível a partir da pragmática transcendental e da 

racionalidade intersubjetiva
63

.  

 Adiante, uma consideração já familiar sobre o cientificismo (lógica neopositivista, 

ou logic of science): 

 

 Pois esta última (a logic of science) parece estar profundamente 

determinada pelo pressuposto – sobre o qual ela certamente não reflete – de que 

a saudável separação entre sujeito e objeto da ciência deve ser mantida não 

apenas no campo das ciências sociais, mas também no das ciências humanas. (...) 

Diante do fato circunstancial de que o ser humano, nas ciências sociais, é a um 

só tempo sujeito e objeto da ciência, importa saber se em princípio isso 

condiciona ou não uma distinção das ciências humanas, em comparação com a 

situação das ciências naturais.
64

 

 

 As ciências humanas trabalham – ou devem trabalhar – em uma freqüência 

diferente das ciências naturais. Nisso reside a diferença entre duas formas de conhecer: 1) 

Elucidar, que é pressuposto pelo neopositivismo e que tem como características a 

explicação de efeitos e causas e a diferença ontológica entre sujeito e objeto e 2) 

Compreender, que colocando o ser humano como problema, como agente e paciente da 

história, requer uma interação de experiências. O Elucidar explica; o Compreender 

participa. 

 Disso resultam a meu ver dois conceitos de experiência completamente 

distintos, dos quais apenas o primeiro libera o horizonte transcendental para algo 

semelhante a “normas”, ou para a confirmação indutiva, no sentido da logic of 

science; o segundo conceito, ao contrário, no sentido hegeliano de experiência, 

libera o horizonte transcendental para uma experiência que conta não somente 

com a confirmação ou falsificação indutiva, mas sobretudo com a revisão 

qualitativa de seus pressupostos conceituais por meio de auto-reflexão.
65

 

 

 As ciências naturais trabalham com o Elucidar; as ciências humanas trabalham – ou 

devem trabalhar – com o Compreender. São duas formas de experiência e conhecimento 
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distintas. Isso remete à hermenêutica filosófica. Ao mesmo tempo, remete ao 

existencialismo, ao considerar o conhecimento técnico de causa e efeito, meios e fins, 

insuficiente para a uma apreensão total do ser. A superioridade do Compreender em 

relação ao Elucidar fica clara no último trecho citado (“para uma experiência que conta 

não somente”). O Elucidar é envolvido pelo Compreender. As ciências humanas envolvem 

as ciências naturais. Mas como é possível unir duas formas de conhecer que, a princípio, 

são diferentes? Qual o elemento unificador, ou de transição? 

 Ele se encontra nas ciências humanas. Mas não nas ciências humanas como entende 

a logic of science. Esta lógica não é capaz de humanizar as ciências humanas, porque trata 

o ser humano como objeto de um conhecimento de meios e fins (objetivista). A divisão 

radical entre sujeito e objeto não permite que o sujeito reflita sobre sua própria condição, e 

seja tratado pela ciência enquanto ator do próprio conhecimento
66

. 

 Isso acontece porque, desde Max Weber
67

, é obrigatória para as ciências sociais a 

isenção de valores. A neutralidade do cientista é condição para que, não se envolvendo 

com o elemento pesquisado, ele tenha uma visão mais clara da situação. Essa necessidade 

de distanciamento é defendida por Apel mais à frente, mas não na intensidade requerida 

pelo neopositivismo. Isto porque, quando se trata de ciências humanas, é necessária uma 

análise comportamental além de fatos isolados; deve ser pressuposto um certo nível de 

coerência entre os atos das pessoas. Nas palavras do autor: 

 
 O próprio reconhecimento do “Compreender de acordo com a 

racionalidade de fins” [zweckrationales Vestehen] – tal como Max Weber o 

denominou – como um “good reason essay” que não se pode reduzir a uma 

elucidação causal de motivos já inclui a inevitabilidade de uma valoração crítica 

do comportamento humano, por mais que ela permaneça restrita ao parâmetro 

normativo da racionalidade instrumental, e por mais que pretenda entender as 

supostas demarcações de objetivos sem atribuir-lhes valor.
68

 

 

 Uma ciência humana isenta de valores ou considerações normativas é, assim, 

impossível. Isso não significa que se possam obter normas a partir de dados “brutos”; não 

significa que ser e dever-ser se misturem. A divisão de Hume resiste. A irredutibilidade 
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entre ser e dever-ser, na qual se apóia inclusive a teoria de Hans Kelsen
69

, continua em 

voga.  

Isto quer dizer, sim, que experiência no sentido da auto-experiência histórica da 

sociedade – ao contrário das experiências empírico-analíticas e descritíveis da 

natureza e do “comportamento” dos seres humanos, metodicamente reificado no 

sentido de uma semi-natureza social – não podem ser obtidas ou verbalizadas, de 

modo algum, sem um certo engajamento normativamente relevante no sentido do 

prosseguimento da história (possível ou indispensável), através da práxis 

subjetiva-intersubjetiva.
70

 

 

Traduzindo: uma apreensão completamente neutra da sociedade a transforma em 

coisa. Além de um prejuízo epistemológico de se entender o objeto parcialmente, há um 

prejuízo social: a reificação do elemento social o empobrece; o homem se transforma em 

objeto. Quando é esquecido que o homem também é agente da história, cria-se um campo 

determinista. Este campo determinista divide a sociedade entre dominantes e dominados. 

É importante este ponto. A lógica popperiana e a logic of science como um todo, 

admitem que é necessário um horizonte crítico, isto é, o diálogo constante entre os 

cientistas (e a sociedade) é fundamental para que sejam corretamente avaliadas as 

experiências científicas e seja dado um rumo coerente para as investigações. Além disso, o 

diálogo permite um controle ético, criando leis reguladoras da atividade científica (como a 

que impede a clonagem seres humanos). Esta instância de diálogo entre os cientistas não é 

considerada parte integrante da ciência porque ela escapa ao mero Elucidar. Para o 

neopositivismo, ela não passa de uma atividade heurística e sobre a qual não cabe controle 

algum. Para Apel, no entanto, é nesse diálogo que é mostrado que até numa análise 

empírico-analítica se torna fundamental um horizonte valorativo. Para a própria ciência 

natural, são necessárias considerações prévias sobre o objeto, que não é meramente dado. 

Aqui se encontra o ponto de convergência entre Compreender e Elucidar. Mesmo 

numa análise empírica do tipo das ciências naturais é pressuposta uma comunidade de 

argumentantes. Qualquer enunciado, por mais preso que esteja a uma lógica de causa e 

efeito e à divisão ontológica entre sujeito e objeto, é passível de justificação pública.  

 

A distinção lógica entre juízos de realidade e juízos subjetivos de valor é 

superada desde o início pelo anseio de sentido de cada argumento como 

declaração dialógica, em prol de uma ética mínima intersubjetivamente 

obrigatória.
71
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Esta ética mínima é o ponto em que razão pura e razão prática se encontram. As 

conseqüências morais do isolamento solipsista para o indivíduo já foram analisadas 

anteriormente. É não apenas uma falta consigo mesmo, que nega pensar racionalmente, 

como é uma falha com os outros, na medida em que, isolado, se afasta dos assuntos de 

interesse público. 

As conseqüências epistemológicas dizem respeito à falta de controle do 

conhecimento. O cientista isolado não cria conhecimento, a não ser para si mesmo. A 

evidência intuitiva não vale de nada se não for elevada à intersubjetividade, pois o 

pensamento é o diálogo consigo mesmo. A evidência intuitiva do sujeito isolado é um 

conhecimento sem controle, uma fala indefinida. Apenas na argumentação pública é 

possível reconhecer a validade de um raciocínio. 

Ocorre, para a unificação entre a razão pura e a razão prática, entre o Elucidar e o 

Compreender, uma inversão em relação à logic of science. Esta última considera o diálogo 

e os elementos dele decorrentes (ou seja, o Compreender) mera heurística, meros auxiliares 

às explicações de causa e efeito (ou seja, o Elucidar). A pragmática transcendental, por seu 

turno, deriva o Elucidar do Compreender. Em uma definição didática, porém imprecisa, o 

Elucidar é um Compreender empobrecido. 

A ciência empírica e a técnica são elementos derivados de um horizonte 

compreensivo, hermenêutico, valorativo. O defeito do nosso tempo é considerar as ciências 

naturais parâmetro de racionalidade, dando demasiada importância à distinção – essencial à 

técnica, e só a ela – entre sujeito e objeto. Uma vez supervalorizados esses elementos, 

esquece-se que a relação entre sujeitos é primordial, e o diálogo é anterior a qualquer 

relação de meios e fins. 

O paradigma científico-objetivo da logic of science se espalha por todos os ramos 

do saber, e chega às ciências sociais. Essa influência, para Apel, é nefasta: 

Esse entrecruzamento de interesses apriorísticos – da teoria metodologicamente 

pura com a prática, no sentido da disposição técnica – vale a fortiori em vista da 

função sócio-tecnológica das assim chamadas ciências sociais empírico-

analíticas. É por meio de uma exigência feita na maioria das vezes de maneira 

ingênua que se acaba expressando o fato de as coisas serem assim: o 

cumprimento do progresso científico da sociedade industrial moderna precisaria 

residir em que o controle do homem sobre a natureza, pela via das ciências 

naturais, fosse complementado pelo controle do homem sobre o homem, pela via 

das ciências sociais.
72
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Disso deriva a divisão social entre controladores e controlados. Para evitar tal 

cenário, é necessário um engajamento das ciências sociais, no sentido do engajamento do 

indivíduo na comunidade. A ciência social precisa ser uma ciência social crítica, engajada 

e emancipadora. Ela faz isso a partir de uma reconstrução crítica, ao mesmo tempo 

normativa e empírica da situação histórica. Isto só pode ser feito a partir de um nível 

“elevadíssimo de auto-reflexão teórico-filosófica”, e de um “saber que sabe a si mesmo”.  

A crítica da sociedade concreta se faz através de uma antecipação de uma situação 

ideal. Essa antecipação não deve ser confundida com a “superação da práxis histórico-

social no movimento reflexivo do conceito e na teoria filosófica” em Hegel. Tampouco 

deve ser confundido com o dogmatismo com base na realidade concreta e que se sustenta a 

partir de si mesmo
73

: 

(...) para mediatizar a teoria crítica e a transformação do mundo, ele (o 

conhecimento) precisa também proceder permanentemente a um engajamento 

que não se deixa mais abranger pelo saber (...) tal interlocução, em consonância 

com seu anseio crítico, representa a tentativa permanente de antecipar a posição 

ocupada pela comunidade ilimitada e ideal de comunicação na comunidade dos 

argumentantes, e de conferir validação a essa posição, opondo-se às 

idiossincrasias do presente.
74

 

 

Nesse ponto o desenho do projeto fica bastante confuso, porque essa não é a 

primeira teoria que propõe uma reunião entre idéia e realidade, e uma maior adequação às 

exigências práticas. O objetivo está claro, mas o que importa é como ele será alcançado. 

Torna-se fundamental, nesse momento, que Apel apresente seu método, sua forma de 

conduzir o problema. Ele promete que o Compreender não será elemento auxiliar do 

Elucidar. Resta a ele explicar como. 

Em suma, é chegada a hora de Apel explicar como é possível alcançar esse “nível 

elevadíssimo de auto-reflexão filosófica”. Este método pretende reunir o Compreender e o 

acordo mútuo meta científico no jogo de linguagem transcendental da comunidade ideal e 

ilimitada de comunicação. Esses dois últimos elementos são fundamentais para a 

pragmática transcendental, porque deles depende o método que resgata o caráter racional-

crítico do Compreender. Faz-se necessário enxergá-los mais de perto. 
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3.1.1 Do solipsismo metódico à pragmática transcendental: a leitura hermenêutica de 

Wittgenstein 

 

 O solipsismo metódico para Apel é a idéia – errada – da teoria do conhecimento de 

que uma pessoa pode sozinha descobrir uma regra ou conhecer algo, sem pressupor a 

intersubjetividade lingüística como condição do ato. Quando não se coloca o sujeito como 

ator do conhecimento e não se reflete sobre sua própria condição enquanto membro de uma 

comunidade lingüística, perde-se o horizonte de Compreender e limita-se à explicação de 

causas e efeitos. Como o Compreender envolve, além das ciências humanas, a ética e todos 

os assuntos morais, o solipsismo deixa essas importantes áreas da experiência ao arbítrio 

da subjetividade. Para Apel, esses assuntos são importantes demais para estarem isentos de 

uma crítica racional e pública. 

 O auge do solipsismo metódico é o positivismo lógico do século XX. Para Apel, ele 

representa a maior expressão do domínio da técnica sobre o ser infinito. O homem foi 

reduzido a objeto, e o sujeito é apenas o “limite do mundo”. Torna-se necessário um 

resgate do elemento humano como ator de sua história, resgate que é possível através da 

linguagem, mas não uma linguagem formalizada e uniforme; é preciso considerar a 

instância intersubjetiva, de interação dos elementos lingüísticos, em que o homem cria e 

sofre os efeitos do meio. 

O movimento de abandono do solipsismo em direção às regras lingüísticas 

intersubjetivas é exemplificado pela mudança de pensamento ocorrida entre os dois 

principais livros de Ludwig Wittgenstein: o Tractatus Logico-Philosophicus
75

 e as 

Investigações Filosóficas
76

. O primeiro representa bem a primazia do Elucidar e da 

distinção sujeito-objeto. O segundo coloca a interação entre sujeitos como o que determina 

as próprias regras de interação, liberando o horizonte Compreensivo
77

.  

 

Pressupostos transcendentais simplesmente não são reconhecidos pelo 

empirismo lógico e, portanto, mantêm-se irrefletidos. Contudo, caso se queira 

dá-los a conhecer e torná-los acessíveis a uma discussão crítica, então é preciso 

retrogradar até Ludwig Wittgenstein como figura-chave da filosofia lingüístico-

analítica. Em minha opinião, Wittgenstein introduziu o solipsismo metódico na 
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filosofia lingüístico-analítica como pressuposto transcendental, e também o 

superou, afinal, com o auxílio da abordagem lingüístico-analítica.
78

 

 

O empirismo lógico, ou neopositivismo, ou filosofia analítica surge como um 

renascimento do projeto de Leibniz
79

 de uma linguagem filosófica pura, livre de 

ambigüidades e imprecisões existentes na linguagem corrente. Inspirada na matemática, 

que possui sistemas axiomáticos formalizados, parecia possível construir um sistema de 

linguagem filosófica também formalizada, que esclareceria os problemas da filosofia, 

eliminando da ciência – e do pensamento em geral - qualquer vestígio de metafísica. Algo 

sobre isso foi dito quando tratei da teoria dos tipos. 

Este projeto de linguagem formalizada possui alguns pressupostos filosóficos. Em 

primeiro lugar, existem fatos independentes da ação humana. Em segundo lugar, existem 

dois tipos de verdades: verdades de razão e verdades de fato (verdades de juízos analíticos 

e verdades de juízos sintéticos). Em terceiro lugar, a partir dessa última divisão, é possível 

construir essa linguagem formalizada, pois ela conteria as verdades de razão, sendo 

preenchida pelas verdades de fato obtidas na experiência sensível. 

Uma idéia diretamente vinculada a essas é a de que os fatos experimentados por 

alguém serão experimentados da mesma forma por qualquer outra pessoa, já que os fatos 

existem independentemente sujeitos. Isto simboliza a completa separação entre sujeito e 

objeto: o objeto é o que é, independentemente de quem o experimenta. 

Essa uniformidade dos fatos experimentados é um problema para Apel, que é 

partidário da teoria consensual da verdade. Para ele, antes de existirem as coisas existe 

quem as experimenta, mas não na forma de experiência individual, pois cada um 

experimenta de uma forma. As coisas são iguais para todos não porque existem em si, mas 

porque as experiências individuais se entrecruzam, através da linguagem, formando um 

conhecimento que vale entre sujeitos. O fato é o ponto de contato, através da linguagem, 

entre a experiência de dois ou mais sujeitos. 

Há uma vantagem importante da teoria consensual da verdade em relação à 

linguagem formalizada e ao dualismo sujeito-objeto: 

 
“Atos de fala” (“speech acts”) – tais como asserções, perguntas, pedidos, 

asseverações etc. – que demonstrem a “competência comunicativa” lingüística 

do ser humano, à medida que situem o teor proposicional de enunciados em um 

diálogo, não podem ter lugar na linguagem formal, já que não pertencem – como 
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se diz – à dimensão objetiva e sintático-semântica da linguagem como um 

sistema de signos, mas sim à sua dimensão subjetiva e pragmática.
80

 

 

Estes atos de são elementos complicadores para uma linguagem formalizada, como 

são também os advérbios de tempo e lugar. Todos estes elementos que complicam uma 

proposição “isto é assim” para algo do tipo “eu queria que talvez algo fosse assim amanhã, 

mas não devo querê-lo” não impossibilitam totalmente uma linguagem formalizada, mas 

complicam o trabalho de quem a constrói, uma vez que aumentam a complexidade da 

expressão lingüística que deve ser transformada em expressão lógico-formal. 

Tais complicadores não acontecem de imediato para uma teoria consensual da 

verdade, porque ela não pretende uma linguagem unívoca. Pelo contrário, cada situação é 

considerada na sua particularidade, e as regras de interação se renovam a cada contato, e 

durante o contato
81

.  

Além disso, a teoria consensual da verdade permite enxergar a comunidade de 

cientistas, responsável pela validação das descobertas científicas. Numa linguagem 

formalizada tudo fica como está; as próprias discussões no meio das ciências experimentais 

não são levadas em conta, porque todos estão de antemão de acordo sobre o significado da 

teoria, bastando encontrar fatos que confirmem ou não as hipóteses para descobrir se a 

teoria é ou não verdadeira. Todas as questões “fora do laboratório” são desconsideradas 

pelo positivismo lógico, sejam de caráter ético, religioso ou político. 

Um nível de reflexão sobre a própria linguagem, ainda que mínimo, era 

estabelecido na teoria dos tipos de Russell. Nele ainda estava presente a idéia de que uma 

linguagem formalizada buscava a essência do pensamento, e a hierarquia de tipos e a 

seqüência de metalinguagens seriam capazes de mapear a realidade
82

. Ainda que de 

maneira muito pobre, o projeto do empirismo lógico de uma linguagem formalizada tinha 

um grau de reflexão sobre as condições do conhecimento. 

Já o Tractatus Logico-Philosophicus não. 

 
A radicalização transcendental da linguagem unificada da ciência encontra-se no 

Tractatus do jovem Wittgenstein. A meu ver, a idéia central do Tractatus 

consiste em que a forma lógica da linguagem ideal retratadora do mundo não 
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pode ser construída de forma arbitrária, mas reside, oculta, na linguagem 

corrente, como condição de possibilidade de toda construção.
83

 

 

A idéia do Tractatus é que o sujeito é o limite do mundo, e o sujeito é sua 

linguagem. Como mostra a passagem 5.62, “O que mostra que o mundo seja meu mundo é 

que os limites da linguagem (...) significam os limites de meu mundo”. Esta linguagem não 

é a linguagem formalizada, mas a linguagem corrente, como diz a passagem 5.5563: “De 

fato, todas as proposições de nossa linguagem corrente, tal como são, estão em perfeita 

ordem”.  

O sujeito existe enquanto objeto natural a ser conhecido pelo cientista. Como 

sujeito que conhece, ele não se deixa conhecer, pois ele não é um elemento do mundo; é o 

seu limite. Ele é um olho que não vê a si mesmo (Tractatus, 5.6331). 

Apel dá importância decisiva a uma passagem do Tractatus, a 5.64: “Aqui se vê que 

o solipsismo, levado às últimas conseqüências, coincide com o puro realismo. O 

solipsismo reduz-se a um ponto sem extensão e resta a realidade coordenada a ele”.  

 

A meu ver, essa proposição de Wittgenstein formula com exatidão o (moderno) 

auge do solipsismo metódico na filosofia lingüístico-analítica, à medida que o 

empirismo lógico o pressupõe: ele não nega a existência de outros sujeitos, mas 

sim a pressuposição transcendental-pragmática e transcendental-hermenêutica de 

uma comunidade com outros sujeitos, no que diz respeito ao entendimento do 

mundo por parte do ser humano e ao autoentendimento humano.
84

 

 

Ao considerar o solipsismo igual ao realismo, o sujeito deixa de ser um problema. 

