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RESUMO 
 

Karl-Otto Apel partilha com Jürgen Habermas a tentativa de fundamentar a ética em 

termos da filosofia da linguagem, o que denominam de ética do discurso. Tal proposta 

pretende enfrentar a situação paradoxal de nossa época: por um lado, a carência de uma ética 

universal, isto é, vinculadora para toda humanidade, nunca foi tão urgente, mas, por outro 

lado, a fundamentação de uma ética universal jamais parece ter sido tão complexa, e mesmo 

sem perspectiva, como na idade da ciência. O ponto de partida para enfrentar esse paradoxo é 

a retomada da questão kantiana sobre as condições transcendentais de possibilidade e validade 

de fundamentação do conhecimento através do discernimento quanto ao status transcendental 

da linguagem e da comunidade lingüística. Segundo Apel a transformação semiótica da lógica 

transcendental realizada por Charles S. Peirce, que substituiu o sujeito transcendental por uma 

fundamentação de validade intersubjetiva baseada no conceito de comunidade de 

comunicação pressuposto de forma a priori em todo processo argumentativo. Nesse sentido, 

em nossas práticas argumentativas cotidianas está sempre já pressuposta uma comunidade 

ideal de comunicação como princípio regulativo que orienta as práticas argumentativas da 

comunidade real. A comunidade ideal serve também como parâmetro para o progresso da 

comunidade real em sua aproximação cada vez maior da comunidade ideal de comunicação. 

Tal aproximação não visa realizar a pretensão hegeliana de uma substituição da ética social 

concreta pela moral formal, mas buscar mediações históricas de superação dos obstáculos à 

realização de uma ética universal. Tal mediação histórica envolve a difícil relação dialética 

entre utopia e factibilidade, ou seja, se uma mediação histórica entre ambas é realmente 

possível ou se seria apenas uma �ilusão transcendental� da razão utópica. A análise da 

fundamentação da ética do discurso e o problema de sua mediação histórica são temas do 

presente trabalho. 
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ABSTRACT 
 

Karl-Otto Apel and Jürgen Habermas have shared the attempt to found ethics in terms 

of the philosophy of language, which they have called discourse ethics. Such an attempt aims 

to face the paradoxical situation posed by our times: on the one hand, the need for universal 

ethics � that is, one that could be binding for all mankind � has never been more urgent; 

however, on the other hand, the founding of universal ethics has never seemed more complex, 

even without future perspectives, than in the age of science. In order to tackle this paradox, 

we should resume the Kantian concept on the transcendental conditions of possibility and 

validity of science by means of discerning the transcendental status of language and of the 

linguistics community. According to Apel, the semiotics transformation of the transcendental 

logic operated by Charles Sanders Peirce substitutes the transcendental subject for a founding 

of inter-subjective validity based on the concept of communication community presupposed a 

priori throughout its argumentative process.  This way, in our daily argumentative practices, 

there is already embodied the presumption of an ideal communication community as a 

regulatory principle that guides the argumentative practices of the real community. The ideal 

community acts also as a parameter that measures the progress achieved by the real 

community in terms of its increasing approximation to the ideal communication community. 

Such approximation does not aim to achieve Hegel�s substitution of the concrete social ethics 

for a formal moral, but rather to search for historical mediations to overcome obstacles to 

universal ethics. The historical mediation above-mentioned involves the difficult dialectical 

relationship between utopia and factibility, that is, if a historical mediation between both of 

them is really possible or if this would only be a �transcendental illusion� of the utopical 

reasoning.  This work aims to analyze the founding of the discourse ethics and the problem of 

its historical mediation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a ética tem ultrapassado as fronteiras do debate acadêmico e 

se estendido por áreas de conhecimento cada vez mais diversas. Tal fenômeno 

reflete, em grande medida, duas ordens de problemas de nosso tempo. De um 

lado, as éticas de fundamentação religiosa não podem mais ter a pretensão de 

regular o comportamento moral de toda sociedade, pois como observa E. 

Tugendhat,  

... o crente não pode mais fundar suas normas morais em sua crença 
religiosa, pelo menos se ele leva a sério o não crente e aquele que possui 
uma crença diferente da sua. Pois a observância de normas morais é algo 
que podemos exigir de todos (de qualquer forma, assim parece ser), e, 
para podermos fazê-lo, devemos também esperar que isso possa ser 
tornado compreensível para todos1. 

 
De outra parte, os problemas morais de nosso tempo tornaram-se cada 

vez mais universais (crise ecológica, fome, etc.) exigindo um posicionamento da 

filosofia sobre as possibilidades de fundamentação de uma ética universal.  

A moral da sociedade moderna que girava em torno da idéia de 

autonomia individual, fundada na capacidade do sujeito de agir racionalmente, 

parece ter se esgotado � antes mesmo de realizar-se como projeto de 

emancipação humana. Se, por um lado, ela refletia os anseios iluministas de 

liberdade, por outro ela poderia ser vista como resultado da separação e 

autonomia crescente das diferentes esferas da vida social que construíram 

formas de legitimação e institucionalização próprias, reduzindo o campo de 

ação do indivíduo através do controle sistêmico organizado burocraticamente. 

Dessa forma, a autonomia prometida pela moral moderna veio acompanhada 

pela redução do campo em que ela poderia ser exercida, confinado-a quase que 

exclusivamente, à esfera privada. A autonomia foi conquistada, de fato, pelas 

diferentes esferas da vida (economia, política, ciência, arte, etc.) que, por meio 

do processo de racionalização, acabaram por adotar praticamente um único 

critério de valoração: o valor econômico.  
                                                
1  TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 13.  
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Situação que não se modificou substancialmente na chamada era �pós-

moderna�. Celebrada como o fim de todas as antigas amarras repressivas ainda 

vigentes na sociedade e a substituição da ética pela estética, a pós-modernidade 

é vista como a última etapa de uma sociedade liberada que vive a era do �pós-

dever�2.  Resta saber quantos realmente fazem parte dessa sociedade ou se não 

se trataria de um hedonismo radical de caráter elitista, como já o fora a moral 

aristocrática na Antigüidade. Nesse caso, tratar-se-ia apenas da celebração do 

fracasso da tentativa moderna de construção de uma ética universal. 

Por outro lado, mesmo os que não partilham as teses pós-modernas, 

reconhecem a insuficiência de uma ética centrada no indivíduo.  Pensar os 

problemas de nossa época na perspectiva de responsabilidades individuais é 

hoje completamente ilusório. Exemplarmente, quando alguém se dirige de carro 

para o trabalho, contribuindo para o aquecimento global, não está, moralmente 

falando, fazendo nada de errado (embora assim o seja em termos globais). Esse 

exemplo apenas ilustra a insuficiência em termos de uma moral individual, 

para responder a problemas de ordem global. Igualmente insuficientes são as 

éticas que postulam que o comportamento moral é, em si, algo singular e 

subjetivo, como no caso da filosofia analítica e do existencialismo. Embora 

aparentemente opostas, ambas as correntes filosóficas chegam a conclusões 

semelhantes sobre a impossibilidade de uma ética de validade intersubjetiva. A 

coincidência entre as conclusões da filosofia analítica e do existencialismo 

reflete no plano ideológico a moderna separação liberal entre a esfera pública e 

privada, que se formou com a separação entre Igreja e Estado. �Pois, em nome 

dessa separação, e isso quer dizer: com a ajuda de um poder estatal 

secularizado, mais e mais o liberalismo ocidental restringiu a obrigatoriedade 

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

particulares de consciência moral�3. Assim, os sujeitos são responsáveis apenas 

por suas decisões individuais cabendo aos meios sistêmicos tomar as decisões 

                                                
2  Cf. LIPOVETSKY, Gilles. Le crépuscule du devoir. Paris: Gallimard, 1992. 
3  APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética: o problema de 
uma fundamentação racional na era da ciência. In: ______. Transformação da Filosofia 2: o  a priori da 
comunidade de comunicação. São Paulo: Loyola, 2000, p. 419. 
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na esfera pública. Nesse caso, a quem cabe a responsabilidade sobre os fins ou 

pelos resultados das ações sistêmicas? Sequer se discute sobre os fins nos 

âmbitos da ciência objetiva já que essa se considera isenta de valoração. Uma vez 

que os valores são considerados como âmbito da irracionalidade ou de decisões 

humanas não acessíveis à discussão racional, a ciência se isenta de se 

pronunciar sobre eles tratando apenas das questões relativas à racionalidade 

meio-fim que é calculável e previsível. Com isso, ela corre o risco de reduzir a 

racionalidade à sua dimensão puramente instrumental que pode se tornar 

igualmente irracional quando vista de modo mais abrangente. Como tentativa 

de solução para esse problema pode-se pensar na formação de uma �vontade 

pública� através de eleições e votações na esfera política, capazes de produzir 

normas intersubjetivamente vinculatórias. Essas normas poderiam regular 

exteriormente os fins e os efeitos das ações das várias esferas da sociedade. 

Parece ser essa a resposta que se pode derivar dos pressupostos 
filosóficos do sistema de complementaridade ocidental; e tal resposta 
parece tornar supérflua a fundamentação filosófica de uma ética 
universalmente válida.4 

 
 O problema de uma solução como essa é que a convenção fundada 

através de um acordo coletivo, não funda uma ética, pois não garante a 

vinculação entre os participantes. Entretanto, a convenção não gera em cada 

individuo o dever de, em todas as questões práticas, ater-se ao espírito do 

acordo. Sem um princípio ético intersubjetivo qualquer tentativa de constituir 

uma normatividade vinculatória não conseguirá transcender a esfera privada. 