A realidade é como é para todos, independentemente da relação entre sujeitos – não precisa 

nem que exista relação entre sujeitos, no fim das contas. Essa uniformização do 

pensamento de todos é a maior expressão da negligência do positivismo lógico com 

relação ao Compreender. 

O projeto de uma linguagem formalizada não foi abandonado porque Wittgenstein 

escreveu o Tractatus, evidentemente. Outros importantes filósofos, como Rudolf Carnap, 

continuaram em busca de metalinguagens esclarecedoras. Essas linguagens formalizadas 

consistiam, basicamente, num conjunto sintático-semântico como linguagem formal da 

ciência, e proposições de base, que fariam a ligação desse conjunto com os fatos empíricos. 

Este projeto ainda se baseava na distinção entre proposições analíticas e sintéticas, e a idéia 

de que bastava a observação para que essas últimas fossem verificadas. 
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Acontece que, como o tempo, constatou-se que não era possível uma separação 

exata entre proposições analíticas e sintéticas, porque se descobriu que as proposições de 

base dependiam do que se entendia do conjunto sintático-semântico. Para cada conjunto 

sintático-semântico há um conjunto próprio de proposições de base. A uniformização das 

linguagens naturais, ainda que através da formalização, é uma ilusão. 

Porém, não há arbitrariedade pela simples inexistência de uma linguagem 

formalizada universal. Isto porque não é qualquer proposição de base que se encaixa em 

sistemas sintático-semânticos. Para cada conjunto de proposições teóricas há um conjunto 

de proposições empíricas, ou de base, formando conjuntos coerentes. O que há, no fim das 

contas, não é uma linguagem universal formalizada, mas quantas linguagens se puderem 

imaginar. A idéia que une sistemas sintático-semânticos a suas respectivas proposições de 

base recebe o nome de convenção. 

Cada convenção é uma forma de se identificarem e interpretarem os problemas. 

Para cada convenção há uma linguagem explicativa, e para duas pessoas se entenderem 

não é possível utilizarem convenções completamente diferentes, pois neste caso estaria 

cada uma em um mundo diferente. É preciso que as idéias convirjam num grau aceitável 

para que possa haver diálogo. 

Tanto faz o grau de complexidade de uma convenção, se ela foi imposta por uma 

pessoa ou grupo de pessoas, ou se é herança da tradição. O que importa é que as 

convenções são determinantes para a visão de mundo; elas antecipam e possibilitam todas 

as formas de conhecimento, mas um controle sobre o seu surgimento, funcionamento e 

desaparecimento é impossível. As convenções fogem ao controle, porque não é possível 

explicá-las dentro dos limites da logic of science, dentro dos limites do Elucidar.
85

 

Para a pragmática transcendental, no entanto, o fato de que as convenções não 

podem ser justificadas através de um sistema axiomático-dedutivo não é suficiente para 

declarar a impossibilidade de um controle racional sobre elas. Isso porque, em relação à 

consciência individual (à qual se limita a logic of science) as convenções são uma 

arbitrariedade subjetiva, mas em relação à comunidade de argumentantes não são 

arbitrárias. A teoria da verdade consensual não encontra problemas ao passar da teoria para 

a metateoria; desde o princípio as duas realidades estão condicionadas à validação 
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intersubjetiva (na logic of science, por outro lado, só é possível provar algo dentro da 

teoria, devido à separação ontológica entre sujeito e objeto). 

Foi em meio ao problema das convenções que surgiu o segundo livro de 

Wittgenstein, as Investigações Filosóficas. 

Na obra tardia de Wittgenstein, creio que o problema a ocupar o lugar central é 

justamente o da fundamentação transcendental-pragmática das convenções do 

estabelecimento de regras ou de sua interpretação; esse problema havia sido 

apenas proposto na logic of science neopositivista, em meio a transição da 

metafísica do “atomismo lógico” para o “princípio de convencionalidade” da 

semântica construtiva, mas permaneceu irrefletido.
86

 

 

É um pouco forçoso dizer que Wittgenstein quis fundamentar transcendental-

pragmaticamente as convenções através da idéia de jogo de linguagem presente nas 

Investigações. Apel sabe disso, e pede licença ao leitor para pensar “com Wittgenstein, 

contra Wittgenstein”.
87

 

Há, vários elementos importantes a serem considerados nas Investigações 

Filosóficas, e não há uma interpretação definitiva para a idéia de jogo de linguagem, 

trazida na obra. O elemento ressaltado por Apel na idéia de jogo lingüístico é derivado da 

comparação com as convenções. Foi dito acima que as convenções não são 

problematizadas pela ciência; elas são condições da ciência. Não importa como surgem 

nem como somem; tudo que importa é que elas existem, quer obra de um, quer obra de 

muitos
88

. 

O jogo de linguagem, por outro lado, mostra como acontece. A idéia de jogo de 

linguagem representa a negação de Wittgenstein de uma validação objetiva ou subjetiva 

das convenções. A validação das convenções se dá de maneira intersubjetiva: ações, 

interpretações de mundo e uso da linguagem são entretecidos em um novo eixo. Isso é 

exemplificado na passagem que diz que “um único indivíduo” não pode seguir uma regra 

“uma única vez”
89

. Para a existência de leis (e em último caso, até objetos) é preciso que 

tal existência seja validada intersubjetivamente. 

Wittgenstein, com os jogos de linguagem, transforma as convenções do positivismo 

lógico na teoria consensual da verdade. Essa é a interpretação de Apel. 
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Porém, para Apel, esse é apenas o primeiro passo para uma interpretação 

verdadeiramente hermenêutica da linguagem. Isso porque, apesar da idéia de jogo de 

linguagem trazer a intersubjetividade para as convenções, ela não possibilita ainda um 

método de avaliação e controle sobre elas. Os jogos de linguagem explicam o modo, mas 

não explicam porquês das convenções. 

Nas Investigações, os jogos de linguagem são dados no mundo, e entre eles só pode 

haver uma relação de familiaridade, semelhança. Não há um princípio que explique a 

transição entre eles, nem mesmo como é possível identificar numa manifestação humana 

um jogo de linguagem. Os jogos de linguagem, apesar do passo importante que 

representam ao colocar o sujeito como determinante e determinado pela situação 

intersubjetiva, ainda não são capazes de dar conta da dimensão do Compreender. A relação 

entre os jogos de linguagem se dá na base da empatia, familiaridade; não há um método 

que permita identificar, justificar e corrigir os jogos de linguagem dados. Os jogos de 

linguagem estão dados, e é só. 

Apel identifica nessa idéia de jogos “dados” uma volta ao solipsismo. Embora 

Wittgenstein reconheça que entre sujeitos é que acontecem as regras, ainda existem o 

sujeito e a “realidade coordenada a ele”; se antes era a realidade dos fatos, agora é a 

realidade dos jogos. Tudo continua “dado” ao sujeito, a quem só resta saltar de um 

elemento pronto a outro, sem saber muito bem como faz isso. Em uma frase: falta aos 

jogos de linguagem uma dimensão crítica. 

Uma interpretação dos jogos de linguagem à luz das ciências humanas foi feita pelo 

filósofo P. Winch. Segundo ele, a idéia dos jogos de linguagem mostra com muita 

acuidade o fato fundamental para as ciências humanas, sociais e históricas de que a 

realidade é composta pela interação entre seres humanos, acima de tudo. Assim, é 

preferível, nas ciências humanas, utilizar-se de jogos de linguagem do que relações 

causais. Nesse ponto, Apel e Winch concordam que para as ciências humanas o Elucidar 

não é suficiente. 

Porém, como Wittgenstein, Winch não alcança a dimensão crítica do Compreender. 

Para ele, o cientista social parte sempre de sua cultura, que possui seus próprios jogos de 

linguagem, para compreender outras culturas. Sua compreensão dos outros é sempre 

condicionada à sua pré-compreensão de mundo. Desta forma, não é possível uma critica 

genuinamente científica (neutra) de outras culturas. A própria condição é um obstáculo 

para se colocar na situação do outro. 
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Essa reflexão sobre as ciências humanas é uma reflexão tipicamente hermenêutica, 

no sentido de Gadamer em Verdade e Método: insuficiência das explicações causais para 

as ciências humanas e uma nova forma de verdade, na qual se compreenda a condição do 

outro a partir da própria. Apesar de liberar o horizonte do Compreender, para Apel ainda 

há um passo importante a ser dado: o nível reflexivo, além de reflexivo precisa ser crítico. 

A dimensão crítica que falta a Wittgenstein falta à hermenêutica filosófica, como falta a 

Winch. 

Embora tenha sido anunciada uma teoria consensual da verdade, que não está “a 

serviço de um saber disponível de caráter tecnológico”
90

, está-se diante de uma 

“hermenêutica relativista, que sacrifica sua própria condição de possibilidade em favor do 

pluralismo das mônadas dos jogos de linguagem”
91

. Winch parece pouco conformado com 

o relativismo quando indica haver elementos universais aos jogos de linguagem, como o 

dever de falar a verdade e a busca pelo entendimento. Pelo menos esses elementos não 

dependem da compreensão de mundo de cada um, mas determinam-na. 

O jogo de linguagem transcendental é o jogo de linguagem formado por essas 

regras que não dependem dos jogos de linguagem particulares. O jogo de linguagem 

transcendental está num nível privilegiado em relação aos jogos de linguagem dados, 

porque ele não é obtido pela observação e comparação, meramente; ele é resultado de uma 

reflexão transcendental sobre as próprias condições de possibilidade lingüística, que são 

intersubjetivas. Ao conter as regras das quais ninguém pode escapar enquanto falante 

(enquanto ser racional), o jogo de linguagem transcendental permite não só compreender 

os jogos de linguagem particulares; ele vai além disso. É ele que possibilita, em primeiro 

lugar, identificar os jogos de linguagem, porque a idéia de jogo em geral se obtém pela 

observação de jogos particulares mais reflexão. Em segundo lugar, ele possibilita a 

comparação entre jogos de linguagem, porque possui características comuns – 

obrigatoriamente - a todos. Em terceiro lugar – e talvez o mais importante – é ele que 

permite corrigir os jogos de linguagem particulares; além de identificar e comparar, ele 

permite julgar. Ele é a instância crítica tão necessária ao Compreender. 

A necessidade de uma instância crítica aparece em todas as formas de 

conhecimento, porque ela é inerente ao processo lingüístico racional. Sem ela, todos os 

fatos estariam desconectados, seria impossível identificar qualquer regularidade entre os 
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eventos, e ao ser humano seria impossível se situar no mundo, fazer escolhas e sobreviver. 

A mera identificação dos eventos é uma identificação crítica; não é possível separar uma 

coisa da outra. Nesse ponto, mais uma vez, razão pura e razão prática se encontram
92

. 

Ao menos um jogo de linguagem constitui exceção e é pressuposto como jogo de 

linguagem transcendental, quando se trata de jogos de linguagem dados como 

fatos semi-transcendentais (no sentido do relativismo dos jogos de linguagem). 

(...) Ora, é por meio de um determinado jogo de linguagem que o filósofo ou o 

cientista social precisam estar capacitados à participação transcendente-

comparativa dos jogos de linguagem dados. E em tal medida é mesmo paradoxal 

o discurso de Winch sobre “modo de observação livre de vínculos” a ser acatado 

pelo filósofo.
93

 

 

A relevância ética do jogo de linguagem transcendental aparece quando lembramos 

as considerações do autor sobre o pluralismo ético. Ali aparece a idéia de que não é 

possível se contentar com os sistemas éticos, jurídicos ou políticos a partir deles próprios; é 

preciso um metacritério, que fuja do meramente factual e consiga antecipar uma situação 

possível ou desejada. Essa antecipação, esse salto sobre o meramente dado é o que permite 

a legitimação das decisões. A idéia de legitimidade está diretamente ligada à capacidade de 

se imaginar uma situação e compará-la com a situação dada; uma adequação à situação 

almejada significa que a situação dada é legítima; uma desconformidade significa 

ilegitimidade. 

Essa idéia de se elevar sobre o meramente dado para poder compreendê-lo de forma 

mais profunda não é novidade na filosofia, nem na política. Jean-Jacques Rousseau já fez a 

divisão entre vontade geral e vontade da maioria
94

, que impede absurdos como a 

legitimação do extermínio de uma minoria étnica porque ela representa apenas 49% da 

população total, contra 51% da outra etnia. Apesar de a democracia representar um avanço 

porque, a partir do poder de voto, cada um pode decidir os rumos da sociedade, a mera 

contagem das cabeças não é suficiente para uma idéia sólida de legitimidade. Por isso, hoje 

em dia, a luta por uma propaganda política justa, e a necessidade de uma população 

educada e informada, além da fiscalização durante o mandato político. O amplo direito a 

voto é apenas o início do processo democrático. 

Partindo do mesmo princípio, o filósofo não pode, ao avaliar os jogos de linguagem 

dados, julgar a partir das regras que são aceitas e cumpridas. Ele precisa se elevar e 

analisá-los a partir de uma situação ideal, obtida pela reflexão transcendental. Essa reflexão 
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transcendental não pode se dirigir a uma situação individual dele, filósofo, mas uma 

situação que possa ser compartilhada por todos os seres com capacidade lingüística. Essa é 

a diferença em relação à reflexão transcendental de Kant, bem explícita no início do artigo. 

 

(...) sou da opinião de que a resposta à pergunta proposta por Kant não retrograda 

à filosofia kantiana de uma “consciência em geral” transcendental. A resposta à 

pergunta quanto ao sujeito transcendental da ciência, mais que isso, precisa estar 

mediada, segundo creio, por uma conquista efetiva da filosofia deste século, qual 

seja: o discernimento quanto ao status transcendental da linguagem e da 

comunidade lingüística.
95

 

 

O status é transcendental, ou seja, além do meramente efetivo ou dado. Além do 

mais, se refere ao mesmo tempo à linguagem e à comunidade lingüística. O status 

transcendental da linguagem é obtido através do jogo de linguagem transcendental, e a 

comunidade ideal é a comunidade ligada a esse jogo privilegiado. De forma simples: todo 

jogo de linguagem está ligado a uma prática; a prática do jogo de linguagem transcendental 

é a comunidade ideal e ilimitada de comunicação. Ela é a situação que precisa ser 

imaginada para se conseguir pensar o jogo de linguagem transcendental. São duas faces de 

uma moeda. 

Neste ponto é preferível dar uma definição sucinta da comunidade ideal de 

comunicação, para que não fique a idéia de que sua natureza é distinta do jogo de 

linguagem transcendental. Insisto: elas são a mesma coisa. O que acontece quando se fala 

em comunidade ideal de comunicação é reforçar a noção de que o jogo de linguagem 

transcendental não pode ficar restrito aos jogos dados, mas deve antecipar uma situação. E 

mais, que essa antecipação não se dá de forma individual (solipsista), mas no seio de uma 

comunidade, da qual participam todos os seres racionais. Essa comunidade é ideal e 

ilimitada; nela acontece o jogo de linguagem transcendental, que não é nada menos que as 

regras que devem ser seguidas, até por aqueles que não querem segui-las. É o ponto de 

encontro entre a razão pura e a razão prática, a essência e o dever. É o dever essencial. 

A comunidade ideal de comunicação é uma idéia derivada da comunidade ideal de 

cientistas, proposta por Peirce. Uma vez pesquisando, o cientista deve pensar que suas 

conclusões estarão sendo julgadas por uma comunidade de experts. O dever ele é antecipar 

as exigências da comunidade, e não encontrar verdades definitivas. O processo de pesquisa 

baseia-se em tentativa e erro, e não numa conformidade a princípios pré-estabelecidos. 

Essa antecipação se dá a partir da prática científica corrente, e por isso não é fruto de 
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imaginação livre. Ela parte do efetivo para uma situação possível, e possível dentro de uma 

comunidade de argumentantes. 

Esses pés no chão é um fator bastante ressaltado por Apel. Já foi dito algo sobre ele 

se opor ao idealismo hegeliano e ao materialismo marxista, afirmando que o primeiro é 

idealista demais, enquanto o segundo é preso demais à pratica, tornando-se dogmático. 

Apel refere-se à pragmática transcendental como o meio termo entre as duas correntes. Por 

ser uma mediação entre o ideal e o material, o jogo de linguagem transcendental pressupõe 

conflito. 

A pragmática transcendental pressupõe o conflito entre o factual e o ideal, e essa 

mediação é feita pelo jogo de linguagem transcendental da comunidade ideal e ilimitada de 

comunicação. Como essa reflexão transcendental é eminentemente filosófica, cabe ao 

filósofo este nível de reflexão privilegiado. Porém, o filósofo não pode se contentar em ser 

dogmático ou idealista; isto é evitar os problemas reais, e esquecer que na sua análise está 

necessariamente contido o conflito. A tarefa da pragmática transcendental, a crítica 

engajada, é antes de qualquer coisa conflitiva. Os jogos de linguagem precisam se adequar 

ao jogo de linguagem ideal, e isso deve ser efetivado na prática. O conflito só não existe 

quando se determina dogmaticamente o que deve ser (imposição) ou quando se faz uma 

separação radical entre teoria e prática (neutralidade). 

Poucas definições positivas são feitas sobre o jogo de linguagem transcendental ou 

sobre a comunidade ideal e ilimitada de comunicação. Nos textos de Apel, ele diz muito o 

que eles não são, ao indicar as falhas de outras filosofias. Ao menos nos textos a que se 

teve acesso, a pragmática transcendental é ainda um projeto. Ele dá algumas indicações 

sobre que regras estão no jogo de linguagem transcendental, como o dever de pressupor a 

verdade do discurso e a intenção de se chegar a um acordo racional, equilibrado. Mesmo 

assim, a prova é negativa, pois se dá pela indicação de que a situação contrária é absurda. 

Talvez nisso mesmo consista o método de prova da pragmática transcendental: mostrar que 

a situação contrária à determinada pelo jogo de linguagem da comunidade ilimitada de 

comunicação é absurda. 

A pragmática transcendental é um projeto confuso. Na doutrina, alguns elementos 

se assimilam às idéias de jogo de linguagem transcendental da comunidade ilimitada de 

comunicação, entre eles o auditório universal de Perelman
96

 ou a situação ideal de fala de 
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Habermas
97

. A este último Apel se refere diretamente em vários escritos, mas não 

concorda com ele em alguns pontos. Nitidamente, ele quer ir além da situação ideal de fala. 

No fim do artigo, ele dá um exemplo de como deve ser feita uma crítica 

antropológica, em considerações sobre o papel do misticismo em uma sociedade 

tecnológica. Só que, logo depois, ele explica que não importa se sua análise de caso está 

correta ou não; o que importa é a prevalência do jogo de linguagem ideal em meio às 

formas dadas de vida e aos empecilhos irracionais que possam impedir a comunicação 

(equiparação entre linguagem e razão). 

Na seqüência, Apel faz um apanhado das suas intenções com a proposta de um jogo 

de linguagem transcendental da comunidade ilimitada de comunicação: 

Quando se está entre a ameaça de uma hermenêutica relativista, que sacrifica sua 

própria condição de possibilidade em favor do pluralismo das mônadas dos jogos 

de linguagem, e o perigo de uma crítica dogmático-objetivista dos outros, que 

não se dispõe mais a integrar-se a qualquer diálogo efetivo, penso que a saída 

cabível é evitar os dois riscos. Acredito abertamente – e com isso retorno ao 

título-tese que esclareci já no início – que esse objetivo da filosofia e das 

ciências sociais críticas só pode ser alcançado ao logo do tempo em conjunto 

com a realização prática da comunidade de comunicação ilimitada, nos jogos de 

linguagem dos sistemas auto-afirmativos.
98

 

 

Esses riscos são os riscos da filosofia enquanto teoria do conhecimento. A eles está 

diretamente ligado o problema ético do Compreender. Foi dito anteriormente que uma 

explicação detalhada do jogo de linguagem transcendental e da comunidade ideal e 

ilimitada de comunicação nos permitiria enxergar com mais precisão o problema do 

engajamento e a luta de Apel contra os céticos. A superioridade da pragmática 

transcendental depende diretamente dos dois pressupostos teóricos serem suficientes para 

tornar obrigatório o engajamento e definir um método racional para o Compreender. Uma 

tarefa está intimamente ligada à outra, e na seqüência será analisado se elas foram 

cumpridas. 

 

3.2 A base teórica da pragmática transcendental 
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 Há dificuldades teóricas graves nas teses da pragmática transcendental, a maioria 

ligadas à forma de Apel interpretar as filosofias consideradas por ele solipsistas. Aqui 

serão analisadas quatro dessas dificuldades, interdependentes: a teoria da verdade, o papel 

da filosofia, a natureza do método reflexivo transcendental e o problema moral do 

engajamento. 

 

3.2.1 A teoria da verdade na pragmática transcendental 

 

 A teoria da verdade é das filosofias em geral apenas uma parte, mas é uma parte de 

suma importância, pelo fato de que o desenvolvimento de uma teoria filosófica depende 

muito do que ela considera verdadeiro, ou mesmo se ela considera algo verdadeiro. Na 

filosofia da linguagem do século XX destacamos duas teorias da verdade: a teoria 

referencial da verdade e a teoria consensual da verdade. 

 A teoria referencial da verdade é baseada num empirismo realista e, de maneira 

geral, é a teoria da verdade do início da filosofia analítica. A idéia é que, para um 

enunciado ser verdadeiro, basta uma relação entre palavras e fatos. O enunciado se refere a 

algo no mundo; se a descrição corresponde a algo, a referência é satisfeita e o enunciado é 

verdadeiro. Se a descrição não corresponde a nenhum fato existente, a referência não é 

satisfeita e enunciado é falso
99

.  

 A verdade, na teoria referencial, é a mera adequação entre linguagem e mundo
100

. É 

baseada numa experiência de mundo simples, uniforme para todos os seres humanos. Não 

há o complicador da interpretação, do ponto de vista. É uma teoria da verdade até certo 

ponto útil para a ciência experimental, ou para certos ramos do direito (penal ou tributário). 

É útil apenas até certo ponto porque a própria teoria da ciência enxergou dificuldades 

sérias numa visão unívoca dos fatos do mundo. Uma formalização completa da linguagem 

se tornou impossível, requerendo a idéia de convenção; a comprovação definitiva de 

teorias foi criticada, por exemplo, por K. Popper
101

. 

 Essas dificuldades surgem porque em uma teoria referencial sempre é preciso saber 

quais os elementos básicos do mundo, e é impossível enunciar tal coisa de maneira 
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definitiva. Um realismo radical, que desconsidere a forma como o objeto é percebido, 

enfrenta sérias dificuldades. Ele precisa de revisão o tempo todo, porque cada ponto de 

vista é um objeto novo. Quanto mais complexo for o objeto, maiores as dificuldades 

metodológicas; e no caso das ciências humanas o objeto é bastante complexo. 

 Daí a preferência de Apel por uma teoria consensual da verdade, que deixa a 

definição deste “algo” em suspenso. As coisas são aquilo sobre o que as pessoas estiverem 

de acordo, e não algo independente de suas experiências. Esse acordo se dá por via 

lingüística, porque a língua é a forma de interação racional dos seres humanos. Pode-se 

dizer, portanto, que a condição de verdade de um enunciado vem de outros enunciados 

lingüísticos. 

 A teoria consensual, ao deixar em suspenso a definição de realidade, permite-se 

tanto objetos simples como complexos, além de elementos que não cabem exatamente na 

definição de objetos, como enunciados lingüísticos de ordem, pergunta, surpresa, dúvida 

etc. Ao colocar os falantes como elemento principal, tudo sobre o que eles estiverem de 

acordo é real. Isso permite tratar objetos simples e complexos ao mesmo tempo, sem 

precisar de uma revisão da teoria da verdade. Apel, por esses motivos, considera mais 

adequada à complexidade das ciências humanas a teoria consensual da verdade. 

 A intersubjetividade é o eixo da teoria consensual, como a divisão sujeito e objeto é 

o eixo da teoria referencial. 

 É interessante o fato de que o consenso entre sujeitos é um elemento presente 

também em teorias consideradas referenciais, mas ele aparece de forma secundária. 

Enquanto para Apel o consenso é uma forma de validação, para Dewey, para citar um 

autor divergente, o consenso é uma forma de controle. A opinião dos outros, para esse 

último, é uma das formas de saber se um enunciado é verdadeiro, e não a condição para a 

existência e confirmação de enunciados, como quer Apel. 

 No seu livro Experience and Nature, Dewey
102

 diz que “tão logo uma criança obtém 

de outros a manifestação de um hábito, fica provado que ela é capaz de formar um hábito 

sujeito às exigências de outros como também à formação de seus futuros hábitos”
103

. Nessa 

passagem fica claro que são postas no mesmo nível a exigência dos demais seres como 

também as exigências das experiências futuras. Destacam-se, portanto, dois níveis de 
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controle para os hábitos (conhecimentos) formados: a experiência dos outros seres e outras 

experiências do mesmo sujeito. 

 John Dewey é um pragmatista, e como tal acredita que a língua é apenas um dos 

elementos que diferenciam os seres humanos dos animais. A língua é um instrumento de 

sobrevivência, extremamente importante e complexo, mas não é a condição para ser 

racional. Se assim fosse, seria necessário explicar por que as linguagens de animais 

irracionais são irracionais, e por que a linguagem humana é superior
104

. 

 Para Dewey, e para o empirismo em geral, as instâncias subjetiva e intersubjetiva 

funcionam como consolidantes. Elas tornam mais segura uma crença de que determinado 

enunciado é correto, através da mudança das condições em que ele é observado. 

Modificando as condições em que determinada coisa é experimentada, o elemento 

constante é o elemento real. Não há muita metafísica nisso; reais são as características com 

as quais se pode contar mais do que com outras. 

 Para Apel, no entanto, essa definição é incompleta. É necessário que o filósofo não 

se contente com o fato de que a linguagem é dada e funciona como elemento de convívio 

com o meio. É preciso tomar consciência das condições transcendentais da linguagem, que 

inclui a idéia de que até para o enunciado mais empírico há a necessidade de validação por 

uma comunidade. O filósofo, na atividade crítica, precisa retrogradar até a origem da 

linguagem, e refletir a partir daí sobre o jogo de linguagem transcendental e a comunidade 

ilimitada de comunicação. Se ele considera a língua algo dado, corre o risco de considerar 

a realidade de forma acrítica, solipsista. Não basta a língua como herança da tradição; é 

preciso que o assuma seu papel no aprendizado e transformação do elemento lingüístico. 

Isso tudo considerando seu papel de membro de uma comunidade. 

 É interessante a idéia de Apel de que o ser precisa sempre refletir sobre sua função 

de agente da história, e que a racionalidade e a linguagem são atividades constantes e que 

não existe um ponto final para o conhecimento. A única dúvida é se é realmente necessário 

percorrer todo esse caminho na hora de saber se um enunciado é verdadeiro ou não. Não 

parece ser assim que o senso comum trabalha; se cada vez que eu for abrir a porta precisar 

supor o significado das fechaduras para a comunidade ideal de comunicação e o meu lugar 
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na história enquanto ser que porta uma chave e tem liberdade de ir e vir, eu passarei meia 

hora parado na entrada de casa. 

 O exemplo é exagerado, mas não é exagerada a idéia de que há campos do 

conhecimento onde é dispensável a pergunta sobre as condições intersubjetivas do 

conhecimento. Há situações em que a consolidação do que é real é simples, e em que uma 

divisão clara entre sujeito e objeto é não apenas possível como recomendada. Isso acontece 

também nas ciências humanas, como em determinados setores do direito, como na prova 

no direito penal ou o fato gerador no direito tributário: nesses casos a adequação do fato 

com o tipo legal funciona muito bem na prática. 

 O objetivo principal da atividade de conhecer, segundo o pragmatismo norte-

americano, é consolidar as condições de verdade, formando uma idéia prática do que é ou 

não real. Se é feita a partir da repetição da experiência sob as mesmas condições, sem a 

influência de outros sujeitos, ou se é feita a partir do debate, não importa. O que importa é 

que haja confirmação daquilo que é dito, e que a partir daí possa ser usado de maneira 

satisfatória. Em alguns casos será preferível a confirmação intersubjetiva, em outros não. 

Não há uma superioridade essencial da intersubjetividade sobre o “solipsismo”; considerar 

outros sujeitos é uma necessidade gerada pela situação, e nem em todos os casos. Portanto, 

não é uma condição do conhecimento em geral.
105

 

 A desconsideração da intersubjetividade como instância principal do conhecimento 

gera a cisão filosófica entre existencialismo e teoria da ciência, segundo Apel. Essa cisão 

causa a perda da essência do ser humano e uma mecanização das ciências humanas, e o 

controle do homem sobre o homem através da ciência objetivista. Dewey também é um 

crítico da supervalorização da ciência experimental, mas a sua sugestão para lidar com o 

problema não tem a ver com uma supra-ciência filosófica, como parece sugerir a 

pragmática transcendental. Sua sugestão é mais simples: basta juntar novamente os campos 

da satisfação e da obrigação, os campos da arte e da razão
106

. Isso não significa uma 

mistura completa entre os campos, porque uma diferença funcional ainda existe. Isto quer 

dizer apenas dar mais sentido à vida funcional e mais funcionalidade à vida artística. 
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 A sugestão de Dewey é muito mais complexa do que foi apresentada aqui, já se 

permite lançar a idéia de que a separação entre existencialismo e teoria da ciência, se for 

vista como uma separação funcional entre aspectos distintos da natureza humana, já 

impede o domínio absoluto da técnica. Arte e técnica nada mais são do que manifestações 

sociais de uma diferença de temperamento que existe em cada um de nós. Ora somos 

poetas, ora somos máquinas; não há nada de errado nessa diferença, desde que haja 

coerência entre os dois momentos. Essa diferença é que torna rica a experiência em geral. 

 A sugestão de Apel é unificar esses dois momentos em uma filosofia 

transcendental. Ele introduz uma terceira filosofia no debate entre teoria da ciência e 

filosofia existencialista. A única forma de defender esse raciocínio é mostrando a 

superioridade metódica da pragmática transcendental em relação à mediação pragmatista. 

A teoria consensual da verdade sozinha não é capaz disso, porque o consenso
107

 é apenas 

uma das formas de consolidar o conhecimento, e está tão sujeito a erro como a 

confirmação solitária pela repetição do experimento. 

 Talvez um olhar sobre a diferença entre Elucidar e Compreender, e também sobre a 

irracionalidade da separação entre teoria da ciência e existencialismo seja capaz de 

justificar a preferência de Apel pela teoria consensual da verdade. É o que será analisado 

na seqüência. 

 

3.2.2 O problema do Compreender e o anseio de justificação 

 

 A idéia de que o Elucidar (ligado à verdade referencial) é a única forma de 

conhecimento racional leva a ética a ser colocada como algo que depende de cada um, sem 

controle objetivo. Daí a separação da filosofia entre teoria da ciência e existencialismo, no 

século XX. Nenhuma delas, segundo Apel, é capaz de refletir sobre a própria condição, e 

encontrar na intersubjetividade a origem comum e a instância mediadora. 

 À intersubjetividade pertence um método próprio, o Compreender. Ele permite, 

através da comunidade ideal de comunicação e do jogo de linguagem transcendental, uma 

crítica objetiva, isto é, não relativista de todos os campos do conhecimento, e não apenas 

da ciência natural, como faz o Elucidar. 
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 O relativismo, portanto, é o principal problema do solipsismo metódico. A teoria da 

ciência e o pragmatismo até reconhecem o sujeito, e ressaltam a necessidade de serem 

incorporados ao conhecimento racional elementos fora do laboratório. É assim que 

acontece com as convenções na filosofia analítica, na medida em que elas criam as 

condições para uma tipificação. É assim que acontece com o pragmatismo de Dewey 

quando fala de uma separação funcional - e não ontológica - entre arte e ciência. 

 O relativismo é o principal problema do solipsismo metódico, mas não é exclusivo 

dele. A filosofia hermenêutica desde Dilthey já percebe a importância da tradição e da 

comunidade, mas não consegue uma completa consciência, já que não atinge a dimensão 

crítica do Compreender. Para Gadamer, por exemplo, não é possível sair da própria 

condição e julgar uma outra época “de cima”; sempre o cientista humano estará preso aos 

próprios pré-conceitos. Apesar da percepção de Gadamer de que é preciso uma 

metodologia diferente para as ciências humanas, ele não é capaz de enunciar um método 

crítico, que julgue as culturas a partir das condições fundamentais da razão (o jogo de 

linguagem transcendental da comunidade ideal e ilimitada de comunicação)
108

. 

 É possível dar outra interpretação para a hermenêutica filosófica, ao menos em sua 

vertente existencialista. Em Heidegger
109

, por exemplo, a preocupação constante de que o 

ser não se restrinja ao ente só alcança sua riqueza se visto de forma não-metódica, se visto 

como uma reação ao método. O grito do ser reivindicando sua condição em si e para si 

eleva-o sobre as metodologias particulares – inclusive as escolas filosóficas – e o permite 

uma atualização racional. Não quer dizer que o ser exista de forma indeterminada; quer 

apenas dizer que o Eu determina como será determinado, numa alusão a Fichte
110

. 

 Esses últimos são autores alemães, mas em William James, norte-americano e da 

escola pragmatista como Dewey, aparecem considerações muito parecidas, principalmente 

no texto A Pluralistic Universe
111

. Os nomes e as ciências são apenas a forma que o 

homem encontra para dominar a existência, mas quando o homem tenta apreender a 

existência ela lhe escapa. A existência é rápida e irrepetível; não é possível apreender a 

realidade, não de maneira completa. Os nomes são uma forma precária, por ser estática e 
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repetível, de descrever o que ocorre. A experiência pura (o ser de Heidegger) é indefinível 

(nos limites de uma definição aristotélica). 

 Heidegger, Fichte ou James falam, apesar de formas diferentes, a mesma coisa: a 

essência é inapreensível, e é muito importante notar que o método é uma forma precária de 

descrevê-la. O método que não toma consciência da sua própria precariedade é cego, e 

corre o risco de tornar-se dogmático. 

 Essa referência existencialista ao método mostra não uma oposição, mas uma 

complementaridade entre existencialismo e teoria da ciência
112

. Uma complementaridade 

que já foi citada na seção anterior como uma diferença de temperamento inerente ao ser 

humano, que ora emprega a técnica, ora a poética. A filosofia nada mais faz do que repetir 

essa diferença e complementaridade: enquanto a teoria da ciência desenvolve métodos 

mais precisos e facilita a técnica, o existencialismo vem mostrar que a técnica pela técnica 

é cega, e não funciona de maneira satisfatória. 

 Apel, ao propor a Compreensão como método unificador, parece crer que é preciso 

escolher uma escola ou outra, e que não é possível uma mediação a partir delas próprias. 

Só que a razão de uma escola filosófica não depende da falta de razão da outra. A 

pluralidade de pontos de vista, quando coerentes, é suficiente para estabelecer uma síntese 

razoável. Não é necessário um terceiro método, superior a todos, que faça a mediação e 

diga o que é aproveitável deles. 

 A preocupação de Apel surge a partir desse ponto. Ele não nega que é possível uma 

síntese razoável e uma opinião fundamentada a partir da abundância de opiniões. Isso ele 

considera possível, como mostra sua opinião sobre o pluralismo ético. O problema dele 

não é a formação de opiniões razoáveis, mas a justificação dessas opiniões. É aí que 

aparece a importância do Compreender como instância crítica. Outras escolas filosóficas 

podem até reconhecer a necessidade de complementação, e a possibilidade de uma opinião 

conciliadora da diferença, mas para que seja justificada essa opinião é preciso um método 

filosófico genuíno
113

, coisa que apenas a pragmática transcendental possui. A filosofia não 
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 Um exemplo de tal síntese encontra-se em PATY, Michel. Historicidade racional e inteligibilidade, in 

Estudos Avançados, vol. 19, n. 54. São Paulo: IEA-USP, 2005, pp. 369-390. 
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deve enunciar a possibilidade de entendimento; ela deve justificar esse entendimento 

diante de um tribunal da razão, que é o jogo de linguagem transcendental. 

A superioridade da pragmática transcendental não é a teoria consensual da verdade, 

pura e simplesmente. Tampouco é a possibilidade de consenso entre visões de mundo 

distintas. A superioridade é a capacidade de tomar consciência, a partir da reflexão 

transcendental, do jogo de linguagem transcendental da comunidade ideal de comunicação, 

capaz de uma justificação última do conhecimento. 

Se é possível esse salto de qualidade em relação ao existencialismo e à teoria da 

ciência é o que será analisado a seguir. O salto de qualidade depende diretamente da 

possibilidade de superar o relativismo das situações dadas (a partir do jogo de linguagem 

transcendental) e a teoria da verdade consensual ordinária (através da pressuposição de 

uma comunidade ideal). 

 

3.2.3 A truncada idéia de um jogo de linguagem transcendental 

 

 Fundamental para os propósitos da pragmática transcendental como método 

filosófico é a natureza do jogo de linguagem transcendental. Encontram-se diversas 

dificuldades na hora de defini-lo, definição que não é dada por Apel. Foram organizadas 

essas dificuldades em dois grupos: o primeiro diz respeito ao método para encontrá-lo, e o 

segundo, à sua natureza.  

 

3.2.3.1 Dificuldades quanto ao método 

 

 É difícil definir o método reflexivo para encontrar o jogo de linguagem 

transcendental, pelo simples fato de que esse jogo de linguagem é pressuposto pelo 

método. Como fato da razão, ele condiciona qualquer tomada de consciência racional; ele 

encontra a si mesmo na sua existência. Apel crê numa espécie de intuição transcendental. 

Como essa intuição não parece óbvia, são aqui sugeridos outros meios de chegar ao jogo 

de linguagem fundamental. 

 Partindo da teoria da verdade intersubjetiva e da prática lingüística ordinária 

(pressupostos que o próprio autor explicita), são possíveis dois caminhos. O primeiro é o 

consenso real entre seres humanos. Aquilo em que todos os seres concordarem o tempo 
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todo serão as condições fundamentais da razão. O problema disso é que não é possível que 

eu analise a prática lingüística de todos os seres humanos, ou seja, nunca vou saber que 

condições são constantes em todas as práticas lingüísticas. Além disso, mesmo que alguém 

fosse capaz de analisar todas as práticas lingüísticas existentes hoje, amanhã poderá surgir 

outra nova, e nascerão outros seres humanos que podem se comportar de maneira 

diferente. Uma análise global das condições racionais é uma pesquisa empírica 

impraticável. 

 O segundo caminho é imaginar um consenso ideal entre os seres humanos. A partir 

da análise de situações variadas é possível ao pesquisador, elevando-se diante do 

meramente dado, observar quais elementos são fundamentais e quais não são. Essa visão 

global permite reconhecer que a mentira não pode ser a regra dos discursos, por exemplo. 

Se a pesquisa empírica e o consenso real são impossíveis, é possível ao filósofo perceber 

nos dados finitos as condições infinitas. 

 Essa segunda parece ser a opinião de Apel, especialmente quando ele enuncia a 

comunidade ideal e ilimitada de comunicação. O consenso que ele procura não é o 

consenso real, mas um consenso ideal; para o filósofo é necessário supor um consenso. Isto 

é uma contradição: para descobrir as condições últimas da intersubjetividade é preciso que 

o filósofo imagine – sozinho - uma discussão. 

 Parece que Apel mais uma vez conta com uma intuição filosófica quase divina, 

porque ao pragmático transcendental é possível, tão isolado quanto o Eu cartesiano, tornar 

real uma discussão entre sujeitos. E mais: não é uma discussão qualquer, mas a que 

determina as condições fundamentais da razão. Ele não escapa da necessidade de uma 

intuição filosófica privilegiada. 

 Essa é uma dificuldade, uma petição de princípio, mas sua constatação não é 

suficiente para invalidar a pragmática transcendental
114

. A dificuldade que o leva a postular 

uma comunidade ideal de comunicação é a mesma que do problema da indução (que não 

invalida a ciência experimental): quantas repetições são necessárias para enunciar uma lei? 

Essa pergunta surge porque, por definição, as leis da natureza precisam mostrar uma 

regularidade, e diminuírem ao máximo a margem de erro. Para saber quantas repetições 

são suficientes para construir enunciados sólidos, o cientista precisa de mais do que um 
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 Apel, pelo contrário, pensa que encontrar uma petição de princípio é suficiente para aniquilar uma 

filosofia, como mostra seu ataque aos céticos e relativistas. É irônico. Não se questiona a existência dessa 

dificuldade, mas o fato dele a deixar de lado, como se fosse algo menor. De fato, ela torna a pragmática 

transcendental uma filosofia solipsista, e isso é uma dificuldade séria.  
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método; precisa de uma boa intuição. Essa intuição é ao que Peirce deu o nome de 

abdução
115

. 