É por isso que seria mais apropriado falar em co-responsabilidade para 

destacar o esvaziamento da noção de responsabilidade individual. O 

reconhecimento da co-responsabilidade de todos os habitantes do planeta pelo 

destino comum é algo importante para forjarmos uma nova ética capaz de 

responder à nossa situação atual, mas não suficiente. Como já vimos, é preciso 

fundamentá-la em novas bases que sejam válidas intersubjetivamente. Do 

mesmo modo, é preciso pensar as mediações históricas que tornem a ação 

preconizada eticamente factível, ou seja, trata-se de superar a ética meramente 

                                                
4 Ibidem, p. 423. 
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deontológica por uma ética que seja também teleológica. Daí o título de nosso 

trabalho �Ética e pragmática � validade e mediação histórica na filosofia de 

Karl-Otto Apel� que apresenta o duplo foco de nosso interesse ao analisar a 

ética do discurso.  

Do ponto de vista da validade, interessa saber se Apel conseguiu atingir 

o seu propósito de fundamentar intersubjetivamente uma ética universal, isto é, 

vinculante para toda a humanidade. Sob o aspecto da mediação histórica, trata-

se de avaliar as possibilidades reais passíveis de efetivação da ética do discurso 

como uma resposta viável aos problemas de nossa época, tal como Apel o 

pretende. 

Por uma opção metodológica, daremos uma atenção maior à questão da 

validade, já que o problema da mediação histórica é dependente da 

fundamentação da ética do discurso. Assim, optamos pela reconstrução do 

problema da validade seguindo, na medida do possível, a trajetória intelectual 

realizada pelo próprio Apel. Com esse propósito, organizamos o presente 

trabalho como segue: 

1) No primeiro capítulo trataremos do problema das condições de 

possibilidade de um conhecimento válido tal como foi tematizado por D. Hume 

e a solução apresentada para o problema por I. Kant. Apresentaremos 

brevemente como Kant tenta fundamentar as condições transcendentais de 

possibilidade de todo conhecimento a partir da percepção transcendental e das 

categorias do entendimento puro do sujeito transcendental e quais as 

implicações dessa solução no campo da ética kantiana.  

2) No segundo capítulo analisamos dois desdobramentos bastante 

distintos pelos quais a crítica transcendental da razão foi se transformando em 

crítica do sentido enquanto crítica da linguagem. De um lado, a solução 

oferecida pela hermenêutica de Dilthey que trata do problema da validade do 

conhecimento nas Ciências Humanas (Geisteswissenschaften) ligada diretamente 

às condições de possibilidade do compreender. De forma análoga à Crítica da 

razão pura de Kant, Dilthey realizará uma �crítica da razão histórica� buscando 

as condições de possibilidade e validade positivas do compreender em geral. 
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Por outro lado, a filosofia analítica, liderada pelo jovem Wittgenstein, pretende 

realizar uma transformação da crítica kantiana da razão pura em uma �crítica 

da linguagem pura�, ou seja, a tentativa de substituir as condições de 

possibilidade a priori da experiência pelo princípio de que as condições de 

possibilidade de descrever os fatos através de sentenças. Em ambos os casos a 

questão da validade do conhecimento vai se deslocar cada vez mais, para o 

problema do sentido. Ao final do capítulo confrontamos o problema do 

compreender hermenêutico com o ponto de vista do positivismo lógico que 

torna evidente a unilateralidade de ambas as tradições e a necessidade de 

elaboração de um novo paradigma capaz de superá-las.  

3) No terceiro capítulo exploramos a tese de Apel de que as posições de 

Wittgenstein e Heidegger não seriam opostas, como alguns afirmam, mas 

apresentam muitos pontos de contato em sua crítica à metafísica, chegando a 

resultados bastante semelhantes. É partindo dessa hipótese de trabalho que 

Apel tentará realizar uma síntese entre a tradição pragmática, hermenêutica, 

buscando superar as limitações de cada uma dessas perspectivas a partir de 

suas contribuições originais sobre cada uma delas. Esse movimento ao mesmo 

tempo realiza a crítica das correntes filosóficas da qual ele parte e incorpora 

elementos, que do ponto de vista de Apel, seriam os mais relevantes em cada 

uma delas, tendo como fio condutor sempre a perspectiva das condições de 

possibilidade de fundamentação da filosofia e da ética em particular.  

4) No quarto capítulo veremos como a superação da metafísica que 

estava na base dos projetos de Heidegger e Wittgenstein levou não só à 

destruição da metafísica como também da filosofia transcendental, por 

considerar que o projeto kantiano de construção de uma fundamentação válida 

para todo conhecimento devesse ser abandonado como ilusório. Contudo, 

segundo Apel, é possível fundamentar a filosofia crítica em geral de modo pós-

metafísico através da semiótica transcendental, cujo precursor foi Charles S. 

Peirce. Segundo Apel, Peirce provocou uma �mudança de paradigma� ao 

deslocar o problema do conhecimento centrado na relação sujeito-objeto para a 

relação sígnica intersubjetiva que precede todo conhecimento empírico e falível. 
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Essa alternativa constitui a base fundamental sobre a qual Apel construiu sua 

própria fundamentação da filosofia e, particularmente, da ética do discurso. 

Neste capítulo, apresentamos as quatro fases da vasta obra de Peirce, seguindo 

a interpretação de Apel para encontrar os elementos paradigmáticos que 

serviram de base para a construção da semiótica transcendental de Apel. 

5) No quinto capítulo apresentaremos as bases da semiótica 

transcendental de Apel que pretende responder de maneira intersubjetiva à 

questão das condições de possibilidade e validade de fundamentação da 

filosofia. A semiótica transcendental, segundo Apel, configuraria uma síntese 

que incluiria também a hermenêutica e a pragmática transcendentais. Tal 

síntese formaria um novo paradigma de filosofia que superaria os dois 

paradigmas anteriores: o paradigma ontológico-metafísico e o da filosofia do 

sujeito. Devido ao alcance que essa  perspectiva apresenta, analisamos duas 

críticas bastante consistentes à filosofia de Apel: a da semiótica empírica e a do 

racionalismo crítico.  

6) Finalmente, no sexto capítulo apresentaremos a fundamentação da 

ética através do conceito de comunidade de comunicação e sua mediação 

histórica. Analisamos a relação que Apel estabelece entre comunidade ideal e 

comunidade real de comunicação e a necessidade de complementar a 

fundamentação da ética do discurso (Parte A) com uma ética da 

responsabilidade (Parte B) ao tratar do problema da mediação histórica. Esse 

problema remete à questão da factibilidade, ou seja, das condições de 

possibilidade real de efetivação de projetos históricos como limite para 

realização da ética do discurso. 

O trabalho conclui apontando para uma revisão crítica da proposta de 

Apel de realização da comunidade ideal na comunidade real de comunicação 

que, sem uma avaliação das condições objetivas e das mediações históricas 

necessárias, acaba por tornar-se uma utopia.      
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CAPÍTULO 1 

 
A FUNDAMENTAÇÃO DA ÉTICA DO DISCURSO E O PROBLEMA DA 

VALIDADE 

 
  

 
 Apel situa o problema da fundamentação da ética na era da civilização 

tecnológica dentro do seguinte paradoxo: 

Quem reflete sobre a relação entre ciência e ética na sociedade industrial 
moderna e global, vê-se, a meu ver, diante de uma situação paradoxal. 
Pois, de um lado, a carência de uma ética universal, ou seja, de uma ética 
obrigatória para a sociedade humana como um todo, jamais foi tão 
urgente quanto em nossa era de uma civilização unificada, planetária e 
criada pelas conseqüências tecnológicas da ciência. Por outro lado, a 
tarefa filosófica de uma fundamentação racional da ética universal 
jamais pareceu tão difícil e tão sem perspectiva quanto na era da ciência; 
e isso porque nessa mesma era, a idéia da validação intersubjetiva, está 
igualmente prejudicada pela ciência: ou seja, pela idéia científica da 
�objetividade� normativamente neutra ou isenta de valores.5 

 
 Enquanto os problemas éticos tornam-se cada vez maiores, e o âmbito 

dos afetados pelas decisões sistêmicas é igualmente cada vez mais abrangente, 

as normas morais ainda estão predominantemente concentradas na esfera 

intima ou grupal. Por outro lado, as questões concernentes aos interesses 

humanos vitais são decididas por meios sistêmicos (tais como o mercado e o 

Estado) pretensamente neutros normativamente. 

 Outro aspecto do paradoxo é a argumentação cientificista de inspiração 

humeana de que não se podem deduzir normas morais (dever ser) de fatos 

(ser). Assim as questões éticas se vêem reduzidas ao campo das reações 

irracionais ou emocionais dos sujeitos. 