 A comunidade ideal de comunicação e o jogo de linguagem transcendental são 

obtidos através dessa intuição a partir das situações de fala particulares. Cabe ao filósofo 

descobrir no seu campo de observação limitado as regras fundamentais de razão. Mas essa 

intuição de que fala Apel, ao contrário da abdução, que trabalha com enunciados 

revisáveis, é uma intuição filosófica sobre verdades fundamentais. Não é uma mera 

intuição, mas uma reflexão transcendental sobre as condições de razão intersubjetivas. 

 É preferível deixar em aberto a natureza dessa intuição, porque não é fácil tê-la. O 

que é posto em questão é a intersubjetividade do processo porque, ao enunciar que se deve 

imaginar uma situação de fala ideal, coloca ao arbítrio do filósofo isolado a determinação 

dessas regras. Ao inserir a comunidade ideal de comunicação, Apel não combate, mas 

reforça o método solipsista, a não ser que haja algo especial, decididamente novo, na 

reflexão transcendental. Não parece que haja. 

 Supondo que essa intuição exista, surge o segundo grupo de problemas, sobre a 

natureza das regras do jogo de linguagem transcendental. 

 

3.2.3.2 Dificuldades quanto à natureza das regras 

  

 Supondo que se chegasse a um acordo sobre o modo de encontrar o jogo de 

linguagem transcendental, resta saber como ele funcionaria em relação com os jogos de 

linguagem dados. Imaginemos três naturezas de regras possíveis: tautologias, regras fortes 

e regras fracas. Em tese, o jogo de linguagem pode ser composto por um ou mais desses 

tipos. Será analisado como cada um deles pode exercer a função crítica que Apel lhes 

reivindica. 

 

a) Primeiro tipo: tautologias 
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 As regras do jogo de linguagem transcendental são necessidades da razão, e as 

conclusões tautológicas, por definição, são conseqüências necessárias que seguem de um 

conceito, que não acrescentam nada ao que já é dado. A pragmática transcendental trabalha 

com idéias necessárias da razão, logo, trabalha com conseqüências necessárias do ato de 

pensar. Isso leva a crer que a pragmática transcendental coloca no jogo de linguagem tudo 

que é óbvio. 

 Regras como “o que é verdadeiro numa situação tem que ser verdadeiro em uma 

situação semelhante” ou “o que é afirmado não pode ser negado sem contradição” ou “se A 

é maior que B e B é maior que C, A é maior que C” são alguns exemplos de tautologias. 

Esse tipo de regra atende aos requisitos de universalidade e necessidade do jogo de 

linguagem transcendental. 

 O problema é que elas, por serem óbvias, não acrescentam informação alguma. 

Apel indica que a tomada de consciência através da reflexão leva a razão a um novo 

patamar, mas ficar consciente de coisas óbvias não muda em nada o panorama. Apesar de 

serem regras necessárias, não são as regras buscadas para um jogo de linguagem 

transcendental, porque o jogo de linguagem transcendental possibilita uma nova 

metodologia. Obviedades não abrem caminho novo algum
116

. 

 Tautologias, portanto, não satisfazem. São necessárias regras menos óbvias, e 

igualmente obrigatórias. 

 

b) Segundo tipo: regras fortes 

 

 Quando se aumenta a quantidade de informação de uma regra, tornando-a menos 

óbvia, a amplitude de sua aplicação é diminuída. O aumento de informação de um conceito 

o especifica, diminuindo seu grau de generalidade. Em caso de regras de comportamento, 

ao diminuir a generalidade há duas opções: diminuir a abrangência e manter a harmonia, 

ou aplicar em todos os campos de maneira não-harmônica. 

 A primeira opção respeita o fato de que uma regra não pode ser separada da 

situação que a gerou. Há épocas em que, por exemplo, a escravidão era aceita e até 

necessária para o desenvolvimento. Hoje em dia ela é abolida. Uma regra menos 
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 Pode-se alegar que, por serem as regras mais básicas, precisem de mais reforço do que quaisquer outras, 

porque são tão óbvias que passam esquecidas muitas vezes. Justo, mas para isso não é necessária uma 

reflexão transcendental.  
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específica, como o direito à vida, possui um nível de generalidade maior, e um campo de 

aplicação harmônico potencialmente maior. 

 O problema em respeitar a especificidade das regras e manter a harmonia da 

aplicação é que, primeiro, não atende aos requisitos de universalidade do jogo de 

linguagem transcendental. Apesar da necessidade de que elas sejam aplicadas, elas são 

aplicadas apenas em um campo específico. Em segundo lugar, manter a harmonia significa 

não modificar a realidade a que se referem. Dentro do seu campo de aplicação, portanto, 

são consideradas tautologias. 

 A segunda opção é aplicar a todos os campos, mas de maneira não-harmônica. Isso 

significa transportar as regras de um contexto a outros contextos, sob a justificativa de que 

os tornará mais racionais. Fora o problema prático de se convencer os seres a uma 

mudança de hábito com elementos estranhos a seu mundo, há o risco de se criar um 

ambiente incoerente, com regras incompatíveis entre si. Nessa incoerência pode ser 

necessário decidir por uma ou outra regra de forma irracional, como através da força.  

 A opção por regras fortes garante universalidade, mas não necessidade de aplicação 

das regras. A opção que resta é encontrar regras universalizáveis, mas que não sejam 

tautologias. É um trabalho bastante difícil, e talvez precise de um detalhismo metodológico 

inconveniente para um método que pretende facilitar a vida. Por outro lado, é difícil 

imaginar regras simples que sejam ao mesmo tempo não-óbvias, necessárias e universais. 

 

c) Terceiro tipo: regras fracas 

 

 Na insuficiência das duas hipóteses anteriores, é possível imaginar um jogo de 

linguagem transcendental composto por regras de prudência, de bem viver. Regras como 

“o entendimento deve sempre ser buscado com base na negociação livre” ou “entre duas 

formas de fazer algo, deve-se escolher a mais simples” se encaixam nesse tipo. São 

conselhos, que podem ser considerados ou não por quem age. 

 O problema é que esses conselhos, que podem ter por objeto tanto o bom 

comportamento moral quanto o sucesso de uma ação, não visam um comportamento 

necessário, apenas uma forma mais conveniente de fazer as coisas. Esse elemento de 

conveniência permite ao destinatário das regras aplicá-las como bem entender, quando bem 

entender. Há pouco nelas que lembre uma atividade crítica através da reflexão filosófica. 
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 Elas são universalizáveis e são simples, mas não são necessárias. Não atendem aos 

requisitos de um jogo de linguagem transcendental. 

 Analisados os três tipos, há ainda um outro problema. Apel não é claro ao falar se o 

jogo de linguagem transcendental é composto por regras de procedimento ou regras 

materiais. Essas categorias em si mesmas não dizem muito, mas facilitaria saber que tipo 

de elementos a reflexão transcendental é capaz de achar. Uma definição melhor, mesmo 

em uma forma distinta à sugerida aqui, esclareceria muita coisa sobre a pragmática 

transcendental. 

 É necessário um esclarecimento maior sobre muitos elementos da pragmática 

transcendental. Ela é, sobretudo, um projeto a ser desenvolvido. Apel lança a hipótese de 

descobrirem-se regras necessárias da razão, e o faz baseando-se em conclusões altamente 

especulativas, e em interpretações questionáveis de outras escolas filosóficas. Ele não 

parece alheio a essas dificuldades, mas mesmo assim é firme em defender seu projeto. Os 

motivos disso serão analisados a seguir. 

 

3.2.4 O problema moral do engajamento 

 

 Anteriormente foram examinadas três hipóteses problemáticas da pragmática 

transcendental. A primeira delas é a teoria consensual da verdade. O consenso pode ser 

visto como uma instância de controle e não como instância de validação; como instância de 

controle há uma combinação dele com a teoria referencial da verdade, já que a referência é 

uma instância de controle no mesmo nível. Como instância de validação, sem o consenso 

não há conhecimento válido, ainda que a referência aos fatos garanta por si só a correção 

do enunciado. 

 O problema de se supor um consenso como imprescindível para a teoria da verdade 

é que nem sempre um consenso real é possível, e nem sempre é possível garantir um 

consenso qualificado, ainda que exista debate. Um debate extremamente acalorado sobre 

uma questão que a longo prazo se mostre verdadeira pode existir, como também é possível 

se enganar e validar através do debate uma questão falsa. O debate por si só não garante 

verdade, porque é sujeito às limitações fáticas de qualquer atividade humana. 

 A saída encontrada por Apel e por outros consensualistas é imaginar um consenso 

qualificado, uma situação ideal à qual todos os debates reais devem fazer referência. A 
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suposição dessa situação ideal, porém, não é validada através de consenso ou outra 

instância de equilíbrio; a suposição de uma comunidade ideal de comunicação, ou de uma 

situação ideal de fala, ou de um auditório universal é tão arbitrária e individual como 

quaisquer enunciados de filosofias que Apel acusa de solipsismo. 

 Apel enfrenta essa dificuldade dizendo que a intersubjetividade não é suficiente, 

mas que é possível um método intersubjetivo que lide não com dados contingentes, mas 

com dados necessários da razão. Ao contrário do intersubjetivismo hermenêutico, a 

pragmática transcendental é capaz de enunciar um nível meta-discursivo, que através das 

condições ideais de argumentação é capaz de ser crítico de todas as situações reais. Essa 

crítica além da contingência é a segunda hipótese problemática, porque identifica na 

hermenêutica a necessidade de um fechamento metodológico, quando existe a 

possibilidade oposta: a sua riqueza pode estar justamente na abertura metodológica que 

proporciona. 

 Para continuar a defesa do seu ponto de vista, é preciso que Apel mostre que o 

elemento diferenciador da pragmática transcendental, que permita um nível crítico, de 

justificação, com o qual só a filosofia pode lidar. Esse elemento é o jogo de linguagem 

transcendental da comunidade ideal e ilimitada de comunicação. Ele constitui a terceira 

hipótese problemática, e é um passo decisivo da teoria; se for possível imaginar um jogo de 

linguagem nos termos prometidos pelo autor, os problemas aqui apresentados 

desaparecem. Então se terá uma teoria da verdade consensual, uma instância crítica 

filosófica e elementos transcendentais que possibilitam um método peculiar à filosofia. 

 O jogo de linguagem transcendental da comunidade ideal e ilimitada de 

comunicação é a peça que falta ao quebra-cabeça da pragmática transcendental, e as 

dificuldades de concebê-lo foram mostradas. Parece que ele exige uma intuição filosófica 

privilegiada para atender aos requisitos de simplicidade, universalidade e necessidade. Essa 

intuição filosófica, ao contrário de resolver o problema, deixa todas as principais questões 

em aberto. 

 Eis que surge a quarta hipótese problemática, que é a necessidade moral do 

engajamento. O engajamento necessário é a idéia de que, mesmo quando se negam os 

pressupostos da pragmática transcendental, eles são afirmados. O ataque da pragmática 

transcendental ao relativismo e ao ceticismo são as expressões mais claras de que o 

engajamento não é uma escolha, mas um fato da razão. Isso foi analisado em seções 
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anteriores, e não é necessário entrar em muitos detalhes agora. Chama-se atenção neste 

momento para o caráter moral desse engajamento necessário. 

 No trabalho, foi feita primeiro uma análise formal do ataque aos céticos, através da 

teoria dos tipos de Russell. Constatou-se que a análise formal não é suficiente para 

enfrentar a tese cética, porque a partir do enunciado são possíveis no mínimo quatro 

interpretações, e só uma delas apóia a tese do engajamento. Para defender as idéias da 

pragmática transcendental, fazem-se necessários pressupostos filosóficos adicionais. 

 Os pressupostos filosóficos adicionais, no entanto, são problemáticos, como 

exposto na presente seção. Em suma, a pragmática transcendental não possui bases 

filosóficas sólidas, sejam meramente formais ou transcendentais. A pragmática 

transcendental é até agora uma promessa de disciplina filosófica genuína; para que se 

concretize é necessário superar dificuldades nada triviais. 

 Toda essa argumentação não torna logicamente incorretas as teses da pragmática 

transcendental, mas as tornam uma entre várias interpretações válidas. Como, porém, a 

pragmática transcendental tem por objetivo colocar-se acima das outras formas de 

interpretação, falta a ela o passo decisivo, que é mostrar por que se pode tê-la mais em 

conta que as demais. É por esse motivo que a consideramos no meio do caminho, e não 

refutada. 

 O caráter moral do engajamento é a necessidade de que a pragmática transcendental 

esteja correta, e que seja possível um método filosófico genuíno e que lide apenas com 

condições necessárias da razão. Filosoficamente a pragmática transcendental é apenas um 

projeto, mas moralmente é um projeto que precisa ser levado adiante. A busca por 

verdades necessárias não deve ser abandonada, mesmo que seja uma tarefa difícil; para 

Apel, o mundo precisa de que essa busca não cesse. O fim da filosofia é, para ele, o fim da 

esperança. 

  

 

 

3.2.4.1 Dois equívocos com Wittgenstein 
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 Apel não parece alheio às dificuldades teóricas que enfrenta, mas as deixa de lado, 

muitas vezes de forma intencional. Em relação a Wittgenstein
117

, que o autor considera a 

imagem da superação do neopositivismo, há dois trechos bastante problemáticos. Ambos 

são citados com freqüência, e como exemplos da radical mudança de pensamento entre o 

primeiro e o segundo Wittgenstein. 

 O primeiro deles é o enunciado 5.64 do Tractatus Logico-Philosophicus, que reza: 

“Aqui se vê que o solipsismo, levado às últimas conseqüências, coincide com o puro 

realismo. O eu do solipsismo reduz-se a um ponto sem extensão e resta a realidade 

coordenada a ele”. Apel tira dessa passagem a idéia de que as filosofias que admitem a 

divisão sujeito e objeto são solipsistas, porque consideram o mundo como algo dado, e o 

sujeito como mero elemento receptor. Tanto idealistas quanto realistas falham em 

considerar uma realidade a priori dada, idêntica para todos os sujeitos. O positivismo 

lógico é a expressão máxima desse solipsismo metódico, ao considerar a realidade passível 

de reconstrução lingüística. O Wittgenstein do Tractatus é um exemplo claro disso: há uma 

estrutura lógica do mundo idêntica para todos os sujeitos. 

 O engraçado é que não é preciso ir muito longe no próprio Tractatus para encontrar 

uma sentença que se choque com essa idéia. A sentença 5.634, imediatamente anterior à 

citada, diz claramente: “Não há uma ordem a priori das coisas”. É impossível que Apel não 

tenha percebido isso, e é curioso que, ao menos nos textos consultados, não seja feita 

referência alguma ao fato de que Wittgenstein, já no Tractatus, enuncia que não há uma 

ordem a priori das coisas. 

 Não é a meta aqui dizer qual a alma da primeira grande obra de Wittgenstein, se a 

sentença 5.634 ou a 5.64. Saliente-se apenas que um trecho-chave para a interpretação 

dada pela pragmática transcendental à obra do autor é problemático, e que este problema é 

visível poucas linhas antes do trecho-chave. A não ser que as edições da obra consultadas 

por Apel sejam defeituosas, a omissão é tão intencional quanto conveniente. 

 A segunda curiosidade em relação a Wittgenstein é uma referência feita por Apel às 

Investigações Filosóficas. O trecho mostra a superação do solipsismo metódico quando 

enuncia que “não é possível que uma única pessoa siga uma regra uma única vez”
118

. 

Nessa versão do enunciado, é possível entender tanto que uma pessoa pode seguir uma 

regra sozinha mais de uma vez, como uma única vez com outros, ou várias vezes com 
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outros. Só não é possível seguir uma regra sozinha e uma única vez. Essa versão do 

enunciado permite que as regras sejam validadas pela repetição da experiência individual 

ou pelo consenso entre sujeitos, corroborando a idéia de que a intersubjetividade é uma das 

instâncias de controle, ao lado da repetição e comparação de experiências de um único 

sujeito. 

 Em um texto posterior, há uma outra versão do enunciado: “‟um único indivíduo‟ 

não pode „cumprir uma regra‟ (Wittgenstein), ou seja, não pode pensar”
119

. O interessante 

é que foi omitido o trecho “uma única vez”, citado anteriormente pelo próprio Apel, 

ocultando assim a validação pela repetição das experiências de um único indivíduo. A 

teoria consensual da verdade, dessa forma, se impõe à teoria referencial, omitindo o 

primeiro dos quatro problemas nesta seção estudados. 

 Como as duas versões aparecem em textos do autor da pragmática transcendental, é 

difícil crer que dessa vez tenha adquirido versões defeituosas de Investigações Filosóficas. 

O que acontece é que ele afasta uma dificuldade inerente à teoria consensual da verdade, 

supostamente validando-a com (meias) palavras de um autor importante. 

 O fato da prova alegada ter sido manipulada não valida automaticamente a tese 

contrária, mas levanta suspeitas sobre a alegação. Apel é consciente das dificuldades 

teóricas de seu projeto, mas é capaz de afastá-las em nome de algo maior. Para ele, a mera 

possibilidade de estar certo é suficiente para declarar a necessidade do engajamento, além 

da impossibilidade de fugir dele. O que justifica um caminho tão tortuoso? Quais os 

motivos dessa obstinação? 

3.2.4.2 Motivações morais dos equívocos 

 

 A cisão filosófica de nosso tempo entre existencialismo e teoria da ciência dá 

origem ao relativismo e ao ceticismo moral. No mundo dominado pela técnica, o 

Compreender genuíno perde-se no Elucidar, e a razão se encontra limitada pelos 

paradigmas da ciência experimental. O desafio da filosofia é retomar seu lugar de 

destaque, acima da ciência e a partir do debate amplo e irrestrito, seja real ou ideal. 

 Esse plano da pragmática transcendental tem por objetivo devolver a racionalidade 

às ciências humanas e, conseqüentemente, à ética. Um novo paradigma racional precisa ser 

posto, e este paradigma é o enunciado pela pragmática transcendental. Não importa o quão 

                                                 
119

 Idem, pp. 445-446. 
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difícil seja essa tarefa; o caminho apontado pela pragmática transcendental é o único 

possível para eliminar esse drama. 

 Não é à toa que ele chama a idéia de que é possível uma unidade transcendental e 

uma mediação historicamente arriscada “entre teoria e práxis de “princípio-esperança”
120

. 

Mais à frente, ele analisa a dificuldade de imaginar uma comunidade ideal de comunicação 

a partir da comunidade real, mas conclui que “a argumentação, em razão de sua estrutura 

transcendental, continua não tendo outra escolha senão a de estar frente a frente com essa 

situação desesperada e desesperadora”
121

 (destaque meu). É por isso que a ética, mesmo 

não podendo deduzir o engajamento concreto na situação e só podendo conferir um 

“parâmetro para a crítica”
122

, é no que se deve acreditar para fugir do relativismo e do 

ceticismo. 

  Para Apel, a situação é dramática, e é por isso que ele não se conforma com uma 

filosofia que apenas facilite o pensar, mas exige uma filosofia que justifique o pensar 

diante do tribunal da razão. Para concordar com a pragmática transcendental não é 

necessário considerá-la, no estado em que se encontra, a mais correta das filosofias; basta 

aceitar a situação dramática que a origina e aceitar o desafio da reconstrução da filosofia 

transcendental a partir da filosofia do século XX. Essas duas condições são suficientes para 

defender o engajamento, mas não como necessidade teórica, mas como apelo moral, como 

“princípio-esperança”. 

 A primeira das duas condições parece ser mais fácil de aceitar, já que a dificuldade 

de uma ética universal em tempos de globalização e avanços técnicos consideráveis é um 

fato largamente aceito. A segunda condição, porém, é mais difícil de ser aceita. Será 

preciso percorrer um caminho tão longo e cheio de pressuposições teóricas discutíveis para 

alcançar enunciados éticos genuínos? 