Ora, como não se podem deduzir normas ou juízos de valor nem por 
meio do formalismo lógico-matemático nem por meio de conclusões 
indutivas a partir de fatos, então a idéia de objetividade científica parece 
remeter o anseio de validação ao campo da subjetividade não-
obrigatória. Os anseios de validação da ética representados explícita ou 

                                                
5 Ibidem, p. 407. (Substituímos na citação a expressão �validade subjetiva� por �validade intersubjetiva� 
de acordo com o original em alemão). 
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implicitamente em contextos ideológicos e ligados a cosmovisões 
específicas precisam ser atribuídos � segundo parece � a reações 
irracionais e emocionais ou a decisões discricionárias igualmente 
irracionais. De acordo com isso, não são as próprias normas éticas que se 
mostram passíveis de uma fundamentação racional, mas tão-somente as 
descrições isentas de valor das normas morais factualmente seguidas ou 
ainda as elucidações causais e estatísticas da instituição de normas 
morais ou sistemas valorativos pelas assim chamadas ciências sociais 
empíricas.6 

 
 Dessa forma, uma ética da responsabilidade solidária torna-se, ao mesmo 

tempo, necessária e impossível. Necessária dada à urgência de se criar 

consensos em torno dos pontos fundamentais, capazes de impedir que as 

conseqüências das ações unilaterais de Estados, mercados, empresas ou mesmo 

de grupos de indivíduos venham a pôr em risco a sobrevivência da espécie 

humana e de todo planeta. Impossível, visto que qualquer argumentação que 

postule a criação de consensos universalmente válidos é sempre denunciada 

como ideologia particular de grupos de interesse que visam desestabilizar a 

�ordem mundial� ou a interferir nas leis do mercado. Assim, o âmbito da ética 

fica reduzido ao decisionismo individual, tão irracional quanto às preferências 

dos consumidores que operam no mercado. 

 Para superar tais desafios, existe quase que um consenso entre as várias 

correntes do pensamento ético atual de que a fundamentação da ética deve 

enfrentar-se com o problema da validade do discurso ético. Ou seja, é o 

discurso ético baseado em fatores emocionais ou nas tradições culturais ou seria 

possível fundamentar a ética em bases universalmente válidas? No primeiro 

caso, cairíamos no relativismo moral já que não haveriam critérios para avaliar 

porque preferir uma determinada tradição cultural à outra ou porque as 

motivações de um determinado indivíduo seriam mais louváveis que as de 

outro. No segundo caso, poder-se-ia demonstrar não só que é possível a 

fundamentação do discurso ético em bases racionais, mas, além disso, que a 

racionalidade científica não é a única forma de conhecimento que possui 

validade objetiva, como pretendem os teóricos da science.  

                                                
6  Ibidem, p. 410. 
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 Com a finalidade de melhor compreender a problemática da 

fundamentação da ética e qual a solução apresentada por Apel, vamos retomar 

brevemente as origens do problema na história da filosofia e sua trajetória até 

chegarmos a seus desdobramentos atuais. Naturalmente, não pretendemos 

percorrer todos os momentos do desenrolar dessa trajetória, mas apenas 

aqueles que se encadeiam formando uma rede de relações que permitem 

compreender quais as bases do pensamento de Karl-Otto Apel. Dessa forma, 

será mais fácil identificar quem são seus interlocutores principais e quais os que 

o influenciaram decisivamente na constituição de sua ética do discurso. 

Iniciaremos nossa trajetória com Kant que foi o primeiro filósofo moderno a 

propor uma teoria do conhecimento capaz de dar resposta ao problema da 

validade e dos limites de nosso conhecimento. A seguir, veremos quais os 

desdobramentos do problema da validade do conhecimento na tradição da 

filosofia analítica e as aporias em que esta se envolveu. 

  

 

1.1 O problema da validade do conhecimento em Kant 

 
 Segundo Habermas, se �quisesse alguém reconstruir o debate filosófico 

dos tempos modernos na forma de um júri, esse teria que ser convocado para 

decidir sobre a seguinte questão: como é possível adquirir um conhecimento 

digno de crédito?�7. O surgimento da física moderna e do método experimental 

apoiado em modelos matemáticos contribuiu fundamentalmente para que os 

problemas epistemológicos ocupassem um lugar central no debate filosófico. 

Ao mesmo tempo, essa nova forma de conhecimento, própria das ciências 

naturais, veio a pôr em xeque o status do conhecimento metafísico e sua 

legitimidade. Mesmo antes da Era Moderna já havia uma suspeita sobre a 

validade do conhecimento metafísico, mas essa veio a adquirir consciência de si 

de modo sistemático pela primeira vez com Descartes e recebeu em Kant sua 

formulação mais acabada. Na obra de Kant, a questão da validade do 

                                                
7 HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982, p. 25. 
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conhecimento ocupa um lugar central, embora o próprio Kant reconheça o 

devido crédito que deve ser dado a David Hume pela postulação do problema. 

É bastante conhecida a afirmação de Kant de que foi Hume que o despertou do 

�sono dogmático� para o problema da fundamentação do conhecimento. 

Hume se questiona sobre o que nos permitiria estabelecer relações entre 

fatos isolados, tais como �A causa B� generalizado para �sempre que ocorrer A 

teremos B�. Relações como essas não podem ser derivadas dos próprios fatos, 

pois esses não trazem inscritos em si mesmos nenhuma normatividade que diga 

como eles devem se comportar necessariamente. Ou seja, que o sol tenha 

nascido hoje não implica, por necessidade, que virá a fazê-lo novamente 

amanhã. A normatividade que admitimos em determinados eventos, tais como 

�o sol nascerá amanhã�, é derivada, segundo Hume, de nossa tendência 

psicológica em formar hábitos. O hábito de ver algo ocorrer sempre do mesmo 

modo nos induz a acreditar que no futuro as coisas seguirão como antes. Mas 

essa é uma disposição puramente psicológica que, em última análise, não 

legitima qualquer fundamento lógoco do entendimento ou razão. 

Este princípio é o costume ou o hábito. Visto que todas as vezes 
que a repetição de um ato ou de uma determinada operação produz 
uma propensão a renovar o mesmo ato ou a mesma operação, sem ser 
impelida por nenhum raciocínio ou processo do entendimento, dizemos 
sempre que esta propensão é o efeito do costume.8 
 

 Como todos os fatos são particulares, não pode a experiência ser a fonte 

de nossos conhecimentos, pois não se pode derivar regras universais de casos 

particulares. Daí que todo o nosso conhecimento se assenta em uma disposição 

psicológica de nosso espírito não tendo, portanto, uma base racional. O que não 

quer dizer que tal conhecimento não seja indispensável para a construção da 

ciência e para assegurar a sobrevivência humana. Apenas  suas bases não têm a 

necessidade e a validade de que dispõe a forma dedutiva pura da racionalidade 

lógico-formal das matemáticas, que não se referem a coisas realmente 

existentes. 

                                                
8 HUME, David. Investigação acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural, 1989, p. 86. 
Coleção Os Pensadores. 
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 O costume é, pois, o grande guia da vida humana. É o único 
princípio que torna útil nossa experiência e nos faz esperar, no futuro, 
uma série de eventos semelhantes àqueles que apareceram no passado. 
Sem a influência do costume, ignoraríamos completamente toda questão 
de fato que está fora do alcance dos dados imediatos da memória e dos 
sentidos. Nunca poderíamos saber como ajustar os meios em função dos 
fins, nem como empregar nossas faculdades naturais para a produção de 
um efeito. Seria, ao mesmo tempo, o fim de toda ação como também de 
quase toda especulação9. 

 
 Kant faz da afirmação de Hume, de que não existe um fundamento 

empírico necessário a ciência e muito menos para a metafísica, o seu ponto de 

partida. Ele radicaliza o problema da validade de nosso conhecimento, para 

além do conceito de causalidade que Hume tinha examinado, buscando 

fundamentar toda forma de conhecimento. Para tanto, Kant diferencia as 

formas de conhecimento entre a priori e a posteriori. 

 Os conhecimentos a posteriori são aqueles adquiridos através da 

experiência. Esse tipo de conhecimento não apresenta dificuldades, pois a 

experiência não é nada mais que uma contínua junção ou síntese de percepções. 

A validade dessa forma de conhecimento, porém, não pode se assentar 

unicamente na experiência, como já havia demonstrado Hume. A questão que 

se coloca, portanto, é se existem conhecimentos a priori, ou seja, conhecimentos 

absolutamente independentes da experiência e que, por não estarem mesclados 

a nada de empírico, são também chamados por Kant de puros. Tais 

conhecimentos seriam não só independentes da experiência, mas constituiriam 

as próprias condições de possibilidade de toda e qualquer experiência. Dessa 

forma, seria possível demonstrar que, ao contrário do que pensava Hume, o 

conhecimento advindo da experiência não é fruto de uma mera atividade 

psicológica do sujeito, mas possui uma base de validade objetiva. 

 Semelhante condição poderia ser o fundamento de todas as formas de 

conhecimento por seu caráter universal e necessário, ambos critérios que estão 

ausentes na experiência empírica. �Necessidade e universalidade rigorosa, são, 

portanto, seguras características de um conhecimento a priori e também 

                                                
9 Ibidem, p. 87. 
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pertencem inseparavelmente uma à outra�10. A tarefa da Crítica da razão pura, 

como o próprio nome já indica, é a de examinar as condições a priori da 

validade do conhecimento.   