 É necessário indicar ao menos uma alternativa à pragmática transcendental sobre o 

problema dos enunciados éticos verdadeiros. Ronald Dworkin parece expor uma 

alternativa menos truncada ao relativismo e ceticismo filosóficos. Em suma, Dworkin 

propõe um engajamento, mas um engajamento diferente ao proposto por Apel. Seguiremos 

com a análise dessas idéias. 
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4. A moral de Ronald Dworkin em Objetividade e verdade: é melhor acreditar
123

. 

 

 Ronald Dworkin, nascido em 1931 em Worcester, é talvez o mais importante 

filósofo do direito contemporâneo. Possui uma escrita leve e discute detidamente cada 

questão, inclusive com seus críticos. Além disso, publica estudos sobre casos práticos 

utilizando suas concepções do saber jurídico, nos quais toma partido em questões 

polêmicas. Em linhas gerais, sua teoria introduz na metodologia jurídica elementos morais 

e políticos, considerados extrajurídicos pela teoria do direito tradicional. 

 O primeiro de seus dois livros mais teóricos, Levando os direitos a sério
124

, é um 

combate à visão positivista do direito, nominalmente a teoria de H.L.A. Hart
125

, seu 

professor e a quem sucedeu na cátedra de jurisprudência em Oxford. Segundo Dworkin, 

uma visão tradicional do direito, baseada em regras de reconhecimento, não é capaz de dar 

conta da complexidade das questões jurídicas. Isso é bem exemplificado quando as regras 

de reconhecimento falham, nos chamados casos difíceis. A teoria do direito positivista 

defende que nos casos difíceis o juiz tem discricionariedade para decidir como bem 

entender, já que a lei cala a esse respeito. Dworkin, por seu turno, defende que há direitos 

além do direito, e que é dever do juiz se esmerar por encontrar a resposta correta daquele 

caso. A discricionariedade, assim, não existe, porque o dever de encontrar a melhor 

decisão possível para o caso concreto limita a vontade do julgador.
126

 

 Como Apel, Dworkin crê necessário um novo esquema racional que possa 

incorporar elementos morais, tarefa impossível para a lógica positivista, representada no 

direito pela teoria de Hart. A crítica da tradição positivista e o resgate da racionalidade 

moral na segunda metade do século XX já seriam elementos suficientes para justificar uma 

comparação entre os dois autores. A relação se estreita ainda mais quando se analisa o 

segundo livro teórico, O Império do Direito. 
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 Se em Levando os direitos a sério a Dworkin explicava a necessidade do abandono 

da visão positivista e sugeria a incorporação de elementos morais e políticos à 

argumentação jurídica, em O Império do Direito
127

 ele desenvolve a mecânica dessa 

argumentação, além de reforçar os elementos críticos anteriores. Mais interessante ainda 

para o presente trabalho é que, para fundamentar teoricamente sua idéia de integridade, ele 

se utiliza, além dos conceitos originais de romance em cadeia e juiz Hércules, da tradição 

filosófica histórico-interpretativa. Leia-se Dilthey, Gadamer, Habermas. Além disso, 

incorpora elementos de filosofia da linguagem e teoria da ciência, como caridade 

(Quine)
128

 e paradigma (Kuhn). A referência a esses autores é direta.
129

 

 O casamento das idéias de Dworkin com a tradição interpretativa é perfeito porque 

a sua teoria de direito como integridade nada mais é do que o dever que o intérprete tem, 

enquanto membro de uma comunidade historicamente condicionada, tanto com a tradição 

herdada quanto com o futuro a partir dessa tradição. O intérprete é o escritor de um novo 

capítulo de uma história que já existe, e tem ao mesmo tempo os deveres de honrá-la e 

melhorá-la. Para ele, “Gadamer acerta em cheio ao apresentar a interpretação como algo 

que reconhece as imposições da história ao mesmo tempo em que luta contra elas” 
130

. 

 Outro aspecto importante é o engajamento do intérprete em uma comunidade. Em 

Apel, o engajamento aparece como uma condição da razão, uma vez que a linguagem e a 

razão são intersubjetivas na essência. No Dworkin de O Império do Direito o engajamento 

é pressuposto, e não é de se estranhar: aqui se trata do papel do juiz, em que está incluído o 

dever funcional e político de dar uma resposta à comunidade. Mas, se o que se almeja é 

uma teoria moral e política, não é suficiente essa imposição de compromisso comunitário. 

Apel universaliza o compromisso ao colocá-lo como necessidade da razão. Dworkin 

precisa de uma justificativa distinta se não quiser aceitar algo como regras transcendentais 

do discurso. 

 Uma tentativa nesse sentido é feita no texto que será analisado, Objetividade e 

verdade: é melhor acreditar. Nele, o autor fala não para o jurista, mas para o cidadão 

comum, e para isso é preciso encarar o compromisso comunitário como um problema, e 
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não um pressuposto. Pelo subtítulo do artigo deduz-se que não foi uma tarefa das mais 

fáceis. 

4.1 Análise passo a passo do artigo 

 

 A análise do artigo será feita de forma semelhante à que foi feita nos dois textos 

Apel. As citações são feitas em português, tradução livre, e o texto original se encontra nas 

notas de rodapé. Os tópicos estão divididos conforme o autor fez no texto original. Farei 

uma compilação dos pontos principais depois, juntamente com uma comparação com as 

teses da pragmática transcendental. 

 

Ceticismo externo e ceticismo interno 

 

 Na introdução, Dworkin se pergunta se há juízos morais verdadeiros ou se a 

objetividade e verdade da moral são mera ilusão, como defendem os relativistas. Para os 

relativistas, tudo que existe são opiniões e combinação de opiniões; não há nenhum 

elemento teórico que garanta a superioridade de um juízo moral em relação a outro. Quem 

advoga a racionalidade dos julgamentos morais é um autoritário disfarçado ou um idiota. 

 Esta forma de considerar inválido todo e qualquer argumento moral é uma posição 

chamada pelo autor de arquimédica, por imaginar um ponto fora da realidade moral 

(arquimédico) e poder julgá-la a partir de lá. O ceticismo interno, defendido por Dworkin, 

é diferente porque, considerando impossível julgar a moral “de fora”, reconhece 

verdadeiros pelo menos alguns juízos de valor. 

 

Assumo que todos os leitores, inclusive os céticos arquimédicos, aceitam que 

nossa linguagem e experiência comuns incluem idéias sobre o que consideramos 

ser uma dimensão moral distinta. Se estou certo, nenhuma definição da 

moralidade como um todo pode ajudar. De qualquer forma, a existência de uma 

dimensão moral em nossa experiência não está em questão, embora sua natureza 

esteja
131

. 
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 Existe uma dimensão moral da qual nem o cético mais radical pode escapar. E 

mais: qualquer opinião com conseqüências morais precisa de argumentos morais positivos 

para ser justificada. Por exemplo, se pelo fato de não existir uma comprovação científica 

de quando um embrião começa a viver for sustentada uma posição de indecidibilidade na 

questão do aborto, isso significa que, se uma comprovação deste tipo for encontrada, a 

questão poderá ser decidida racionalmente. Esse é o ceticismo interno: moderado, porque é 

circunstancial, temporário e reconhece suas diretas implicações em assuntos morais. 

 O ceticismo externo, a seu turno, ao se abster de enunciar um juízo moral 

verdadeiro, alega superioridade em relação a outras filosofias em dois aspectos: 

neutralidade (neutrality) e austeridade (austerity). Nas palavras do autor: 

 

É supostamente austero, no sentido de que não se apóia em pressupostos morais 

positivos, nem de caráter geral, ou teórico, ou factual. E é supostamente neutro 

no sentido de que não toma posições em controvérsias morais substantivas
132

. 

 

 Estas duas propostas seduzem os que se preocupam em encontrar uma posição 

equilibrada diante das diferenças culturais e de opinião. Parece uma opinião mais justa e 

menos dogmática – neutra – e baseada em argumentos teóricos fortes e justificados – 

austera. 

 

A visão do projeto arquimédico explica suas alegações de neutralidade e 

austeridade. Clama neutralidade sobre a substância das convicções morais 

positivas porque não fica de nenhum lado entre as opiniões de que o terrorismo é 

imoral ou de que não é. Alega austeridade porque se apóia em argumentos 

exteriores à moral para derrotar a prática da defesa aberta de valores, à qual 

acusa de má filosofia, e não uma moral errada (...) Não há traço de nenhuma 

convicção moral neste argumento, por mais abstrata que seja. Pelo contrário, 

parece que foi construído sobre uma base filosófica especial da qual um filósofo 

poderia olhar a moral de cima
133

. 
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 A tese cética arquimédica se apóia no fato de que não existem sentenças morais 

verdadeiras, pois tudo que há são meras opiniões e defesas de posição particulares. 

Defender opiniões verdadeiras objetivamente é ser dogmático, por isso, recomenda-se não 

utilizar sentenças que emitam juízos verdadeiros e objetivos de moral, mas sim sentenças 

que explicitem que qualquer juízo moral é uma opinião não sujeita à verificação objetiva. 

Nisso reside a diferença entre sentenças-E e sentenças-I, fundamental para as teses 

arquimédicas, e Dworkin desafia essa diferenciação ao advogar uma leitura natural dos 

enunciados morais. 

 

4.1.1 Neutralidade: a hipótese dos dois mundos 

 

Leitura natural 

 

 A neutralidade clamada pelos arquimédicos é de um tipo interessante. 

Consideremos como exemplo a questão do aborto quando é diagnosticado um defeito 

grave no feto, por exemplo, anencefalia. Temos, basicamente, três posições possíveis. A 

primeira, obrigatoriamente a favor do aborto; a segunda, contra. Existe uma terceira 

posição, indecisa, que não se convence de nenhuma das duas anteriores. 

 A neutralidade arquimédica apresenta-se como um quarto tipo. Desde que não pode 

o ser humano interferir numa vida que não a sua (às vezes nem na própria), não há decisão 

a tomar; é um problema sem solução. Esta posição, embora se apresente de maneira 

sofisticada, não tem conseqüências práticas distintas da terceira posição, a indecisa
134

. As 

duas, se postas em linguagem cotidiana, dizem a mesma coisa. Na prática, as 

conseqüências são idênticas: indiferença. 

 Mas o cético arquimédico não se contenta com isso, e tenta mostrar que sua 

proposta é diferente das outras três. A diferença está em que ele não é neutro por não achar 

razões para se posicionar a favor ou contra o abortamento; na prática, ele pode estar 

convencido de que alguma das duas é a decisão mais coerente a ser tomada. Sua 

neutralidade está em demonstrar que nenhuma das duas posições é verdadeira ou real em 

si. 
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86 

 

 O problema, para Dworkin, é que ninguém sabe direito qual diferença existente 

entre uma afirmação de que algo é e a de que algo é em si. Isto está diretamente ligado à 

diferença existente entre uma sentença-I e uma sentença-E. Sentenças-I são as do tipo “isso 

é o correto a ser feito”. As sentenças-E dizem “isso é real e objetivamente a única atitude 

correta”. As sentenças-E parecem portar um elemento que aponta para este em si, ao 

afirmarem que algo é errado porque é real e objetivamente correto. 

 Dworkin é bem categórico: não há motivos para pensar que estes elementos 

presentes nas sentenças-E trazem uma informação adicional, ou são carregados de uma 

metafísica. Não há por que considerar as sentenças-I neutras, e as sentenças-E dogmáticas. 

As duas são apenas maneiras diferentes de defender um posicionamento. Ninguém, ao 

pronunciar uma sentença-E, acredita que a sua resposta é melhor que todas as outras, ou 

que não está sujeita a casos excepcionais em que seja menos recomendável que outras. 

Recomenda o autor, então, uma leitura natural, vendo estas sentenças não como carregadas 

de metafísica, mas apenas de apelo retórico. 

 Palavras como real, verdadeiro ou objetivo não significam mais que uma crença de 

que a aprovação ou reprovação de uma atitude independe da opinião de quem seja; a 

crença de que é coerente, e não opinião efêmera. Dizer que matar alguém é errado 

verdadeira e objetivamente não impede dizer que é permitido matar em legítima defesa ou 

estado de necessidade. Em suma, não diz nada que contrarie o senso comum, nada que não 

seja compartilhado por céticos e crentes. 

 Note-se que a leitura natural não é um método rigoroso, mas uma atitude. Isso 

estará presente durante todo o artigo, pois a preocupação dele em não responder com 

argumentos carregados de teoria é constante. Ele não rebate as teorias céticas com outras 

teorias, mas com atitude e crença. É uma forma de argumentação bastante sofisticada. 

 

Metafísica 

 

 Nesta parte é enfrentada a idéia cética de que as sentenças-E falam de metafísica, 

decidindo questões que não podem ser esclarecidas pela razão humana. O correto, dizem 

os céticos, é deixar a moral do jeito que está, sem inserir elementos obscuros. 

 O autor responde da mesma forma da parte anterior. Tudo que as supostas 

sentenças-E falam não ultrapassa o que as chamadas sentenças-I dizem; só o dizem de uma 

forma mais enfática. Não há de se procurar nelas metafísica, obscuridade ou conceitos de 
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difícil aplicação. O enunciado de que há enunciados morais verdadeiros não desafia o 

senso comum, e o cético que nega isto dificilmente está tomando uma posição moral 

neutra, não-discutível. 

 Uma outra idéia contra a verdade de enunciados morais é sustentada por alguns 

filósofos: o de que as propriedades morais são constituídas de propriedades mais simples, 

comuns. Como a propriedade física de ser quente é a mesma coisa de ter suas moléculas 

agitadas, a propriedade de correção consiste na maximização da felicidade, por exemplo. 

Mas, para Dworkin, essas não são descobertas que acrescentem informação; são apenas 

formas diferentes de dizer a mesma coisa. O calor não deixa de ser quente e passa a ser 

movimento porque se descobriu que em nível microscópico as moléculas estão mais 

agitadas; a sensação não muda. Da mesma forma, a adequação de atos a um padrão ético 

não é invalidada por se dizer que tal adequação consiste apenas em maximização da 

felicidade. São, insistimos, apenas formas diferentes de dizer a mesma coisa. 

 

Propriedades primárias e secundárias 

 

 Uma outra estratégia cética contra a verdade dos enunciados morais se baseia na 

distinção entre propriedades primárias e secundárias. As propriedades primárias são 

aquelas que existem no próprio objeto, como massa e extensão. Propriedades secundárias 

são aquelas que só são reais em contato com aquele que percebe, como temperatura e 

cor
135

. Segundo os céticos descritos aqui, os valores morais são propriedades secundárias, 

que só existem porque provocam uma sensação em alguém; quem afirma que os valores 

morais são reais e verdadeiros acredita que eles existem independentemente de quem os 

pensa, o que é um erro metafísico, pois pressupõe que eles são propriedades primárias. 

 Para Dworkin, no entanto, não há nada de neutro em achar que as propriedades 

morais são secundárias. Pelo contrário, para ser coerente com seu pensamento, tem de 

afirmar que no dia em que as pessoas no geral não sentirem aversão pelo genocídio, este 

não será um ato moralmente reprovável. Isso pressupõe que, para descobrir se um ato é 

louvável ou reprovável do ponto de vista moral, basta uma pesquisa de opinião. É um 

pensamento que não é neutro; pressupõe algumas condições, ainda que subjetivas e 

variáveis, em que se pode decidir se algo é certo ou errado. 
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 Quem atribui às propriedades morais a natureza de secundárias precisa explicar 

qual a extensão disso. Precisa dizer se o que determina a verdade dos juízos morais são as 

impressões que recebem as pessoas de uma determinada época, se varia de cultura para 

cultura, que tipo de impressão pode gerar um veredicto geral de aprovação ou 

desaprovação, se fatores econômicos ou políticos são determinantes etc. Com tantas 

variáveis assim, não há nenhuma diferença prática entre dizer que os valores morais são 

propriedades primárias ou secundárias. Tanto num como noutro caso os argumentos 

levantados são idênticos aos de uma disputa moral comum.  

 Note-se que Dworkin, ao contrário de Apel, crê possível falar em juízo moral 

válido mesmo quando ocorrem apenas composição e mediação de interesses individuais. 

As exigências metodológicas aqui são bem menores do que na pragmática transcendental, 

embora se parta do mesmo problema. Questões relacionadas ao método são enfrentadas 

mais diretamente adiante, quando ele começa a falar em austeridade. 

 

Correspondência com a realidade 

 

 Outra crítica que os céticos fazem é que sentenças-E representam, ou espelham, ou 

referem-se a algo na realidade, enquanto que sentenças-I reconhecem o caráter 

convencional dos valores morais. Acusam de erro lógico referir-se a correspondência entre 

pensamento e mundo além da linguagem e das convenções. Mas, adverte o autor, não há 

nenhuma informação nova em “aborto é ruim corresponde a um fato” ou “é real que o 

genocídio é mau”. É apenas uma obviedade, ou, para utilizar uma linguagem técnica, uma 

correspondência mínima. Mas será que é possível achar uma outra utilização para as 

sentenças-E, que se refira a um estado de coisas verdadeiro, uma correspondência que não 

seja mínima? 

 Talvez a correspondência não-mínima de que os arquimédicos falam seja do tipo: 

as propriedades morais causam um impacto direto e independente nos receptores humanos 

e, assim como os órgãos dos sentidos nos permitem juízos objetivos sobre a realidade 

exterior, existe uma capacidade para descobrir na realidade exterior qual a decisão correta. 

Mas, insiste Dworkin, não se pressupõe uma percepção deste tipo quando se fala no lugar 

de “um fato que é bom inspira o sentimento de aprovação” a sentença “um fato que é bom 

causa o sentimento de aprovação”.   
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 Uma pressuposição dessa natureza pede a tese de que há um campo moral 

independente, que atua sobre a mente humana como os objetos atuam sobre nossos órgãos 

sensoriais. Mas esta tese não faz nenhum sentido, ainda segundo o autor, porque não há 

relação de causa e efeito entre fatos e sentimento, nem é necessário supô-la para emitir 

juízos morais. Se alguém que defende a posição de que o aborto é ruim porque se sente 

inclinado a isso for perguntado sobre suas razões, essas serão tão familiares quanto 

quaisquer outras (extermínio de uma vida inocente, razões religiosas etc.). Suas razões 

serão de ordem comum, não pressupondo um sentido moral; fazer referência a um 

sentimento de aprovação ou rejeição não acrescenta informação nova. Logo, não é preciso 

supô-lo para emitir juízos morais válidos. 

 Talvez este realismo minimalista, ou enfraquecido, não agrade a muitas pessoas. De 

fato, não traz nada que o senso comum não perceba, nem teorias diretas sobre o que é 

verdadeiro nem falso nem procedimentos de correção do raciocínio moral. Mas esta 

insuficiência do argumento moral é uma crítica com base na austeridade, que será 

considerada mais adiante, e não na neutralidade. A neutralidade não chega neste nível 

geral, de insuficiência lógica. Para combater a neutralidade, basta afirmar que a tese da 

causalidade moral imediata é absurda, para não dizer ininteligível. 

 Mesmo aceitando a idéia de que existe um sentido moral e que fazer referência a 

ele modifica a forma de ver a questão, ainda assim esta não seria uma discussão neutra, 

extra-moral. Ela simplesmente diria que os juízos morais verdadeiros são os que 

correspondem ao campo moral que os cerca, e aí teria que definir como se dá essa relação 

de causalidade moral. Tornar-se-ia uma discussão sobre valores, e ainda que utilizando 

uma linguagem diferente, não possuiria nada de neutro.  

 

 

Explicando o erro 

 

 Esta parte começa com o autor se afastando da idéia de que, por haver divergência 

entre dois seres racionais em assuntos morais, pelo menos um está errado. 

 É citado Crispin Wright, que enxerga assim a discussão entre realistas e anti-

realistas: realistas acreditam que seus juízos morais devem se adequar a algo “lá fora”, 

independente do que pensam as pessoas, e uma discordância sobre assuntos morais é 

explicada pelo fato de que nem todos os lados conseguem representar mentalmente o que é 
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justo. Quando duas máquinas de fax imprimem coisas diferentes, ou é porque a informação 

de cada uma é diferente, ou pelo menos uma delas está com defeito. A situação com seres 

humanos e os valores morais, para a tese realista, é análoga ao funcionamento das 

máquinas de fax. Como a realidade moral é única, no mínimo um dos lados que discordam 

está errado. Os anti-realistas radicais (arquimédicos), por seu turno, não acreditam neste 

tipo de representação, e aceitam o relativismo absoluto, sendo ele uma falha inerente à 

natureza humana. Para esses últimos, todas as máquinas de fax apresentam defeitos. 

 A idéia que Wright levanta pressupõe que os realistas levam a sério a tese da 

causalidade moral imediata, aquela que diz que os juízos morais agem sobre a mente como 

os objetos sensíveis agem sobre os órgãos de sentidos. Como Dworkin explicou antes, esta 

tese é inconsistente. Ainda, acrescentar que a discordância de opiniões depende da falta de 

capacidade mental de no mínimo um dos discordantes força a reconhecer que divergências 

filosóficas também dependem desse tipo de incapacidade, e esta não parece ser uma tese 

plausível. Defender a própria opinião não requer atribuir algum tipo de erro ou 

incapacidade ao adversário. 

 Mais à frente, Dworkin defenderá a tese de que não há descoberta de juízos morais, 

mas construção. Não há, portanto, erro de opinião demonstrável como as falhas do fax, 

mas isto não torna o debate irracional. É nisso que se baseia seu realismo minimalista. 

 

Expressão de opiniões (Expressivist readings)
136

 

 

 Tudo bem que as sentenças-E não representem nada mais do que sentenças-I. Tudo 

bem que a única diferença seja de ênfase, ou retórica. Mas, se este é o caso, o que sobra 

para as sentenças-I, além de expressão de opiniões ou recomendações? Se não há nada que 

reforce o enunciado, o que faz pensar que existe racionalidade no campo da moral? Nestas 

dúvidas se apóia a crítica cética que agora é enfrentada. 

 Para Allan Gibbard, por exemplo, há um defeito nos enunciados morais, porque 

eles são tratados como enunciados descritivos, como quem diz “há um cachorro perto da 

porta”. Para se desfazer desta forma de platonismo, é necessário reconhecer que os valores 

morais são meras expressões de opinião, e não representam nada diferente delas. Achar 

que existe algo a que os enunciados morais se refiram é uma tese absurda. 

                                                 
136

 Como a tradução não é literal, colocamos entre parênteses o título original da seção. 



91 

 

 Novamente Dworkin se defende de tais acusações, alegando que é um exagero dos 

críticos quando procuram um resquício de platonismo ou de descritivismo realista nas 

chamadas sentenças-E. Quando se fala que algo é realmente reprovável, é porque este algo 

é reprovável independentemente do que as pessoas pensam sobre ele. Não há nada de 

absurdo na elaboração de enunciados deste tipo, desde que sejam vistos apenas como uma 

forma diferente de expressar opiniões, baseadas em razões que não são efêmeras ou 

dependentes da vontade individual. Não é nada que contrarie o senso comum. 

 Em seguida é apresentada a teoria de Simon Blackburn, que se declara 

“projetivista”, ou “quase-realista”. Segundo Blackburn, não há como se contentar com a 

mera expressão de opiniões. Há de existir algo mais sólido, e em busca desse algo ele 

propõe uma atitude naturalista: 

 
 “Se alguém tenta discutir questões externas”, diz Blackburn, “este alguém deve 

usar uma diferente abordagem – no meu caso, um naturalismo que coloca as 

atividades éticas no reino do ajustamento, melhoramento, sopesando e rejeitando 

diferentes sentimentos e atitudes.”
137

 

 

 Blackburn continua dizendo que não há propriedades morais no mundo, e que a 

única coisa que existe são as atitudes das pessoas. Procurar as causas (behavioristas, 

naturalistas) destas atitudes no mundo, para melhorá-las, é a tarefa de uma filosofia moral.  

 Dworkin nota que a teoria de Blackburn é uma proposta muito parecida com o 

criticado platonismo, porque a atitude naturalista aponta para causas externas à ação, a 

partir das quais a correção do pensamento moral deve ser julgada. Além disso, identifica 

no discurso naturalista uma incoerência. Blackburn fala que tudo que existe são atitudes, 

mas aponta para algo além das meras atitudes. Que elemento poderia ser esse? Como ele se 

relaciona com as atitudes, isto é, que tipo de causalidade ocorre? A resposta para estas 

questões é bastante difícil. 

 Uma crítica mais geral a esta forma de naturalismo é a que pode ser aplicada a 

qualquer tipo de arquimedianismo: os enunciados, por mais naturalistas que sejam, tomam 

posições morais positivas, isto é, não conseguem escapar para um ponto de onde possam 

proferir opiniões neutras. Mesmo que expressas por uma linguagem mais sofisticada, 

                                                 
137

 “If one attempts to discuss external questions," he says, "one must use a different approach-in my case, a 

naturalism that places the activities of ethics in the realm of adjusting, improving, weighing, and rejecting 

different sentiments or attitudes." DWORKIN, Ronald. Objectivity and Truth: You‟d better believe it. 

Philosophy and Public Affairs. Vol. 25, Issue 2. Cambridge, 1996. p. 111. 
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posições morais baseadas no naturalismo entram com as mesmas credenciais num jogo de 

convencimento. Não há nada neutro nesta proposta. 

 Até esse ponto, Dworkin tratou da neutralidade, não entrando nas dificuldades 

teóricas de sustentar uma teoria moral baseada numa leitura natural. Ele é consciente 

dessas dificuldades, mas só agora as enfrentará mais de perto. O interessante é que ele não 

faz uma defesa direta da sua posição. 

 

4.1.2 Austeridade: a primazia do valor 

 

 Enquanto que a neutralidade ainda guarda intenção de salvar o raciocínio de valores 

(Gibbard, Blackburn), a austeridade enfatiza uma crítica geral, mais contundente e baseada 

em critérios filosóficos, epistemológicos. Na carona da idéia de crise pós-moderna, a 

ênfase do ceticismo aqui não é em encontrar um ponto neutro ou de correção para a 

discussão moral, mas desistir de buscar qualquer critério racional para a discussão 

valorativa. A moral é uma ilusão, porque duas pessoas, por mais racionais e informadas 

que sejam, ainda podem sustentar opiniões discordantes, e não há nenhum critério racional 

de decisão no sentido de uma demonstração metódica. Na ciência pelo menos se pode 

manter a esperança de que as experiências resolverão, cedo ou tarde, o debate. Mas no 

campo moral não há apoio. O raciocínio moral é, desde o princípio, infundado
138

. 

 Dworkin parece encarar esta argumentação com muito respeito. Ele tem 

consciência de que a ênfase na austeridade torna o ceticismo mais direto, com um 

raciocínio crítico mais poderoso e abrangente. Ao contrário da neutralidade, que ainda faz 

concessões à racionalidade moral, a austeridade desafia o não-cético a apresentar uma 

teoria positiva não baseada em dogmas, que sobreviva às dificuldades epistemológicas do 

atual estágio filosófico. Não é uma tarefa fácil, e Dworkin tem de recusar várias pretensões 

de objetividade, baseando sua teoria moral na crença, esperança e tolerância. 

 Esta proposta do autor só é satisfatória se o que se espera de uma teoria moral não 

for uma ciência da valoração que permita demonstrar os erros do raciocínio moral e 

encontrar a melhor decisão no caso concreto, e ainda de explicar a relação de causalidade 

                                                 
138

 Tanto os que enfatizam a neutralidade como os que enfatizam a austeridade ainda estão ligados ao que 

Apel chama de cientificismo positivista. Os que enfatizam a neutralidade buscam um método mais científico 

para os juízos morais. Os que enfatizam a austeridade dizem que nenhum método científico pode salvar os 

juízos morais. Os dois se referem à capacidade da ciência. 
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entre os valores e as ações. É uma teoria que não diz qual a melhor resposta, ou o método 

para encontrá-la. Parece pouco, mas o que o autor tenta demonstrar daqui por diante é que 

esta idéia é suficiente para não cair no ceticismo, e que ela não contraria a forma usual de 

tomada de decisões. 

 Aqui as diferenças com relação à pragmática transcendental tornam-se mais 

evidentes. Apel responde ao ceticismo com um (projeto de) método filosófico rigoroso, e 

Dworkin com uma atitude de crença. É esta última suficiente para rebater os fortes 

argumentos do ceticismo e do relativismo? 

 

Diversidade e motivação 

 

 John Mackie, apresentado como um arquimédico que baseia sua teoria no 

argumento de austeridade, acredita que tanto sentenças-I quanto sentenças-E fazem parte 

do raciocínio moral normal. Crê até que não há uma diferença significativa entre os dois, 

que sentenças-E são só uma forma diferente de enunciar sentenças-I, e é justamente por 

isso que não se pode falar que a moralidade obedece a argumentos racionais. 

 Dois são os argumentos principais de Mackie. O primeiro é o argumento da 

diversidade, em que pessoas igualmente racionais e bem informadas podem discordar sem 

que haja nenhum critério racional objetivo para o desempate, nem a curto nem a longo 

prazo. A este argumento Dworkin responde que o raciocínio moral não é de descoberta, 

mas construção, e só se exigirmos dele alguma forma de método objetivamente válido é 

que a crítica de Mackie é pertinente. Mas essa exigência não é necessária, como será 

demonstrado na apresentação detalhada do ceticismo interno. 

 A segunda objeção de Mackie tem a ver com a idéia de que, se existe alguma 

realidade dos valores, estes valores deveriam constranger os seres humanos a agir de 

acordo com eles, e, conseqüentemente, uma forma de demonstrar quando estão se 

afastando deles. Dworkin rebate dizendo que, para algo assim fazer sentido é necessário 

apoiar a teoria da causalidade moral imediata, rejeitada em tópico anterior.  

 Dworkin aceita uma forma enfraquecida da tese de que os valores constrangem os 

seres humanos a agirem corretamente. Nas palavras dele: 
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 (…) a alegação de que a moralidade é inerentemente motivadora significa que 

ninguém aceita um julgamento moral ou avaliativo a não ser que sinta algum 

impulso real para agir em direção ao que o julgamento aponta
139

. 

 

 Porém: 

 

Alguém que pensa que o mundo seria melhor com menos sofrimento pode ter 

uma falha de caráter, como eu disse, se ele não é motivado para a ação. Mas, se 

não é de tal forma, isto não significa que ele não pensa daquele jeito
140

. 

 

 Dworkin parece considerar plausível o raciocínio de que todos temos certa 

tendência de agir de acordo com o que achamos ser o bem, mas isso não nos impede de 

agir em desacordo com os princípios que acreditamos justos, mesmo que para isso 

enfrentemos um dilema. Há tendência a agir de acordo com o que acreditamos, mas isso 

não pode ser elevado à condição de regra, porque a afirmação de que uma crença moral 

causa a ação é, para ser plausível, apenas uma forma abreviada de enunciar que há motivos 

para se agir de determinada maneira. Se os motivos não estiverem presentes, ou houver 

motivos mais fortes em sentido contrário, ou houver uma falha de caráter, não há razão 

para invalidar a idéia de que as crenças morais comandam a ação. Não é uma regra rígida, 

estrita, que não permite exceções. É apenas uma forma abreviada de indicar uma tendência 

de conduta, que pode ser abandonada por interesse próprio ou coletivo. 

 Em seguida, Dworkin apresenta pela primeira vez no texto seu argumento decisivo, 

depois de reconhecer que o raciocínio moral pode não ser mais que uma ilusão egoística: 

 

É suficiente dizer agora, porém, que mesmo se for verdade que ninguém nunca 

possuiu uma crença moral, isto não significa que nenhuma proposição moral é 

verdadeira
141

. 

 

 Cada ser humano tem o direito de acreditar possuir uma crença moral verdadeira 

em si. Crença e verdade não guardam uma relação direta, e a incapacidade humana em 

saber se está crendo em algo correto não é motivo para deixar de acreditar em verdades. 

                                                 
139

 “(…) the claim that morality is inherently motivating means that no one really accepts a moral or 

valuational judgment unless he feels some actual motivational impulse to act in the direction that judgment 

points”. Idem, p. 115. 
140

 “Someone who thinks that the world would be better with less suffering may be defective in character, as I 

said, if he is not thereby moved to action. But if he is not, it does not follow that he does not have that 

thought”. Idem, p. 115. 
141

 “It is enough to say now, however, that even if its truth entailed that no one ever held a moral belief, it 

would not entail that no moral proposition was true”. Idem, p. 116. 
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Existem decisões morais e essas ajudam a tornar o mundo um lugar melhor para se viver, 

portanto, é lícito acreditar no progresso, no bem-estar geral e na realidade dos valores. 

 

Hierarquia epistemológica 

 

 Nesta parte o autor começa a mudar a linha de argumentação, apresentando os 

primeiros traços claros do seu ceticismo interno. Seus argumentos agora se tornam menos 

lógicos e mais pragmáticos, apelando para a importante função que o raciocínio moral 

desempenha na cultura como um todo. Sua alegação é que não se trata de saber a que lado 

– realistas ou anti-realistas – cabe o ônus da prova, mas de saber, dentre as duas propostas, 

quais as que apresentam idéias mais plausíveis. Suponham-se duas alternativas. A 

primeira, que seres humanos possuem uma forma de raciocínio moral que às vezes falha, 

mas que na maioria das vezes permite chegar a conclusões aceitáveis sobre a melhor forma 

de agir, coletiva ou individualmente. A segunda, não há objeção racional a exterminar um 

grupo, escravizar uma raça ou torturar uma criança. Qual das duas é a mais aceitável? 

 Não se trata de ser constrangido pelos pensamentos morais a agir corretamente, ou 

a demonstrar objetiva e metodicamente que situação é a melhor. Pelo contrário, é pelo 

confronto de posições opostas que encontramos a mais coerente com o conjunto de nossas 

crenças
142

. Não é preciso encontrar um apoio melhor do que a crença consciente, e 

nenhuma passagem expressa melhor este raciocínio do que a que segue: 

 
Mesmo que você não encontre forças para acreditar em algo, decididamente e do 

fundo do coração, é melhor você acreditar. Não, como eu disse, porque sua 

crença sustenta sua própria verdade, mas porque você não pode pensar em 

nenhum argumento que refute a crença que também não seja uma crença. Do 

começo ao fim, é apenas convicção
143

. 

 

 Há uma crença natural na capacidade de fazer julgamentos morais, de chegar a 

convicções duráveis, que concordam com a opinião de muitas outras pessoas e que são 

compatíveis com o que pensamos ser racional. Já que faz bem acreditar na capacidade de 
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 Esta idéia de coerência com o conjunto das crenças é uma idéia presente em Donald Davidson, de quem 

Dworkin parece retirar muitas idéias, com os devidos créditos. DAVIDSON, Donald. Inquiries into Truth 

and Interpretation. Oxford: Clarendon Press, 1984. 
143

 “If you can't help believing something, steadily and wholeheartedly, you'd better believe it. Not, as I just 

said, because the fact of your belief argues for its own truth, but because you cannot think any argument a 

decisive refutation of a belief it does not even dent. In the beginning, and in the end, is the conviction”. 

DWORKIN, Ronald. Objectivity and Truth: You‟d better believe it. Philosophy and Public Affairs. Vol. 

25, Issue 2. Cambridge, 1996. p. 118. 
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emitir juízos morais verdadeiros, mesmo que a filosofia diga o contrário, não há razão para 

não acreditar. Não envolve nada misterioso ou artificial, como a tese da causalidade moral 

imediata. Se na prática a crença contribui para a felicidade, é melhor acreditar. 

 Deve-se abandonar, portanto, a idéia de conseguir um teste para a melhor decisão, 

também porque a estética não precisa de tal artifício para sobreviver, e nem a ciência 

empírica é tão exigente consigo mesma, como tentam mostrar teorias de Feyerabend e 

Kuhn
144

. A verdade objetiva é um mito que não precisa ser sustentado; o edifício da razão, 

por incrível que pareça, não cai se for retirado esse alicerce. Claro que a ciência 

experimental tem modos eficientes de chegar a consensos, mas não se deve rejeitar a moral 

pelo simples fato dos métodos científicos experimentais não se aplicarem a juízos de valor. 

 Wright alega que, na ausência de um método objetivo de correção moral, resta 

impossível defender que a humanidade está progredindo neste campo. Dworkin rebate 

afirmando que nada impede que alguém, em sintonia com nossa época, pense que a 

humanidade faz bem em rejeitar de modo geral a tortura, a escravidão ou o assassinato, e 

que sociedades que rejeitam tais práticas são mais evoluídas que outras. Nada impede que 

a esperança seja mantida; basta acreditar que a humanidade continuará neste caminho até 

reduzir estes males a uma escala insignificante, crença esta que não é desmesurada.  

  

Reféns psicológicos 

 

 Aqui, o ceticismo arquimédico utiliza-se do fato de que a maioria das convicções 

morais se baseia em controversos pressupostos metafísicos. O caminho adotado por muitas 

escolas, como a pragmática transcendental, rebate essas acusações com mais metafísica e 

torna tudo muito confuso
145

.  A resposta de Dworkin, por sua vez, não é com metafísica, 

mas com psicologia; não no campo da lógica, mas da plausibilidade. Essa forma indireta de 

responder foi uma decisão muito feliz. 

 O primeiro argumento metafísico dos arquimédicos é o de que não existe vontade 

livre, e por isso não pode haver atos certos ou errados, porque no fim das contas as ações 
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 A referência a estes autores e à teoria da ciência não é feita no texto de Dworkin, porque sua preocupação 

é exclusivamente com o ceticismo moral. Ver FEYERABEND, Paul. Contra o método. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1977, e também KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: 

Perspectiva, 2003. 
145

 Note-se que podem ser acusados de arquimedianismo tanto céticos como crentes. O fundamental para ser 

arquimédico não é o ceticismo ou o relativismo, mas a crença de que julga a realidade moral “de fora”, seja 

validando ou recusando. O fato dos alvos principais de Dworkin serem o relativismo e o ceticismo não 

invalida sua repulsa por um realismo robusto. 
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humanas obedecem a relações de causalidade. A resposta do autor é que o pressuposto de 

que deve haver uma vontade livre para que existam julgamentos morais é em si um 

argumento moral. É um pressuposto moral positivo, embora disfarçado de argumento 

extra-moral; muitas religiões e culturas o rejeitam. É possível pensar em moral sem se 

perguntar se a vontade é livre. 

 O segundo argumento metafísico é o que diz que, sem Deus, não há moralidade, e o 

mundo está entregue à degradação. Este é outro pressuposto moral positivo, outra idéia que 

não é auto-evidente para Dworkin. Suponhamos que cada ser humano está entregue a sua 

própria sorte; isto é motivo para abandonar a busca de melhores situações de convivência, 

ou ainda achar que qualquer objetividade moral é uma ilusão passageira? 

 Suponha-se que um cidadão, que tem muito dinheiro, é a favor de impostos mais 

altos para os mais ricos, e acredita que esta idéia é boa para maximizar a felicidade geral, 

apesar de ser mais prejudicial para pessoas ricas como ele do que para outros. Ao ser 

confrontado com a idéia de que, no fim das contas, a moralidade não importa e a única 

razão para que ele sustente esta posição é sua satisfação pessoal, porque ele crê ser um 

bom cidadão, ele tem duas hipóteses de crença. A primeira, acreditar que seus motivos não 

são egoísticos, e sua única motivação é o bem geral. A segunda, dar razão à crença de que 

o bem geral é uma ilusão que oculta as causas reais das ações. 

 Ainda que a última hipótese seja a escolhida pelo cidadão, ela não lhe dá motivos 

para mudar de posição, sendo contra o aumento de impostos para os mais ricos. Seus 

motivos reais, por mais egoísticos que sejam, coincidem com o bem comum. Para o autor, 

a hipótese de que o bem comum é uma ilusão é desnecessária; não acrescenta nada ao 

mecanismo já existente. Continuam existindo motivos egoísticos que contribuem mais e 

outros que contribuem menos para o bem geral, e isso não é ilusório. 

 Assim, mesmo se consideramos que a única motivação das pessoas é o interesse 

próprio ainda restam importantes questões morais. Seria a maximização do interesse 

próprio suficiente para a felicidade geral? Ou é necessário que as pessoas abdiquem de 

seus interesses próprios para encontrarem a felicidade geral? No caso de resposta positiva à 

segunda pergunta, em que medida é necessário abdicar? Mesmo o mais profundo ceticismo 

não esgota a necessidade de investigar como melhor proceder. 