 Além da distinção entre conhecimentos a priori e a posteriori é também 

fundamental a distinção que Kant opera entre juízos analíticos e sintéticos. Os 

juízos analíticos são aqueles que não trazem um novo conhecimento, mas 

apenas esclarecimentos para aquilo que já se conhece, por exemplo, quando se 

diz: �os corpos são extensos� não se acrescenta nenhum conhecimento, pois no 

conceito de corpo já está contido o conceito de extensão. Portanto, se 

abstrairmos de um corpo qualquer suas características contingentes como cor, 

cheiro, textura, etc. (como no famoso argumento da cera de Descartes), sobrará 

uma característica que se aplica a todos os corpos em quaisquer circunstâncias: 

a de ser extenso. No caso dos juízos sintéticos é que Kant introduz algo 

completamente original, pois além dos juízos de experiência que são todos 

sintéticos, Kant se pergunta pela possibilidade de existirem juízos sintéticos a 

priori. Esses juízos estariam presentes como princípios em todas as ciências 

teóricas da razão: na matemática, na física e na metafísica. Nesse sentido,  o 

problema geral da razão pura poderia se resumir na questão: como são 

possíveis os juízos sintéticos a priori? Ao invés de investigar os objetos que são 

infinitos, Kant se volta para o exame da própria faculdade que fornece os 

princípios do conhecimento a priori, a razão. �Pois a razão é a faculdade que 

fornece os princípios do conhecimento a priori. Por isso a razão pura é aquela 

que contém os princípios para conhecer algo absolutamente a priori�11. 

 A crítica teria principalmente uma utilidade negativa de �purificação da 

nossa razão� impondo limites à livre especulação da metafísica. Ao exame da 

razão pura, Kant denominou de filosofia transcendental. �Denomino 

transcendental todo conhecimento que em geral se ocupa não tanto com objetos, 

mas com nosso modo de conhecimento de objetos na medida em que esse deve 

                                                
10 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. B 4. Utilizaremos aqui a tradução de Valeiro Rohden e Udo 
Baldur Moosburger da segunda edição de 1787 da Crítica da razão pura, São Paulo: Nova Cultural, 
1987. Coleção Os Pensadores. Aqui e nas citações seguintes nos referiremos à segunda edição da Crítica 
da razão pura por �B� seguido do número da página da edição alemã de 1787.   
11 Ibidem, B 25. 
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ser possível a priori. Um sistema de tais conceitos denominar-se-ia filosofia 

transcendental� 12. 

 Segundo Kant, há dois troncos do conhecimento, �sensibilidade e 

entendimento: pela primeira os objetos são-nos dados, mas pelo segundo são 

pensados�13. As formas a priori pelas quais os objetos são dados são o tempo e o 

espaço e pelas quais eles são pensados são as categorias do entendimento. O 

múltiplo das representações é a receptividade, mas a ligação do múltiplo não 

pode advir dos sentidos. Ela é um ato da espontaneidade, da capacidade de 

representação. Toda ligação é um ato de síntese do entendimento, não pode ser 

dada pelos objetos, tampouco surgir de si mesma. �Esta unidade, que precede a 

priori todos os conceitos de ligação, não é aquela categoria da unidade, pois 

todas as categorias fundam-se sobre funções lógicas em juízos, mas nestes já é 

pensada a ligação e, por conseguinte, a unidade de conceitos dados�14.  Resta 

saber, portanto, como se origina essa unidade.  

 Kant define a atividade de síntese como �a ação de acrescentar diversas 

representações umas às outras e de conceber a sua multiplicidade num 

conhecimento�15. A síntese de um múltiplo, seja ele puro (como as formas do 

espaço e do tempo) ou empírico, não deriva desse múltiplo, mas algo que lhe é 

adicionado. Ou seja, a síntese é transcendental �não só porque se processa a 

priori, mas também porque condiciona a possibilidade de outros conhecimentos 

a priori�16. A atividade de síntese revela o papel autônomo das faculdades do 

sujeito que não se restringem a um papel de mera recepção dos dados dos 

sentidos, como afirmavam os empiristas, mas um papel ativo de legislação 

sobre esses dados  relacionando-os a conceitos, princípios e regras, garantindo-

lhes uma objetividade que a mera experiência jamais poderia oferecer. Por 

outro lado, Kant se afasta do idealismo por não serem as faculdades do sujeito 

as produtoras dos dados da experiência, já que, a sensibilidade tem uma função 

meramente passiva de recepção da diversidade sob as formas do espaço e do 

                                                
12 Ibidem, B 25. Nessa citação como nas seguintes, os grifos que ocorrerem são dos respectivos autores. 
13 Ibidem, B 29. 
14 Ibidem, B 131. 
15 Ibidem, B 103. 
16 Ibidem, B 151.  
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tempo. A imaginação é a faculdade responsável por sintetizar as aparições da 

sensibilidade em representações. Mas para que tais representações possam se 

tornar um conhecimento são necessárias duas coisas. Primeiro, a unidade de 

uma consciência na qual as representações devem estar ligadas.  

A unidade sintética da consciência é, portanto, uma condição objetiva de 
todo o conhecimento, de que preciso não apenas para mim a fim de 
conhecer um objeto, mas sob qual toda intuição tem que estar a fim de 
tornar-se objeto para mim, pois de outra maneira e sem essa síntese o 
múltiplo não se reuniria numa consciência17. 

 
Em segundo lugar, o conhecimento implica uma relação necessária com 

o objeto, ou seja, o diverso representado deve ser reconhecido em um objeto 

(isto é uma cadeira, aquilo um livro, etc.). 

Essas duas determinações do conhecimento têm uma profunda relação. 
As minhas representações são minhas, na medida em que estão ligadas 
na unidade de uma consciência, de tal modo que o �Eu penso� as 
acompanhe. Ora, as representações não se unem assim em uma 
consciência, sem que o diverso que elas sintetizam se relacione, por isso 
mesmo, a um objeto qualquer. Não há dúvida de que só conhecemos 
objetos qualificados (qualificados como tal ou tal por uma diversidade). 
Mas nunca o diverso se relacionaria a um objeto se não dispuséssemos 
da objetividade como de uma forma em geral (�objeto qualquer�, 
�objeto= x�). De onde vem essa forma? O objeto qualquer é o correlato do 
Eu penso ou da unidade da consciência, é a expressão do Cogito, sua 
objetivação formal. Do mesmo modo, a verdadeira fórmula (sintética) do 
Cogito é: eu me penso e, ao me pensar, penso o objeto qualquer ao qual 
relaciono uma diversidade representada18. 

 
 É, portanto, a atividade de síntese do entendimento que garante a 

validade objetiva do conhecimento. �A unidade transcendental da apercepção é 

aquela pela qual todo o múltiplo dado numa intuição é reunido num 

conhecimento do objeto�19. Ela permite que o sujeito se dê conta de suas 

representações e as conecte umas às outras no fluxo da consciência, permitindo 

que o sujeito tenha um conhecimento reflexivo sobre elas.  

                                                
17 Ibidem, B 138. 
18 DELEUZE, Gilles. Para ler Kant. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1976, pp. 29-30. 
19 KANT,  Immanuel . Op. Cit., B 140. 
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Kant considera a unidade da apercepção �o princípio supremo de todo 

conhecimento humano�20. É ela que garante a validade objetiva do 

conhecimento, ou seja, que lhe dá universalidade e necessidade. 

A unidade sintética da consciência é, portanto, uma condição 
objetiva de todo o conhecimento, de que preciso não apenas para mim a 
fim de conhecer um objeto, mas sob qual toda intuição tem que estar a 
fim de tornar-se objeto para mim, pois de outra maneira e sem essa síntese o 
múltiplo não se reuniria numa consciência.21  
 

 Dessa forma, Kant pretendeu ter demonstrado que a validade objetiva 

de nossos conhecimentos deriva da atividade legisladora do entendimento que 

constitui as leis a que todos os fenômenos estão submetidos do ponto de vista 

de sua forma. Na atividade do conhecimento, a faculdade do entendimento é 

dominante, já que a �razão pura deixa tudo ao encargo do entendimento que se 

refere imediatamente aos objetos da intuição ou, antes, à sua síntese na 

capacidade de imaginação�22.  

 

1.1.2 Razão teórica e razão prática 

 

Ao situar a fonte do conhecimento válido no entendimento, Kant tem em 

mente uma estratégia mais geral referente ao título de sua obra. Logo na 

introdução da Crítica da razão pura, Kant anuncia o seu projeto de exame e 

delimitação da metafísica, pois enquanto isso não for feito, não haverá 

progresso nesse campo. A metafísica investiga os problemas inevitáveis da 

razão tais como Deus, liberdade e imortalidade, sem examinar se tem ou não 

capacidade para tal empreendimento, em uma atitude dogmática. Entretanto, 

como os conceitos com os quais opera não se referem a objetos que possam ser 

dados fenomenicamente através da experiência, não há como saber se têm 

validade objetiva ou não. Por transcender os limites do fenômeno, a razão 

deixa-se enredar em uma ilusão transcendental, requerendo-se daí, a 

necessidade de disciplinar o uso da razão pela sua limitação. Pode parecer 

                                                
20 Ibidem, B 135.  
21 Ibidem, B 138. 
22 Ibidem, B 382/3. 
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curioso que a mais elevada das faculdades tenha que ser disciplinada em seu 

uso, mas é justamente por não se suspeitar de seu uso indevido que a razão 

imergiu na maioria de seus erros. 