 Os arquimédicos, diz o autor, são apenas praticantes de má metafísica, que 

procuram um campo neutro e superior de onde possam falar coisas que contrariem o senso 

comum. O pior é que muitos escritores defendem a racionalidade dos juízos morais 
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utilizando a mesma linguagem incompreensível, e terminam caindo num jogo que parece 

não ter solução. O meio de escapar da armadilha é não querer corresponder a todas as 

expectativas metafísicas, como se fossem questões fundamentais, porque não passam de 

extravagâncias. 

 Dworkin, ao sustentar essas posições anti-metafísicas, se declara um realista, 

porque acredita na verdade de alguns julgamentos morais, mas reconhece que seu realismo 

pode não agradar a muitos, porque não é um realismo robusto. Mas não parece ser uma 

situação importante para ele: 

 

“Mas, uma vez que recusamos a ininteligível tese do campo moral” (i.e., a 

causalidade moral imediata), “não parece haver mais razão em chamar o ponto 

de vista que defendo minimalista que chamá-lo de maximalista, porque não 

existe mais nenhuma tese robusta para derrubar nenhum realismo nem para 

refutar anti-realismo algum” (...)
146

 (destaque meu) 

 

 Nisto consiste ao mesmo tempo o combate ao arquimedianismo e o engajamento 

dworkiniano. Mesmo a decisão mais cética precisa se justificar diante da moral, que exerce 

sua própria soberania. Assim como não se pode escapar da razão para julgá-la de fora, não 

se pode escapar da moral com o mesmo intuito. 

 Mas, depois de toda essa batalha contra os argumentos céticos, Dworkin reconhece 

que não sobra muita coisa. Mesmo que tenha conseguido defender importantes aspectos da 

crença, não há motivo para comemorações, porque só resta a finitude da natureza humana. 

A batalha deixou marcas, e mesmo com o refúgio da esperança, fica evidente que não 

sobrou muito. 

 Aqui acaba o ataque direto à austeridade, e Dworkin começa a delinear melhor sua 

tese, o ceticismo interno, ou realismo minimalista. 

 

4.1.3 Ceticismo interno 

 

 Nesta última seção, o autor apresenta sua tese cética, o ceticismo interno. À 

diferença do ceticismo externo, ou arquimédico, este tipo reconhece a verdade de alguns 

                                                 
146

 “But once we dismiss the barely intelligible moral-field thesis, there seems no more point in calling the 

view I have been defending minimalist than in calling it maximalist, because there is no more robust thesis 

for any realism to deploy or any anti-realism to refute (…)”. DWORKIN, Ronald. Objectivity and Truth: 

You‟d better believe it. Philosophy and Public Affairs. Vol. 25, Issue 2. Cambridge, 1996. p. 128. 
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julgamentos morais, e a necessidade de justificar caso a caso, dentro do campo moral, 

qualquer dúvida ou indeterminação. 

 

Indeterminação e ponto de partida 

 

 Muitas pessoas, quando interrogadas sobre qual posição inicial devem tomar num 

debate sobre moral, arte ou direito, respondem que é a de indeterminação: não há certo ou 

errado, pior nem melhor; tudo é relativo.  

 Acontece que há uma diferença significativa entre um juízo de indeterminação e um 

juízo de incerteza. Um juízo de indeterminação tem caráter permanente, e exige razões 

fortes. Dizer que a questão do aborto não tem solução, por exemplo, exige razões tão fortes 

quanto as existentes a favor da liberação ou da proibição. Um juízo de incerteza, por sua 

vez, é temporário, espera o melhor momento de decidir, o aparecimento de razões 

decisivas etc. O juízo de incerteza é causado pela ausência (temporária) de boas razões. Por 

isto é uma posição inicial mais coerente que a indeterminação: antes de decidir não se 

deve, teoricamente, estar inclinado para nenhuma posição específica, e a idéia é decidir 

assim que haja razões suficientes.  

 Qualquer que seja a decisão, não se dá em abstrato, mas no caso concreto. Não é 

possível um juízo geral de indeterminação, incerteza, posição uma ou posição outra. O 

engajamento é obrigatório porque o ser humano, desde o início, já tem que decidir. Não é 

uma questão epistemológica, mas prática: negar-se a decidir já é uma decisão, decide-se 

por deixar as coisas passarem. As conseqüências práticas são sérias, e não podem ser 

ignoradas. 

 

Razões de uma terceira espécie 

 

 Nesta seção o autor reforça a diferença entre um juízo de incerteza e um de 

indeterminação. Acrescenta às diferenças elencadas nos parágrafos anteriores a angústia de 

evitar a decisão errada, angústia que existe entre os indecisos. Por exemplo, a Igreja 

Católica recomendou que aqueles que estão indecisos sobre se um feto é pessoa devem 

defender a proibição do aborto, porque os danos seriam irreparáveis caso fosse liberada a 

prática no primeiro momento e depois fosse descoberto que fetos são pessoas. Tal angústia 
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não ocorre com os que acreditam que é uma questão sem solução; para eles, tanto faz, 

porque não há resposta melhor que outra “em si”. 

 Em seguida, é traçada uma analogia com a estética. Quem quer que venha a 

argumentar a favor de que Picasso é melhor pintor que Salvador Dali, por exemplo, precisa 

argumentar nos limites da estética. Mesmo que se utilizem argumentos da mais diversa 

natureza, desde a quantidade de quadros pintados até a variação de cores das obras, há uma 

dimensão estética à qual não se pode deixar de fazer referência. Mesmo que na forma de 

argumentos de lógica ou semântica, não se pode esquecer que se trata de uma discussão 

sobre gosto, que não permite demonstrações ou definições precisas. A forma de 

convencimento da arte é distinta da forma científica experimental. Estas mesmas 

considerações podem analogamente ser aplicadas a assuntos morais, porque neles os 

argumentos são construídos, não demonstrados. 

 A relatividade do gosto pode ser melhor explicada quando se comparam artistas de 

gênero distinto, por exemplo, Mozart e Picasso. Neste caso, resolver qual dos dois é o 

melhor artista envolve critérios ainda mais abstratos e pessoais que os utilizados na 

comparação entre Dali e Picasso. Porém, isso não impede que sejam estabelecidos critérios 

racionais de debate. Ainda: 

 

Mas se nenhum (dos discordantes) convencer o outro, continuarei com minha 

opinião, assim como você continuará na sua. Seria ruim para meu ponto de vista 

que eu não pudesse convencer você dele, mas isto não contaria como 

refutação
147

. 

 

 Suponhamos que não é possível julgar qual o melhor dos dois artistas, seja porque 

são de gêneros distintos, seja porque possuem estilos distintos, seja porque não viveram na 

mesma época. Os dois são grandes artistas, mas não se podem comparar as suas obras. Este 

é um juízo de indeterminação típico, mas mesmo ele precisa ser sustentado com razões, 

como a diferença de época ou de estilo, e estas razões têm que apontar para a dimensão 

estética. Não podem escapar dela. Da mesma forma, juízos de indeterminação moral 

indicam, mesmo que indiretamente, sob quais condições são possíveis juízos morais 

genuínos.  
 

 “A clareza absoluta é privilégio de tolos e fanáticos”
148

, diz Dworkin. Muitas vezes 

é necessário tomar decisões importantes sem estar convencido de que é a decisão correta. 

Isto acontece no Direito, na proibição do non liquet: o juiz tem que decidir alguma coisa 

mesmo nos casos mais difíceis, e nem sempre é possível entregar uma parte do objeto em 

                                                 
147

 “But if neither convinces the other, I will continue in my opinion, as no doubt you will in yours. It would 

tell against my view that I could not convince you of it, but I would not count this as a refutation”. Idem,. p. 

133. 
148

 “Absolute clarity is the privilege of fools and fanatics”. Idem, p. 135. 
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questão para cada litigante, como não foi possível no julgamento de Salomão. Nestes 

casos, como na recomendação da Igreja Católica sobre o aborto, a indiferença é uma 

situação com sérias conseqüências práticas que, quando não é proibida como no caso do 

juiz de direito, exige muito boas razões para ser sustentada. 

 É nisto que também falha o ceticismo arquimédico: na dúvida, não é uma posição 

de indeterminação o padrão inicial. Para a posição inicial exige-se ausência de 

convencimento, e a indeterminação é um convencimento como outro qualquer, que precisa 

ser justificado diante das circunstâncias. Defender que a indeterminação não necessita 

justificação é indicar que o senso comum assim também o considera, e que uma teoria não-

cética é que tem que provar seu valor. Mas o senso comum não age assim; estamos todo o 

tempo tomando decisões morais, sendo céticos ou não, e ficamos angustiados quando não 

conseguimos achar boas razões para a maioria de nossas ações. Esta crença de que nenhum 

juízo moral faz sentido é uma hipótese extravagante, e dizer que todos pensam assim é 

mais cômico do que convincente. 

 Dworkin finaliza o texto com um belo parágrafo, que pede para que sejamos mais 

esperançosos que filosóficos, e que não deixemos teses obscuras nos fazerem crer que 

nossas crenças são egoístas ou irracionais. 

 Nestes últimos parágrafos se encontram as idéias mais interessantes do texto. É 

onde ele apresenta sua tese principal, que lhe motiva a reagir ao ceticismo: uma teoria 

moral que não toma posições substantivas, e tem consciência das dificuldades que enfrenta 

no campo lógico. Porém, ao contrário de outras, tem a coragem de reconhecer que os 

argumentos lógicos não são decisivos. Demonstra uma bela maturidade intelectual, porque 

parece uma proposta sincera. 

 A apresentação feita até agora segue os passos dados por Dworkin em seu artigo. 

Serão destacados agora os pontos principais de sua filosofia moral, comparando-os mais 

sistematicamente com as teses de Apel, e em seguida será feita uma análise crítica 

comparativa dos dois autores, seguindo com a conclusão do trabalho. 

4.2 Análise dos pontos principais do artigo 

 

 No texto, Dworkin opta por explicar sua tese por oposição a teses contrárias, ou 

seja, de forma indireta. Análises críticas a partir de uma exposição indireta não são, em 
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geral, muito claras.  Portanto, optou-se por analisar o artigo comparando e criticando a 

partir de uma apresentação direta das teses consideradas relevantes.  

 

4.2.1 A existência de uma dimensão moral independente 

 

Assumo que todos os leitores, inclusive os céticos arquimédicos, aceitam que 

nossa linguagem e experiência comuns incluem considerações sobre o que 

consideramos ser uma dimensão moral distinta. Se estou certo, nenhuma 

definição da moralidade como um todo pode ajudar. De qualquer forma, a 

existência de uma dimensão moral em nossa experiência não está em questão, 

embora sua natureza esteja
149

. 

 

 Dworkin parte de algo assumido por todos: são possíveis juízos morais e eles são 

um importante elemento de nossa cultura. É possível discutir e chegar a acordo em torno 

das decisões da vida prática, é possível emitir juízos de aprovação ou rejeição diante de 

atos humanos, é possível enxergar certa coerência e homogeneidade entre códigos morais 

distintos. Esses e muitos outros elementos garantem uma realidade à dimensão moral, e 

uma realidade não-caótica. 

 A existência está fora de discussão, mas não sua natureza. Dworkin não discute 

como se dão os juízos morais, se são puramente frutos de egoísmo, se existe uma vontade 

livre atuando nos seres humanos, se existe um Deus que vigia a regularidade dos atos. Essa 

é uma forma de defesa bastante interessante, porque ele não encara diretamente as teses 

céticas e relativistas. São defesas do tipo “tudo bem, não posso provar que existe livre-

arbítrio, mas será que é preciso uma vontade livre para que haja um acordo de vontades?”. 

 Ainda que os ataques dos céticos sejam poderosos, Dworkin é capaz de encontrar a 

luz do fim do túnel para dizer que mesmo eles acreditam em algo como uma dimensão 

moral. Ainda que mínimos, ainda que irrelevantes filosoficamente, mas sempre são 

possíveis enunciados morais diferentes de enunciados científicos, por exemplo. Sempre 

resta a Dworkin, por mais implacável que seja o crítico, uma réplica do tipo: “mas tem 

certeza que sua avozinha não era uma pessoa boa? Isso é um julgamento moral, sabia, 

senhor cético?”. Sempre vai haver um elemento, ainda que insignificante, que “confirme” a 

tese de Dworkin de que não se pode ser cético “até o fim”. 

                                                 
149

 “I shall assume that all readers, including those drawn to archimedean skepticism, accept that our shared 

language and common experience include assessments on what we take to be a distinct moral dimension. . If 

I am right, no helpful definition of morality as a whole can be given. In any case, the existence of a moral 

dimension of assessment in our experience is not in question, though its status is”. Idem, pp. 89-90. 
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4.2.2 Engajamento 

 

 Diretamente decorrente da última reflexão é a tese do engajamento moral, já que 

nenhum cético pode ser cético até o fim. Sempre, no mais radical dos céticos, haverá um 

elemento que comprove a existência da dimensão moral. Quando falamos em mais radical 

dos céticos, falamos daquele que se recusa a tomar qualquer posição em assuntos práticos. 

 Por exemplo, na pergunta sobre a avozinha, se um cético disser que não quer julgar 

sua avó, Dworkin poderia dizer que o cético postula uma regra moral positiva, a de que 

avozinhas não devem ser julgadas. Ficaria provado que mesmo o que se abstém de decidir 

já decide, e esta decisão pode ser colocada na forma de um enunciado moral positivo. 

 A idéia de que a abstenção é por si só um enunciado moral como outro qualquer é 

diretamente ligada à recusa de uma posição arquimédica. Qualquer enunciado que se refira 

à moral reconhece a moral como campo válido, porque não pode escapar às conseqüências 

práticas da situação (e daí se segue a comparação entre uma atitude inicial de 

indeterminação e uma de incerteza). 

 O engajamento de Dworkin é a partir das conseqüências, e o engajamento de Apel é 

a partir de um fato da razão. No fundo, são apenas formas diferentes de dizer que negar a 

existência de uma verdade é em si uma verdade, e que há uma contradição no enunciado 

cético ou relativista que o invalida desde o princípio. Seja uma contradição em relação às 

condições indispensáveis da razão (Apel) ou às conseqüências do próprio ato (Dworkin), a 

validade do enunciado cético é liminarmente afastada. 

 

4.2.3 Fuga de discussões metodológicas 

 

 Ao contrário de Apel, Dworkin foge das discussões metodológicas mais profundas. 

Ele não está preocupado em um método para a moral que a valide como são validadas as 

teorias científicas. Ele não quer fundar novamente a razão em termos de uma racionalidade 

mais abrangente que a logic of science. Seu objetivo é apenas provar que, seja como for, 

existe algo chamado moral e não é um conjunto caótico de opiniões. 

 Ao negar o rigorismo metodológico, Dworkin é obrigado a admitir que as verdades 

morais não são descobertas e demonstradas, mas são construídas a partir da troca de 
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opiniões e da discussão de posições
150

. Isso é reforçado por seu realismo minimalista, que 

não admite posições definitivas (falibilismo), nem a referência a algo fora da mente, muito 

menos que haja uma relação estrita de causalidade entre os valores e a vontade. 

 Isso está ligado a uma leitura natural de enunciados como “é verdadeiro que uma 

gestação não pode ser interrompida em hipótese alguma”. A leitura natural alivia os 

elementos metafísicos, e é mais uma atitude do que um método. Dworkin advoga uma 

atitude mais humilde, que permita a discussão livre e a revisão das posições. A leitura 

natural varre para longe o dogmatismo que emperra o debate. 

 Essas são atitudes interessantes, mas só podem ser defendidas a partir da crença, e 

não a partir de argumentos teóricos estritos. O autor é claro quando analisa se numa 

questão decisiva é melhor uma atitude de indiferença ou uma atitude engajada. Termina 

concluindo que, mesmo que não seja o mais correto acreditar, é melhor acreditar. Está no 

título do artigo, e esse pensamento é apoiado pelo papel importante que a moral 

desempenha na manutenção da espécie. 

 Essa atitude de que “mesmo com defeito, funciona”, sustentada pelo realismo 

minimalista, pelo ceticismo interno, pela leitura natural pode não agradar a muitos. Apel, 

por exemplo, pode muito bem chamar Dworkin de relativista disfarçado. De fato, a 

alegação de argumentos de conseqüência, utilitaristas, que levam a aceitar algo “mesmo 

com defeito”, é estranha a uma filosofia transcendental. Ainda mais que ele, no decorrer do 

artigo, se defende de tantas posições diferentes que fica difícil saber qual é a sua. No fim, 

ele não diz qual natureza do campo moral ele acha mais interessante ou coerente; ele está 

preocupado em responder a seus críticos, e em continuar crendo. 

 Essa fuga da metodologia é uma forma bastante interessante de abordar o problema 

moral. As dificuldades de propor um método que una moral e ciência num novo paradigma 

racional são grandes, como mostrou a análise da pragmática transcendental. Ao considerar 

fortes os argumentos dos céticos e propor uma alternativa de fé, Dworkin não está sendo 

covarde; pelo contrário, ele quer pôr um ponto final numa discussão que, pela via 

metodológica, não parece ter solução. 

 Acontece que nem todos se contentam com essa saída pela tangente. O direito, por 

exemplo, exige uma justificação objetiva das decisões, porque a justificação é pública, e 

disso depende a legitimidade do sistema jurídico. Um realismo minimalista apoiado pela fé 

                                                 
150

 Algumas dificuldades semânticas na teoria moral de Dworkin são discutidas em PATTERSON, Dennis. 

Dworkin on the Semantics of Legal and Political Concepts, in Oxford Journal of Legal Studies, vol. 26, n. 

3. Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 545-557. 
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não parece ser suficiente para convencer a todos. Não basta ser conveniente; é preciso ser 

necessário. 

 Outro problema da tese de Dworkin é que, ao não enunciar uma forma para a 

dimensão moral, fica implícito que ela é um bloco monolítico. Isso é o que analisamos na 

seqüência. 

4.2.4 A moral como bloco monolítico 

 

 Dworkin afirma que só é possível enunciar um juízo moral no caso concreto. Esse é 

um dos argumentos que sustentam a incerteza em detrimento da indeterminação como 

posição inicial. A princípio, todos os seres humanos estão engajados e obrigados a procurar 

uma solução no caso concreto; se não encontrarem, são obrigados a escolher pela que 

menos prejuízo cause, até que encontrem razões melhores para decidir. 

 Segundo ele, o juízo neutro só pode ser enunciado no caso concreto, e de forma 

temporária. Não há enunciados gerais de indeterminação, descrença ou relativismo. 

Qualquer posição de indiferença pode ser descrita como uma tomada positiva de decisão, 

pois as conseqüências práticas são as mesmas.  

 Ao que parece, o engajamento para Dworkin é tão forte quanto para Apel. Uma vez 

que faz referência à dimensão moral, o cético é sugado para dentro da moral, sendo 

obrigado a analisar toda e qualquer questão que lhe for apresentada. O engajamento nivela 

céticos e crentes, e a diferença de um posicionamento em geral cético ou relativista é 

simplesmente ignorada em nome da dimensão moral da qual ninguém pode escapar. 

 Esse nivelamento é feito para defender a crença em juízos morais diante do 

arquimedianismo. Na defesa de sua crença Dworkin foi bastante competente, mas esse é 

apenas o princípio do trabalho de uma filosofia moral. Há diferenças práticas consideráveis 

entre uma teoria moral naturalista, ou contratualista, ou anarquista. A forma de tratar o 

problema é diferente, e o próprio problema é diferente. Não importa se todas elas precisam 

de justificativas morais positivas; isso não é suficiente para colocar todas na mesma 

categoria. As diferenças entre as suas defesas morais positivas são fundamentais para a 

compreensão dos problemas que levantam. Essas diferenças no texto foram deixadas de 

lado. 

 Por exemplo, quando é analisada a posição de Simon Blackburn, Dworkin o acusa 

de platonismo, ao tentar reduzir juízos morais a enunciados behavioristas ou naturalistas. 
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Isso, afirma ainda, é insuficiente para justificar as posições morais, porque só coloca-as 

numa linguagem diferente. É a mesma coisa de dizer “isto está quente” ou “as moléculas 

deste objeto estão com um alto grau de agitação”; não é acrescentada informação nova 

alguma, e não se atingiu a essência dos juízos morais com isso. 