Como afirma Kant, �todo o nosso conhecimento parte dos sentidos, vai 

daí ao entendimento e termina na razão�23. A razão é, portanto, a suprema 

faculdade do pensamento. Ela tem dois usos, um formal que é o uso lógico e 

um real que é a capacidade de produzir conceitos e princípios. Por princípios, 

Kant denomina o conhecimento do particular no universal mediante conceitos 

�mas que não é ele mesmo jamais objeto da experiência�24. Já os conceitos da 

razão por seu caráter transcendental, ou seja, por não estarem ligados à 

experiência, mas unicamente às categorias do entendimento, diferem 

substancialmente dos conceitos do entendimento e seria mais apropriado 

chamá-los de idéias. �Por idéia entendo um conceito necessário da razão ao 

qual não pode ser dado nos sentidos nenhum objeto congruente�25. Tanto nos 

princípios como nos conceitos a razão não se refere a nada de empírico, por isso 

distingue-se do entendimento cujas proposições são inteiramente imanentes por 

conterem a possibilidade da experiência. É da natureza da razão ser autônoma 

em relação à experiência. É algo, portanto, que não pode ser evitado, apenas 

disciplinado através da Crítica. Mas a razão não representa apenas um risco a 

ser evitado: ela produz a sistematização do conhecimento em uma unidade, 

algo que o entendimento por si só não consegue realizar. Além disso, ela orienta 

conceitos e enunciados para sua completude em duas direções opostas: �a 

máxima unidade de um todo composto segundo leis necessárias e a máxima 

expansão na multiplicidade dos objetos�26. Além disso, �que uso podemos fazer 

de nosso entendimento, mesmo com respeito à experiência, se não nos 

propomos fins?�27. Nesse sentido, a razão constitui os princípios regulativos 

que orientam tanto a ciência quanto a ação ao organizá-las em torno de 

determinadas metas que lhes dão sentido. Referimo-nos à ação porque a razão 

                                                
23 Ibidem, B 355. 
24 Ibidem, B 367. 
25 Ibidem, B 383. 
26  HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 175. 
27 KANT, Immanuel. Op. Cit., B 844. 
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não se limita apenas ao seu exercício teórico, mas também tem um uso prático. 

Quando examina as leis da natureza trata-se da razão teórica, quando se refere 

ao exercício da liberdade do sujeito trata-se da razão prática. Como observa 

Otfried Höffe, �a razão significa a faculdade de ultrapassar o âmbito dos 

sentidos, da natureza. A ultrapassagem dos sentidos pelo conhecimento é o uso 

teórico, na ação é o uso prático da razão�28. Desse modo, tanto no campo prático 

como no teórico, a razão transcende as determinações sensíveis não sendo 

motivada por desejos ou paixões, mas apenas por si mesma ao determinar a 

priori as leis do agir. 

A faculdade de agir segundo leis também é chamada de vontade, mas não 

se trata de modo algum de algo irracional como o uso comum do termo possa 

transparecer. O termo vontade foi escolhido por Kant justamente para destacar 

a sua interioridade e autonomia em relação aos apelos externos. Desse modo, 

ela demanda um campo específico de estudos por parte da Filosofia, a que Kant 

denomina Ética ou metafísica dos costumes. 

Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant dedica-se a três 

problemas: o conceito de moralidade (Sittlichkeit); sua aplicação a fins racionais 

e a autonomia da vontade. Logo de início, Kant define o ilimitadamente bom 

que é a vontade boa. O bom incondicionado é necessário para se pensar o que é 

relativamente bom. A vontade boa é puramente subjetiva, logo a ética kantiana 

refere-se unicamente ao indivíduo e não aos efeitos exteriores da ação.  

A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela 
aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão-somente 
pelo querer, isto é, em si mesma e, considerada em si mesma, deve ser 
analisada em grau muito mais alto do que tudo o que por seu 
intermédio possa ser alcançado em proveito de qualquer inclinação, ou 
mesmo, se se quiser, da soma de todas as inclinações.29 
 

Segundo Kant, a vontade ilimitadamente boa só se encontra em Deus 

que é por natureza exclusivamente bom, nos seres humanos há também 

impulsos naturais que atuam contra a vontade boa limitando-a. A forma pela 

qual a vontade boa se expressa é o �dever�. Por �dever� Kant não compreende 
                                                
28 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Op. Cit., p. 188. 
29  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1974, p. 
204. Coleção Os Pensadores.  
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a mera legalidade do agir em conformidade com a lei ou regras sociais, mas 

apenas o dever que a própria vontade representa para si mesma de modo 

incondicionado. Por conta disso não se pode medir por sinais externos se uma 

ação está ou não em conformidade ao dever. O que não significa que a vontade 

boa esteja em conflito com a legalidade, mas ao contrário, a vontade boa é a 

condição para realização e aprimoramento da legalidade. De modo que �eu 

possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal�30.  

Se não é pelos efeitos da ação ou pela conformidade com as regras sociais 

que se avalia a ação moralmente boa, então é preciso um critério para 

determinar quando se trata de uma ação moral. Tal critério é encontrado a priori 

de modo puramente racional, absoluto e necessário através de leis apodíticas ou 

imperativos. �A representação de um princípio objetivo, enquanto obrigante 

para uma vontade, chama-se um mandamento (da razão) e a fórmula do 

mandamento chama-se Imperativo�31. O imperativo não corresponde à uma 

coerção externa ou interna, mas é unicamente fundado na razão. Os 

imperativos podem ser hipotéticos ou categóricos. 

Os hipotéticos representam a necessidade prática de uma ação possível 
como meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer (ou que é 
possível que se queira). O imperativo categórico seria aquele que nos 
representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, 
sem relação com qualquer outra finalidade.32 
 

Apenas os imperativos categóricos podem ser considerados como 

propriamente morais por estarem acima de qualquer funcionalidade. O 

imperativo categórico não se refere a nenhuma regra, mas somente à máximas 

que são proposições subjetivas do agir. As máximas dão à uma multiplicidade 

de ações concretas uma direção comum. �As máximas propiciam a um âmbito 

todo de vida, por exemplo, a todas as espécies de situações de necessidade, o 

princípio-guia de ajuizamento, a solicitude ou a indiferença�33. Embora as 

máximas sejam princípios subjetivos das ações �têm que ser sempre tomadas de 

modo a valerem também objetivamente, quer dizer, a valerem universalmente 
                                                
30 Ibidem, p. 209. 
31 Ibidem, p. 218. 
32 Ibidem, pp. 218-219. 
33 HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Op. Cit., p. 204. 
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como princípios e, portanto, a poderem servir para a nossa própria legislação 

universal�34. Mas Kant se pergunta: por que razão deveria submeter-me a ela? 

Ou em outros termos, por que deveria eu agir moralmente? O fundamento para 

responder a essa questão encontra-se na autonomia da vontade. Para todo ser 

racional o dever é também um querer, ou seja, uma necessidade subjetiva que 

só pode ser compreendida a partir da idéia de liberdade que pressupõe o 

princípio da autonomia da vontade. �Ora, à idéia da liberdade está 

inseparavelmente ligado o conceito de autonomia, e a este o princípio universal 

da moralidade, o qual na idéia está na base de todas as ações de seres racionais 

como a lei natural está na base de todos os fenômenos�35. Dessa forma, a 

autonomia da vontade constitui o fundamento para o comportamento moral, de 

modo que age moralmente quem age de modo livre, ou seja, segundo leis que o 

próprio indivíduo construiu para si racionalmente . 

 

1. 2 A necessidade e possibilidade de uma nova fundamentação da ética 

 

Kant distingue, como vimos, a aplicação teórica da aplicação prática da 

razão de acordo com o objeto com o qual ela se ocupa, �de tal modo que uma 

das partes tem de ser a filosofia da natureza, a outra a dos costumes, das quais a 

primeira pode conter também princípios empíricos, mas a segunda (já que a 

liberdade absolutamente não pode ser um objeto da experiência) jamais pode 

conter outros do que princípios puros a priori�36.   

A separação entre razão prática e teórica foi objeto de críticas, 

principalmente pelo dualismo entre teoria e prática, Ser e Dever-ser, da 

exterioridade e interioridade, permanecendo a ação moral tão misteriosa quanto 

as coisas-em-si. Como observa Apel, tudo isso leva à questão: 

se os imperativos do Dever-ser devem ter um sentido para o homem; 
notadamente é impossível supor que eles não possam em princípio ser 

                                                
34  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Op. Cit., p. 245. 
35 Ibidem, p. 248. 
36  Idem. Primeira Introdução à Crítica do juízo. São Paulo: Abril Cultural, 1974, p. 261.  Coleção Os 
Pensadores.  
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realizados ou supor que eles não serão jamais � e, por conseguinte, tudo 
o que é poderia, sob o plano moral, ser axiologicamente neutro37. 
 

 Dada a impossibilidade de um acesso externo aos pressupostos do agir 

do sujeito, nunca se pode saber pelos sinais exteriores se alguém está agindo 

moralmente ou de maneira estratégica. Isso porque o homem kantiano é um 

�cidadão de dois mundos�: empírico e inteligível. A vontade livre como parte 

do eu inteligível é acessível à consciência, mas está separada do mundo no qual 

se pode fazer experiência e, portanto, não pode ser conhecida, pois sua forma 

fenomênica nunca corresponderá a ela própria de modo que se possa dizer 

objetivamente se o sujeito agiu em conformidade com a vontade boa ou 

motivado pela perseguição de um outro propósito qualquer. 