 Blackburn se defende com as seguintes palavras: 

 

Dworkin falha em reconhecer que o meu é um projeto explicativo, não um 

concorrente. Não é, para mim, um problema de localizar algo (platonismo, por 

exemplo) ao qual me oponha: é um problema de entender a natureza do 

julgamento moral, de explorar e explicar nosso direito para as atitudes 

proposicionais que apóia
151

. 

  

 Ao que parece, Blackburn propõe uma nova forma de encarar um problema, uma 

abertura investigativa, e não uma tese revolucionária. É mais interessante saber o que há de 

novo na proposta dele do que simplesmente recusá-la dizendo que não há acrescenta 

informação alguma aos juízos morais. Dworkin se preocupa muito com “o que” e se 

esquece que o “como” influi decisivamente. 

 Além disso, Dworkin vê a leitura natural como algo evidente. A sua atitude em 

relação aos enunciados que contém as palavras “objetivamente”, “real”, “verdadeiramente” 

etc. é uma atitude de tolerância, afirmando que isso é apenas retórica. Acontece que nem 

sempre esses termos são usados de forma retórica; muitas vezes são utilizados de forma a 

travar o debate, e como meio de impor opiniões. O argumento de autoridade é uma dessas 

formas de travamento, e não é uma prática obsoleta. Se para Dworkin não há diferenças 

significativas entre sentenças-I e sentenças-E é porque já está acostumado a um debate 

aberto e advoga que esses termos não devem modificar substancialmente a discussão. 

Porém, não parece que esta seja uma opinião consolidada na prática; nas discussões do dia-

a-dia nem sempre se identifica uma leitura natural, isto é, um temperamento tolerante. 

 

4.3 Breves considerações comparativas entre Dworkin e Apel 

 

                                                 
151

 “Dworkin fails to recognize that this is an explanatory project, not an adversarial one. It is not, for me, 

primarily a matter of locating something (Platonism, for instance) that I dissent from: it is a matter of 

understanding the nature of the moral judgment, and of exploring and explaining our right to the 

propositional attitudes it supports”. BLACKBURN, Simon. Commentary on Dworkin‟s Essay 

“Objectivity and Truth: You‟d better believe it”.Disponível em 

<http://www.brown.edu/Departments/Philosophy/bears/9611blac.html>. Acesso em: 10 de agosto de 2006. 

http://www.brown.edu/Departments/Philosophy/bears/9611blac.html
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 Apesar de pertencerem a escolas diferentes e terem posições filosóficas distintas, os 

dois autores concordam que o ceticismo e o relativismo são ameaças à moral, que é 

necessário que a filosofia moral responda a essa prática de forma contundente. Eles 

também defendem a tese do engajamento, que parte da idéia de que o enunciado cético é 

autocontraditório.  

 O problema para os dois autores é semelhante, e o que muda é a solução 

apresentada. Apel propõe um projeto neokantiano, carregado de metodologia e problemas 

referentes a essa metodologia. Dworkin foge das discussões metodológicas e propõe um 

ato de fé. Solução semelhante para o problema moral foi proposta por William James no 

texto Vontade de crer
152

.  

 É bastante interessante e sofisticado o caminho adotado por Dworkin, porque é 

corajoso sem ser ingênuo. Ele é consciente das dificuldades de seu tempo, e não tenta 

responder metafísica com mais metafísica; sua réplica é diretamente ao oponente: “já 

pensou na conseqüência de seus atos, cético, se você leva isso até o fim?” 

 Ainda que não agrade a todos, sua teoria não pode ser acusada de desonestidade. 

Apel tenta se agarrar a um projeto difícil, a partir de argumentos controversos; Dworkin 

admite a derrota parcial. Seu realismo minimalista é tolerante e de acordo com as práticas 

nas sociedades democráticas, e suas teses fluem com naturalidade e segurança. 

 Por isso fica até difícil criticá-lo por não considerar as diferenças relevantes dentro 

do campo moral entre as diversas filosofias morais, porque talvez este nem tenha sido seu 

objetivo no texto.  

 Entende-se, a partir de Dworkin, que é possível resgatar o valor moral de nosso 

tempo sem teses complicadas e princípios filosóficos controversos
153

. O caminho de Apel é 

longo, controverso e acadêmico; o de Dworkin é simples e intuitivo. Este último não tenta 

resgatar a racionalidade moral passando pela hermenêutica filosófica e a filosofia da 

linguagem pós-Wittgenstein; somente diz que crer é melhor do que não crer, e que não há 

nada racionalmente bizarro em tal atitude. 

 Talvez a atitude de Dworkin (não falemos agora de teoria) não agrade a muitos, 

mas para aqueles que não aspiram a um edifício lógico perfeito é plenamente satisfatório. 

Aliás, não é anti-filosófico dizer que na vida muita coisa não faz o menor sentido. Então, 

por que exigir que uma filosofia moral (e qualquer filosofia) seja uma construção lógica 
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 Isso se considerar necessário esse resgate, o que não é questionado diretamente. 



108 

 

rigorosa
154

? É mais interessante que haja uma proposta leve e simples, que ajude a 

compreender melhor o mundo de maneira agradável. Em suma, menos rigor e mais 

harmonia. 

 Dworkin acertou quando decidiu calar, e isso não é pouca coisa. Numa análise 

comparativa ele leva vantagem em relação à pragmática transcendental, que não é mais 

inteligente por ser mais densa. 

 

 

                                                 
154

 Lembro que a pragmática transcendental não apresenta uma constituição lógica rigorosa, mas um projeto 

amplamente controverso. 
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Conclusão 

  

 Nas últimas páginas evitei estabelecer uma relação direta entre a tese de Dworkin e 

o decisionismo da escola popperiana, até porque essa última tem como alvo principal o 

dogmatismo, não o ceticismo. De toda sorte, é importante notar que as duas linhas de 

pensamento apóiam-se em apostas de fé: diante da insuficiência da razão em fundamentar 

a si mesma, é preciso continuar acreditando, discutindo, porque as conseqüências do 

irracionalismo ou da indiferença são muito graves. Igualmente, as duas linhas são 

variações da terceira hipótese alternativa à interpretação da pragmática transcendental para 

o enunciado cético e relativista (capítulo 2). 

 Tal fundamentação pelas conseqüências, como vimos, não é satisfatória para Apel. 

Nas suas considerações sobre o pluralismo moral ele é claro quando diz que para comparar 

diferentes situações é preciso um critério anterior a qualquer situação concreta. Preferir um 

conjunto de conseqüências a outro é possuir anteriormente uma idéia reguladora, e essa 

idéia reguladora não depende de nenhum dos elementos analisados. Essa necessidade de 

instância reguladora e justificadora é o que gera o jogo de linguagem transcendental. 

 Apel é contra qualquer aposta de fé como fundamento da ética. A verdade moral é 

uma verdade da razão, razão essa que vai além da lógica cientificista, englobando também 

as ciências humanas, e que chama à responsabilidade todo cidadão através do engajamento. 

O engajamento não é uma opção; até mesmo na mais simples expressão lingüística já está 

pressuposta uma comunidade de falantes, e quando eu falo com alguém, estou falando 

potencialmente com toda a humanidade. As regras universais da razão estão valendo em 

cada ato de fala, e exigem o reconhecimento de que a razão é intersubjetiva. A filosofia da 

consciência não é capaz de fundamentar a moral (e a razão que dê conta da moral) porque 

não reconhece a intersubjetividade necessária a todo conhecimento. 

 Ao contrário do decisionismo e do convencionalismo da escola popperiana e do ato 

de fé de Dworkin, Apel defende a responsabilidade moral de todos os cidadãos porque este 

é o único ato genuinamente racional, pertencente a um “altíssimo grau de reflexão” sobre o 

próprio ato de conhecer. É um ato de razão, não um ato de vontade; é no jogo de 

linguagem transcendental da comunidade ideal e ilimitada de comunicação que ser e dever-

ser se encontram. Não é um fato qualquer; é um fato da razão. 

 As discordâncias de Apel em relação ao ato de fé e ao decisionismo estão claras nas 

obras do autor. O que não me parece claro é a superação do decisionismo a partir da 

pragmática transcendental. Para isso, a pragmática transcendental precisa demonstrar a 
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necessidade de ser seguida; não adianta apenas indicar um fato da razão como fundamento. 

É preciso que esse fato da razão gere conseqüências mais interessantes do que as teses 

concorrentes. Em suma, o método da pragmática transcendental tem que ser superior ao 

convencionalismo, pelo simples fato de que a pragmática transcendental se dá essa missão. 

É de sua natureza alcançar o nível elevadíssimo de reflexão não alcançado pelas filosofias 

solipsistas. 

 Para existir um método sólido, é preciso que as suas bases teóricas sejam sólidas. 

As bases teóricas da pragmática transcendental (o jogo de linguagem transcendental e a 

comunidade ilimitada de comunicação) não são sólidas, porque partem de interpretações 

filosóficas controversas. Tais controvérsias, longe de ser detalhes teóricos, influem 

decisivamente na hora de aplicar o método da pragmática transcendental. 

 A natureza do jogo de linguagem transcendental é problemática, pois não se sabe ao 

certo se Apel fala em regras fortes, regras fracas ou tautologias. Além disso, nenhuma das 

três formas isoladamente satisfaz o anseio de uma metodologia filosófica genuína, 

científica. 

 Da mesma forma, a pressuposição da comunidade ideal de comunicação é um 

retorno ao solipsismo que tanto é criticado. Se há a intersubjetividade, e esta é tão cara à 

pragmática transcendental, não se pode dizer que a situação ideal é pressuposta, no mais 

puro estilo solipsista. Cada filósofo pode imaginar uma comunidade ideal de comunicação 

como bem entender, assim como o jogo de linguagem dessa comunidade, que é o jogo de 

linguagem transcendental. Essa atividade é tão individual e isolada quanto qualquer 

filosofia da consciência. 

 Pode ser feita uma defesa da pragmática transcendental alegando que a idealização 

dessa comunidade é o primeiro passo da investigação; que cada filósofo trará para o debate 

sua idéia de jogo de linguagem transcendental, e que a partir da crítica pública será 

encontrado o jogo de linguagem mais adequado. Parece uma forma interessante de resolver 

o problema, mas o que nela há de substancialmente diferente do pluralismo moral? Talvez 

na forma haja alguma diferença, mas na essência o ato é o mesmo: submeter uma série de 

modelos a testes, e ver quais dos modelos é mais interessante. Aliás, nada impede que 

nesse debate também entrem modelos solipsistas
155

. 

 Pelos motivos expostos, não considero plenamente fundada a idéia de “factum da 

razão”, muito menos as conseqüências filosóficas daí extraídas. Creio ser possível um 

engajamento moral, e acho plenamente defensável tal idéia, mas não nos termos levantados 
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por Apel, de uma nova filosofia kantiana. Não vejo razões para elevar a filosofia ao status 

de ciência, tampouco que a crise da razão moderna seja tão grande como é propagado pelos 

pós-modernos. Não creio que a razão precise ser salva, nem que a situação seja crítica a 

ponto de buscar em uma teoria inacabada o equilíbrio.  

 Apesar das últimas considerações, não creio que Apel seja um tolo. Eu seria mais 

tolo ainda se, considerando-o um, o escolhesse como o autor mais referido no meu 

trabalho. Não penso que seu trabalho é inútil; só creio que defendê-lo nos termos de uma 

necessidade da razão e união do ser com o dever-ser é um pouco precipitado. Creio que seu 

projeto filosófico é sustentável, mas se for baseado em um ato de fé. 

 Dividi a filosofia de Apel em duas partes; a primeira, a motivação moral, e a 

segunda foi a fundamentação teórica. Minhas dúvidas recaem sobre a fundamentação 

teórica, porque não possui ainda elementos suficientes para justificar o engajamento. Já 

com respeito à motivação não levanto dúvidas quanto à plausibilidade; ela é comum a Apel 

e a muitos filósofos morais, inclusive a Dworkin e à escola popperiana. 

 A preocupação com assuntos morais faz parte da natureza humana. A preocupação 

em dar aos assuntos morais uma base sólida faz parte da natureza filosófica. Assim fez 

Kant ao lançar a Crítica da Razão Prática; assim também fizeram os contratualistas, ou 

tantos teólogos, ou tantos juristas. O problema dos fundamentos da moral é constante na 

cultura ocidental, e desconheço para ele alguma solução incontroversa. 

 Logo, não é um grande problema a pragmática transcendental ser controversa. O 

problema é ela ser apresentada como a mais nova descoberta da filosofia, para onde 

converge tanto a filosofia analítica, com Wittgenstein, como a hermenêutica de Gadamer e 

o pragmatismo de Peirce. Cabem interpretações dessas filosofias que levam para um ponto 

muito distante ao que chegou Apel, e isso é considerado por ele uma dificuldade menor. 

 Não é uma dificuldade menor, mas também não invalida o seu projeto. Retomando 

a idéia lançada há pouco, um ato de fé é capaz de sustentar a pragmática transcendental 

mesmo com as controvérsias teóricas. De fato, imaginar um jogo de linguagem que possa 

regular e justificar um discurso é um caminho interessante, e regras de procedimento 

elaboradas podem ajudar bastante numa análise do discurso. A partir do conhecimento de 

diversos jogos de linguagem, e do jogo de linguagem que vale para todos os jogos, ainda 

que provisoriamente
156

, é possível reconstruir os discursos e analisar suas reais motivações. 

A ética do discurso da pragmática transcendental é uma ferramenta poderosa para a 
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em APEL, Karl-Otto. Com Habermas, contra Habermas. São Paulo: Landy, 2004. 
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atividade crítica, e não tenho dúvidas de que é um método mais que interessante para as 

ciências humanas. 

 O ato de fé de que sugiro à pragmática transcendental consiste em apostar na ética 

do discurso como alternativa viável para a atividade crítica das ciências humanas. A 

atividade crítica por si só não é fundamentável teoricamente; tampouco se revelará 

necessariamente no final que a ética do discurso é o melhor instrumento para as ciências do 

homem. Se são deixados de lado esses anseios de justificação, de transformação da 

filosofia, de conceitos transcendentais, tudo em nome de uma teoria útil para as ciências 

humanas, a pragmática transcendental constitui um método promissor. Torna-se uma 

pragmática menos transcendental, mas talvez aí se encontre seu valor teórico
157

. 

 Apel, no entanto, é claro em dizer que seu projeto não é um mais buscando o lugar 

ao sol; é o único que consegue, através da intersubjetividade lingüística, uma reflexão 

filosófica no mais alto grau. O engajamento não deve ser baseado no fato de que é melhor 

acreditar, como quer Dworkin, ou numa decisão pela razão, como quer a escola 

popperiana; o engajamento, a responsabilidade moral de cada ser humano por toda a 

humanidade é da essência do ser e do agir racional. O fato da razão não pode ser reduzido 

à hipótese da razão. Quem nega a necessidade do jogo de linguagem transcendental é tolo 

ou lunático. 

 Para o jurista, esse anseio de justificação, esse desejo pela palavra final não é uma 

situação estranha. Afinal, se vai a juízo não para se buscar qualquer solução, mas para 

buscar uma solução justa, segundo a lei e o direito. O juiz está necessariamente engajado, 

porque ele precisa dar uma resposta, e essa resposta será submetida a um tribunal de 

argumentantes real ou hipotético. O jogo de linguagem justificador é real no mundo 

jurídico. 

 A obrigação e a responsabilidade de decidir e justificar as decisões existe no direito 

de forma consagrada; o engajamento no mundo jurídico é uma necessidade social. É 

natural, portanto, que o jurista transfira esse desejo de justificação a outros campos. 

 Aliás, esse fenômeno tão bem representado no mundo jurídico não é exclusivo dele. 

É comum ao homem buscar justificativas para todos os atos, porque é natural ao ser 

humano querer controlar do mundo através da razão. Entre as formas de tomar o controle 

do mundo estão causa e efeito, antes e depois, acima e abaixo, eu e você, maior e menor, 

justificação e justificado. O desejo de verdade e justificação é tão comum quanto a fome. 

Não o estou comparando a uma atividade natural, já que os animais não andam justificando 
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seus atos, mas sentem fome. Apenas digo que a justificação é uma atividade que o ser 

humano pratica com freqüência e que lhe é importante, como comer também é. 

 Falar sobre o anseio de verdade, como se vê, pode levar muito longe. Toquei nele 

porque, para justificar o anseio de verdade da pragmática transcendental não é preciso 

indicar um “fato da razão” ou reivindicar uma intuição filosófica privilegiada. A atividade 

de justificação é tão natural ao ser humano que ela, sozinha, justifica uma aposta de fé, e dá 

o direito de apresentar uma teoria para resolver o problema moral. O jogo de linguagem 

superior e a necessidade de correção dos discursos à luz desse jogo de linguagem são 

plenamente justificados como alternativa metodológica ao ultrapassado paradigma da logic 

of science. 

 Essa nova forma de justificar a pragmática transcendental, além de mais simples e 

em sintonia com Dworkin e Popper, possui outra vantagem interessante: afasta a antipatia 

em relação à ética do discurso. É arrogante dizer que a pragmática transcendental é a única 

forma de filosofia que ultrapassa a consciência individual e consegue fundamentar a ética, 

as ciências humanas e as ciências empíricas. Essa forma de expor é violenta, causa 

estranheza. Por outro lado, dizer que a pragmática transcendental é uma hipótese entre as 

outras, e que só prevalecerá se mostrar na prática que é a melhor alternativa, constitui uma 

atitude muito mais agradável. Essa simpatia não é mero um detalhe estilístico, porque é 

importante para que o diálogo filosófico seja saudável. Evitam-se discussões indesejadas, e 

se avança mais rápida e harmoniosamente. 

 Quanto às preocupações sobre o futuro da filosofia, da moral, da razão, não há por 

que se preocupar. Num debate claro e aberto, se a filosofia for considerada importante vai 

continuar existindo; se não for importante, é melhor que suma. Evito pregar o fim da 

filosofia, porque não sou profeta, mas me contento em manter o debate aberto e estar 

pronto para as conseqüências. Além disso, se a filosofia sumir e um dia se notar que ela é 

importante, nada impede que volte. 

 Talvez essa opinião seja criticada porque deixa tudo muito aberto, muito inseguro, 

mas não entendo a obstinação por segurança e controle, como também não entendo a 

obstinação pela transgressão das regras. Como Dworkin, creio que não há nada de 

metafísico em afirmar que tal coisa é verdadeira, ou que tal conhecimento é objetivo, ou 

que os fatos não concordam com a idéia apresentada. A divergência é importante para o 

equilíbrio, e quando é apresentado um método que envolva e neutralize todos os outros é 

comum que gere insatisfação. Como na política, por mais abrangente que seja o governo, 

sempre há insatisfeitos. Na filosofia, e na ciência em geral, temos a vantagem de não 

precisar eleger nenhum governante. 
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 Por esses motivos é que prefiro a atitude de Dworkin à de Apel, e isso não tem a 

ver com consistência teórica, mas sim com uma proposta mais tolerante e menos violenta 

do que a pragmática transcendental. A grandeza de uma teoria não reside em governar 

sobre as teorias concorrentes, mas em aumentar a compreensão de mundo de forma útil e 

agradável. O caminho de Dworkin contra o ceticismo é mais curto, menos controverso e 

mais simpático do que o de Apel. Ele deixa mais claras suas limitações teóricas ao 

apresentar um realismo minimalista, enquanto as dificuldades teóricas da pragmática 

transcendental se escondem por trás de interpretações controversas de teorias filosóficas 

díspares. 

 Apesar de eu tecer alguns comentários incisivos, o objetivo principal do trabalho 

não foi trazer uma investigação profunda sobre as teorias nem dar uma palavra final sobre 

o que deve ser feito, mas comparar duas atitudes diante de um problema comum. Essa 

comparação permitiu pôr em relevo a ânsia de justificação e método da pragmática 

transcendental. Para tal tarefa foi necessário apresentar a motivação moral de Karl-Otto 

Apel, a insuficiência de sua defesa moral, os pressupostos filosóficos adicionais, a 

incoerência desses pressupostos e só depois disso a proposta alternativa – Dworkin. O 

caminho é longo porque o autor não é fácil; Apel é um pensador competente e denso, mas 

que traz em seus escritos uma idéia de filosofia kantiana que gera uma atitude que 

considero antipática e mal fundada. Há outros caminhos mais simples e interessantes para a 

filosofia moral, para a filosofia do direito e para o conhecimento em geral, e para segui-los 

não é preciso escolher entre ser cético, relativista ou solipsista. 
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