 Em seu programa de reformulação pragmática da filosofia 

transcendental, Apel pretende superar o dualismo entre razão teórica e razão 

prática através de uma teoria que possa demonstrar que �a necessidade causal 

dos eventos naturais e a liberdade de ação não são conceitos que se opõem � 

como Kant e, com ele, todos os deterministas pressupunham �, mas que, ao 

contrário, se pressupõem mutuamente�38.  Isto implica na superação do 

naturalismo epistemológico de Kant e da teoria das ciências através de uma 

hermenêutica adequada à análise dos fenômenos morais. Dessa forma, Apel 

pretende constituir uma fundamentação capaz de fornecer, ao mesmo tempo, as 

bases para validade do conhecimento e da ética. 

 Nos capítulos seguintes examinaremos os desdobramentos do problema 

da validade na filosofia a partir de Kant. Tal trajetória reflete, em grande 

medida, o processo de construção da pragmática transcendental de Karl-Otto 

Apel, o que nos permite a análise dos pressupostos teóricos da filosofia de Apel 

e sua tentativa de realizar a unificação entre teoria e prática a partir de sua 

fundamentação pragmático-transcendental da filosofia.      

                                                
37  APEL, Karl-Otto. Kant, Hegel und das aktualle Problem der normativen Grundlagen von Moral und 
Recht.  In: ______. Diskurs und Verantwortung. Frankfurt am Main: Surkamp, 1988, p. 74. 
38 Ibidem, p. 79. 
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CAPÍTULO 2 

 
DESDOBRAMENTOS DO PROBLEMA DA VALIDADE: 

HERMENÊUTICA E FILOSOFIA ANALÍTICA 

 
 
 A fundamentação kantiana do conhecimento e sua resposta ao problema 

da validade objetiva do mesmo provocaram um profundo impacto na filosofia, 

constituindo-se no ponto de partida para o posterior debate sobre a 

possibilidade ou impossibilidade de fundamentação última do conhecimento e, 

conseqüentemente, sobre a possibilidade ou impossibilidade de fundamentação 

da ética. Por outro lado, a fundamentação do conhecimento nos termos da 

filosofia transcendental mostrou-se facilmente criticável, pois, segundo 

Manfredo de Oliveira, �Kant, apesar de intencionar isto, não foi capaz de 

distinguir entre uma fundamentação dedutiva e uma demonstração 

propriamente reflexiva�39. Hegel percebeu isso claramente ao criticar a tentativa 

de Kant de examinar as bases do conhecimento antes mesmo de conhecer, o que 

seria o mesmo que tentar aprender a nadar sem entrar na água.  

Mas a investigação do conhecimento não pode acontecer senão 
enquanto conhecendo; por meio destes, por assim dizer, instrumentos 
imediatos, o próprio investigar nada mais é que conhecer. Querer 
conhecer mas, antes conhecer-se, é como diriam os sábios escolásticos a 
este propósito, aprender a nadar, antes de aventurar-se na água.40 
 

Para demonstrar a validade das sentenças sintéticas a priori, Kant precisa 

já pressupor a validade da experiência, apesar de serem justamente estas 

sentenças que tornam a experiência possível, uma circularidade que, segundo 

Aschenberg,  o próprio Kant teve consciência41.  

                                                
39 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Sobre a fundamentação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 29. 
40 �Aber die Untersuchung des Erkennens kann nicht anders als erkennend geschehen; bei diesem 
sogenannten Werkzeuge heißt dasselbe untersuchen nichts anderes, als es erkennen. Erkennen wollen 
aber, ehe man erkenne, ist ebenso ungereimt als der weise Vorsatz jenes Scholastikus, schwimmen zu 
lernen, ehe er sich ins Wasser wage.� G.W.F. Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenchaften im 
Grundrisse. In: CD-ROM Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie. Berlin: Directmedia, 1998, p. 41301.  
41 Cf. Crítica da razão pura (B 765/A 737). Para uma discussão mais aprofundada sobre os problemas da 
fundamentação transcendental do conhecimento em Kant ver ASCHENBERG, R. Sprachanalyse und 
Transzendentalphilosophie. Stuttgart, 1982, p.58-59. 
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A partir das dificuldades apresentadas pela filosofia transcendental, o 

problema da validade do conhecimento teve desdobramentos diversos dentro 

da chamada �filosofia do sujeito� que vão desde o idealismo (Fichte, Schelling e 

Hegel); a retomada da filosofia transcendental pelos neo-kantianos (M. Brelage, 

H. Cohen, H. Rickert, entre outros); até a reformulação fenomenológica do 

pensamento transcendental operada por Husserl.  

 Por outro lado, a crítica transcendental da razão foi se transformando em 

crítica do sentido enquanto crítica da linguagem e isso por caminhos 

aparentemente desconexos: o da filosofia hermenêutica e o da filosofia analítica. 

Ambas as correntes de pensamento, apesar de partirem de problemáticas 

completamente diferentes, têm em comum não só a retomada da questão da 

objetividade do conhecimento, mas também por apresentarem muitos pontos 

de contato entre os resultados a que chegaram. No caso da hermenêutica, trata-

se do problema da validade do conhecimento nas Ciências Humanas 

(Geisteswissenschaften) ligada diretamente às condições de possibilidade do 

compreender. �Essas condições de possibilidade e de validade positivas do 

compreender em geral, Dilthey pretende analisá-las, afinal, no estilo de uma 

�Crítica da razão histórica�, de forma análoga à Crítica da razão pura de Kant.�42 

Já a Filosofia Analítica, liderada pelo jovem Wittgenstein, pretende realizar uma 

transformação da crítica kantiana da razão pura em uma �crítica da linguagem 

pura�, isto é, a tentativa de substituir as condições de possibilidade a priori da 

experiência �pelo princípio de que as condições de possibilidade de descrever 

os fatos através de sentenças são, ao mesmo tempo, as condições de 

possibilidade dos próprios fatos enquanto �existência de estado de coisas� 

(bestehende Sachverhalte)�43. Em ambos os casos a questão da validade do 

conhecimento vai se deslocar cada vez mais, como veremos a seguir, para o 

problema do sentido.     

                                                
42 APEL, Karl-Otto. Wittgenstein e o problema do compreender hermenêutico. In: ______.  
Transformação da Filosofia 1: Filosofia analítica, semiótica, hermeneutica. São Paulo: Edições Loyola, 
2000, p. 396. 
43 APEL, Karl-Otto. The impact of analytic philosophy on my intellectual biography. In: APEL,Karl-Otto  
e PAPASTEPHANOU, Marianna  (ed.), From a transcendental-semiotic point of view. Manchester/New 
York: Manchester University Press, 1998, p. 10.  



 

 

23

 
 

 

2.1 Compreensão e objetividade 

 

 A problemática do compreender hermenêutico44 ligado às ciências 

humanas é uma generalização epistemológica da problemática metodológica já 

elaborada anteriormente na jurisprudência e na teologia protestante. Tal 

problemática atinge o seu ponto crítico com o teólogo e filósofo Friedrich 

Schleiermacher: 

Com seu princípio de que indiscutível não é, a rigor, a compreensão, 
mas sim o mal-entendido, ele de certa maneira introduziu a dúvida 
cartesiana na doutrina da arte praticamente aplicada, desenvolvida no 
âmbito da hermenêutica; além disso, também elevou o �compreender� a 
um tema da epistemologia filosófica, independentemente de todos os 
vínculos dogmáticos e pragmáticos da interpretação bíblica. (...) Com 
sua pergunta �afinal como é possível compreender?�, tanto 
Schleiermacher como Dilthey radicalizaram o questionamento do 
compreender historicamente mediado da Bíblia e dos auctores clássicos, 
que havia impulsionado humanistas e reformadores. Ao mesmo tempo, 
eles se vinculam assim à pergunta kantiana sobre as condições de 
possibilidade e de validade do conhecimento objetivo45. 

 
 As reflexões de Schleiermacher levaram Dilthey ao discernimento de que 

o sujeito do compreender das ciências do espírito46 não pode se comportar 

frente ao seu campo de conhecimento do mesmo modo que um cientista 

natural. Pois, enquanto a atitude das ciências da natureza é objetivante, 

instrumental, nas ciências do espírito é �por assim dizer do interior que a 

realidade se abre para a vivência do sujeito�47. A realidade construída pelas 

ciências da natureza percorre um caminho totalmente distinto, ela busca anular, 

                                                
44 O termo �hermenêutica� é um vocábulo grecizado, do século XVII, que ingressou sobretudo na 
teologia protestante, em substituição à expressão humanístico-latina mais antiga ars interpretandi. Sua 
origem deriva do verbo grego έρµηνεύειν  que se refere ao deus Hermes, o mensageiro dos deuses, 
aquele que traz notícias. Por outro lado, o substantivo έρµηνεύς (intérprete) é atribuído por Platão aos 
poetas que estariam encarregados não só da exposição, mas também da interpretação das palavras e 
textos. Como observa Apel, desde sua origem a hermenêutica coloca �o problema da possibilidade de o 
�intérprete� interpretar a palavra do autor sem pressupor já de antemão, em seu �compreender� o que foi 
dito, um saber sobre a verdade ou falsidade objetiva do que se diz�. APEL, Karl-Otto. A radicalização 
filosófica da �hermenêutica� proposta por Heidegger e a pergunta quanto ao �critério de sentido� da 
linguagem. In: ______. . Transformação da Filosofia I. Op. Cit., p.329.  
45 Ibidem, p. 331. 
46 Ciências do Espírito (Geisteswissenschaften) ou �Humanidades� é um termo com uma longa tradição 
na Filosofia para designar um determinado campo do conhecimento humano ligado mais diretamente aos 
processos mentais, ou que têm por objeto de reflexão o próprio ser humano. 
47 HABERMAS,  J. Conhecimento e interesse. Op. Cit., p. 158. 
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o máximo possível, a interferência que as vivências do pesquisador possam 

causar no estudo do objeto. Para tanto,  

nós nos apossamos deste mundo físico pelo estudo de suas leis. Estas 
leis não podem ser descobertas a não ser que o caráter vivencial de 
nossas impressões da natureza, o conjunto do qual estamos postos, 
enquanto a natureza que somos, o agudo sentimento pelo qual a 
gozamos recue sempre mais, dando lugar a concepções abstratas da 
mesma segundo as relações do espaço, tempo, massa, movimento. 
Todos esses momentos concorrem para que o homem se elimine a si 
mesmo com o objetivo de construir, em base destas impressões, este 
grande objeto que é a natureza como se ela fosse uma ordem que 
obedece a leis. Ela torna-se então o centro da realidade para o homem48. 

 

Nesse sentido, a possibilidade de anular a experiência vital é um dos 

critérios mais importantes de objetividade das ciências da natureza, de modo 

que seus modelos teóricos ou leis possam ser independentes da historicidade e 

do contexto cultural em que se produzem. É comum na transmissão desses 

conhecimentos que sejam ignorados por completo os contextos em que se 

desenvolveram, provocando em seus receptores a impressão de que as ciências 

naturais são desprovidas de história ou de ingerências políticas e econômicas. 

Nas ciências do espírito essa possibilidade de anulação da vivência individual 

não existe, já que não se pode separar fatos de teorias, pois estes se encontram 

amalgamados. 

O conjunto do vivido é aqui o dado originário, a distinção dos elementos 
particulares que o compõem é posterior. Disto resulta que os métodos 
através dos quais estudamos a vida da alma, a história e a sociedade são 
bem diferentes daqueles métodos pelos quais adquirimos o 
conhecimento da natureza49. 

  
As ciências do espírito, portanto, se movem dentro de uma outra lógica. 

Esta lógica, para Dilthey, está centrada nas inter-relações entre vivência, 

objetivação e compreensão. Desses três, o conceito de vivência (Erlebnis) é a 

chave para compreender a teoria de Dilthey sobre as ciências do espírito.  Para 

Dilthey, a unidade da vivência é o que permite atribuir uma significação aos 

acontecimentos assim como a experiência histórica individual. 

                                                
48 DILTHEY, W. Gesammelte Schriften, VII, p.82. In:  HABERMAS, J. Op. Cit., p. 157. 
49 DILTHEY, W.  Op. Cit., V, p.143. In: HABERMAS, J. Op. Cit.,  p. 157. 
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O que no rio do tempo constitui assim uma unidade na presença, porque 
tem um significado unitário, é a menor unidade que nós podemos 
designar como �vivência�. E também chamamos �vivência� a toda 
unidade mais ampla de porções de vida que aparecem enlaçadas por um 
significado comum para o curso da vida, ainda que estas partes se 
achem separadas entre si por acontecimentos interruptores50.   

 
Seguindo esta idéia, a biografia individual é o que permite atribuir um 

sentido às vivências individuais asseguradas pelo eu-identidade. Ela permite 

estabelecer uma conexão entre a vivência individual e a existência coletiva na 

medida em que as experiências vitais se desenvolvem em um processo histórico 

em que as significações atribuídas individualmente se constituem a partir de 

um sistema de referências compartilhadas. �O ponto de vista individual, 

corrige-se e se distende na experiência genérica da vida. Com isso entendo 

proposições que se formam em um grupo qualquer de pessoas que estão em 

relações umas com as outras e cujos enunciados lhes são comuns�.51 

As vivências se exteriorizam em objetivações cujo significado se pode 

compreender a partir da reflexão sobre as manifestações vitais. Tal 

reflexividade constitui o pano de fundo da compreensão que está presente nas 

interações humanas mediadas lingüisticamente. Nesse sentido, a compreensão 

hermenêutica não é senão a forma metodologicamente desenvolvida dessa 

reflexividade na qual se processa a vida dos homens em comunicação pré-

científica e em interação social.  

Como o ato-de-compreender outra coisa não faz senão repetir de 
maneira explícita o movimento que, de qualquer forma, se executa 
enquanto processo de formação do espírito em termos de auto-
objetivação, o sujeito cognoscente é, ao mesmo tempo parcela de um 
processo a partir do qual o mundo cultural se impõe como realidade 
própria.52  

 
Como já havia observado Vico, o sujeito que investiga a história é o 

mesmo que faz a história. É a linguagem o medium que permite a passagem da 

individualidade à compreensão recíproca, não apenas no sentido cognitivo mas 

também afetivo e normativo.  

                                                
50 DILTHEY, W.  El Mundo Histórico. México: Fondo de Cultura Económica, 1944, p. 218. 
51 DILTHEY, W.  Gesammelte Schriften, VII, p.132. In:  HABERMAS, J.  Op. Cit., p. 168. 
52 HABERMAS,  J. Op. Cit., pp. 162-163. 
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Aqui se situa um problema com o qual a hermenêutica das ciências do 

espírito de Dilthey tem que enfrentar: a compreensão hermenêutica deve 

apreender em categorias inevitavelmente universais, um sentido individual 

irredutível. Ou seja, ao formar um corpo de conhecimentos é necessário que 

este se apresente sob a forma de categorias universais, do contrário, não seria 

senão uma mera repetição de experiências individuais ad infinitum, sem poder 

se extrair nenhum conhecimento a partir delas. Ao mesmo tempo, a 

universalidade tende a reduzir a particularidade e a deformá-la. O que se deve 

e o que não se deve preservar do sentido vital individualizado é uma questão 

metodológica central para a hermenêutica. 

 

 
2.1.2 A crítica histórica do sentido 

 
Segundo Habermas, a compreensão hermenêutica se distingue das 

proposições teóricas, isto é, daquelas capazes de serem reduzidas a uma 

linguagem �pura� em que os enunciados formais foram purificados de todos os 

elementos que não se articulam no plano das relações simbólicas. Já a 

compreensão hermenêutica �não pode jamais analisar a estrutura de seu objeto 

de tal maneira que todas as contingências deste objeto fiquem eliminadas�53. 

Isso porque a hermenêutica tem em vista um contexto de significações que são 

transmitidas por tradição, e como não dispomos de regras para a reconstrução 

dos conjuntos-de-sentido legados pela tradição, temos que tratá-los como se 

fossem fatos. Enquanto nas ciências teóricas se busca anular a experiência 

biográfica individual para que estas possam ser postas em categorias universais 

da linguagem, as ciências hermenêuticas repousam justamente na 

especificidade da linguagem ordinária que permite comunicar indiretamente 

categorias universais dentro das conexões concretas da vida. Dito de outra 

maneira,, a linguagem ordinária elabora sua própria metalinguagem sem que 

para isso seja necessário criar uma linguagem artificial, operando como 

linguagem e metalinguagem ao mesmo tempo. 
                                                
53 Ibidem, p.173. 
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A linguagem do cotidiano possui, por certo, uma estrutura que permite 
exprimir o individual na relação dialógica por categorias genérico-
universais. A compreensão hermenêutica é obrigada a servir-se desta 
mesma estrutura; sua função é a de disciplinar metodicamente a 
experiência comunicativa cotidiana da autocompreensão e da 
compreensão dos outros. Não se pode, sem dúvida, transformar a 
hermenêutica em um método explícito do proceder analítico, senão 
quando se tem sucesso em elucidar a estrutura da linguagem em sentido 
tal que permita o que a sintaxe de uma linguagem pura precisamente 
proíbe, a saber: tornar comunicável, ainda que indiretamente, o que não 
se deixa expressar por ser individual.54 

 
 Assim, a compreensão hermenêutica visa três classes de manifestações 

vitais: as expressões verbais, as ações e as expressões vivenciais. As expressões 

verbais quando dissociadas de uma conexão vital concreta, como no caso das 

linguagens formalizadas, dispensam uma interpretação hermenêutica. Mas 

quando à expressão verbal mistura-se algo que é próprio �ao pano de fundo 

obscuro e à plenitude da vida da alma�, têm início os direitos da hermenêutica. 

Ela decifra o que de início parece estranho na compreensão mútua entre os 

falantes, algo que só pode ser comunicado de maneira indireta.  

 
A interpretação seria impossível se as manifestações vitais fossem 
totalmente estranhas. Ela seria desnecessária, caso nada lhes fosse 
estranho. [A hermenêutica] se situa, portanto, entre estes dois pólos 
extremos. Ela é necessária sempre onde há algo de estranho, algo que a 
arte da compreensão deve assimilar55. 

  
Na linguagem cotidiana há sempre um hiato a ser superado pela 

interpretação entre os falantes, para evitar situações de pseudocomunicação em 

que os participantes realmente não se entendem a cerca de algo. Dessa forma, 

para facilitar o trabalho de interpretação dispomos também de expressões 

extraverbais, além daqueles empregadas na fala. A ação é uma dessas 

manifestações extraverbais. Embora a ação não surja de uma intenção de 

comunicação, mas de uma relação para com um fim, é possível observar uma 

certa regularidade nas ações e daí depreender seu significado latente.  

Uma terceira classe de manifestações são as expressões vitais, que 

Dilthey considera serem as mais próximas da unidade vital espontânea  em 
                                                
54 Ibidem, p. 174. 
55 DILTHEY, W.  Gesammelte Schriften, VII, p.225. In: HABERMAS, J. Op. Cit., p. 176. 
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relação  às expressões simbólicas da linguagem e da ação. Por outro lado, 

caracterizam-se pela decifração mais difícil por remeterem à intenções não 

expressas e à relação inexprimível do Eu com suas objetivações e não terem um 

conteúdo cognitivo,  que pudesse ser integralmente explanado por meio de 

frases e ações. Assim, o seu papel é muito mais de corroborar na interpretação 

das comunicações manifestas através dos sintomas latentes que podem 

legitimar e corroborar, ou desmentir e rejeitar, ou indicar a tentativa de enganar 

um interlocutor, colocando a comunicação sob suspeita. �Pois a simulação, a 

mentira, o engano rompem a relação entre a expressão e o espiritual 

expressado.�56 

Portanto, a compreensão hermenêutica, deve levar em consideração 

essas três classes de manifestações vitais, pois na comunicação ordinária uma 

expressão raramente aparece desacompanhada das outras. Dessa forma, a 

linguagem ordinária perfaz sua própria metalinguagem na medida em que  

pode descrever a comunicação extraverbal, ou seja, ela é capaz de se auto-

interpretar. Essa auto-interpretação consiste em explicitar os elementos 

ausentes da linguagem não-verbal tornando-os comunicáveis. De outra parte, a 

linguagem sempre se apresenta de modo fragmentário, sem o acesso aos 

elementos não-verbais, essas lacunas seriam insuperáveis. A auto-interpretação 

se opera, como já dissemos, através da metalinguagem ao interior da própria 

linguagem Portanto, decifrar esta auto-interpretação é a tarefa da hermenêutica.  

Temos aqui uma clara demarcação entre as ciências do espírito e as 

ciências naturais. Por perfazer sua própria metalinguagem, a interpretação 

hermenêutica jamais pode ser demonstrável. �Pois, uma �prova� para as 

chamadas interpolações só seria possível, caso pudéssemos retraduzir um texto, 

legado por tradição, por �dentro� da práxis vital de sua época, uma práxis que 

um dia completou texto e discurso� 57. Na tentativa de se aproximar da 

interpretação, as ciências do espírito incorrem no denominado círculo 

hermenêutico, como pode ser ilustrado a partir dessa exposição de Dilthey:  

                                                
56 Idem. El Mundo Histórico. Op. Cit., p.230. 
57 HABERMAS J.  Op. Cit., p.180. 
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Sempre que o pensamento científico empreende a formação conceitual, a 
determinação das características a constituir o conceito pressupõe a 
constatação dos estados de fato, os quais devem ser aglutinados ao 
conceito. E a constatação e a escolha destes estados de fato exigem 
características tais que permitam constatar, nelas mesmas, sua pertença 
ao âmbito do conceito. Para determinar o conceito da poesia devo 
abstraí-lo daqueles estados de fato que perfazem a extensão deste 
conceito; e para constatar que obras pertencem à literatura poética devo 
já possuir uma característica na qual a obra possa ser reconhecida como 
sendo poética. Esta relação é, assim, o traço mais genérico da estrutura 
das ciências do espírito.58 

 

 Mas essa circularidade da hermenêutica não necessariamente é viciosa, 

podendo ser bastante frutífera se a hermenêutica não se reduzir exclusivamente 

à lingüística ou a uma análise puramente empírica. Pois, nesse caso, tratar-se-ia 

sim de um círculo vicioso. Entretanto, essa circularidade é evitada graças ao 

fato  

das ciências do espírito usufruírem de um status duplo sui generis: os 
conteúdos semânticos, legados por tradição e objetivados em palavras e 
ações � as quais perfazem o objeto da compreensão hermenêutica � não 
são menos símbolos do que fatos. É por isso que a compreensão deve 
combinar a análise lingüística e a experiência. Sem esta coação para tal 
combinação peculiar, o desenvolvimento circular do processo 
interpretativo permaneceria preso em um círculo vicioso59. 

  
Assim, se parte de um esquema exegético provisório, antecipando de 

saída o resultado do processo exegético. Ao se aplicar a chave interpretativa ao 

material esse a modifica levando a modificação das hipóteses antecipadas 

provisoriamente.  

 O fato das ciências do espírito estarem mais presas ao contexto vital 

torna mais clara a sua perseguição de interesses cognitivos, mas tanto as 

ciências do espírito quanto às ciências naturais perseguem interesses cognitivos. 

O interesse das ciências empírico-analíticas é um interesse técnico e 

instrumental de aplicação desses conhecimentos à realização de novas 

tecnologias. O interesse cognitivo das ciências do espírito está em evitar a 

ruptura na comunicação, ou seja, em conservar o entendimento intersubjetivo. 

O interesse prático do conhecimento que domina a gênese das ciências do 

                                                
58 DILTHEY, W.  Gesammelte Schriften, VII, p.153. In: HABERMAS,  J.  Op. Cit., p.181. 
59 HABERMAS, J. Op. Cit., p.182. 
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espírito determina, também, o contexto de aplicação do saber hermenêutico. 

Mas ao constatar isso Dilthey não se contenta com o resultado e acaba recaindo 

na tentação objetivista e, sorrateiramente, deixa o positivismo invadir sua 

epistemologia. 

 

2.1.3 Hermenêutica e objetividade 

 
Ao se defrontar com o problema da objetividade das ciências do espírito, 

Dilthey não consegue integrar satisfatoriamente as dimensões da vida com as 

exigências de cientificidade e universalidade do conhecimento, acabando por 

opor uma a outra. 

Assim o ato-de-se-partir-da-vida e a constante relação com ele compõem 
o traço fundamental na estrutura das ciências do espírito; isto se explica 
pelo fato de elas repousarem sobre a vivência, a compreensão e a 
experiência autobiográfica. Tal relacionamento imediato, no qual a vida 
e as ciências do espírito se confrontam, leva nestas a um conflito entre as 
tendências da vida e o objetivo científico destas ciências. De acordo com 
o lugar que ocupam na vida, historiadores, economistas, professores de 
direito constitucional (e) investigadores da religião querem influênciá-la. 
Eles submetem personagens históricos, movimentos de massa, 
tendências a seu julgamento, e este está condicionado por sua 
individualidade, pela nação à qual pertencem, pelo tempo no qual 
vivem. Mesmo lá onde acreditam proceder sem qualquer pressuposição, 
eles são determinados pelo horizonte que caracteriza sua subjetividade; 
toda análise, efetuada junto aos conceitos de uma geração passada, 
revela nestes conceitos elementos que emergiram dos pressupostos do 
tempo. Mas em toda ciência está, enquanto tal, simultaneamente 
incluída a exigência pela validade universal. Caso devam existir ciências 
do espírito no sentido estrito do conceito de ciência, então elas precisam 
fixar este objetivo de maneira sempre mais consciente e crítica60. 

 

 Dilthey cai aqui no ideal da descrição pura em que o pesquisador tende a 

anular a si mesmo para deixar emergir o objeto, sem realizar qualquer tipo de 

juízo de valor sobre ele. Nesse sentido, , pega de empréstimo o modelo das 

ciências naturais de um conhecimento �neutro� e abstrato para fundamentar as 

ciências do espírito tirando delas aquilo que teriam de mais específico: a 

inseparável junção entre sujeito e objeto, ou melhor da interação intersubjetiva 

mediada lingüisticamente. Ao invés disso, procura evitar através da relação 
                                                
60 DILTHEY, W.  Gesammelte Schriften, VII, p.137. In: HABERMAS, J. Op. Cit., p. 188. 
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empática do reviver, a interação entre um sujeito engajado que distorce as 

respostas e um adversário que intimida o pesquisador participante. Na 

perspectiva da teoria da cópia da verdade, tal interação seria uma distorção que 

impediria o acesso a objetividade do conhecimento. A forma de garantir a 

objetividade seria eliminar o específico da própria identidade do pesquisador 

em favor de uma universalidade desinteressada que seria capaz de captar e 

descrever o objeto �tal como ele é�, através do reviver que me coloca em 

contato direto com uma época ou cultura passadas. 

 A possibilidade de viver estados religiosos em minha própria existência 
é estreitamente limitada, do mesmo modo que para a maioria dos 
homens atuais. Mas ao recorrer às cartas e os escritos de Lutero, as 
notícias de seus coetâneos, os protocolos das disputas religiosas e dos 
concílios e sua atuação oficial, vivo um processo religioso de um tal 
poder eruptivo, de uma tal energia, a vida ou morte, que se acha fora 
das possibilidades de vivência do homem atual. Mas o posso reviver. 
Coloco-me nas circunstâncias, e tudo nelas me empurra a um 
desenvolvimento tão extraordinário do ânimo religioso.61 

 

 Seguindo este raciocínio, o historiador é assim remetido a um estado de 

ascese que permite que o universal se manifeste,apesar das limitações 

individuais que são vistas como um obstáculo a esta manifestação, como se 

fosse possível um acesso direto ao próprio espírito do tempo, independente de 

suas formas de objetivação. �Dilthey compromete a objetividade possível do 

conhecimento nas ciências do espírito com a condição de uma virtual 

simultaneidade entre intérprete e seu objeto�62. 

 Para Habermas, no entanto, Dilthey não precisaria transferir o ideal de 

objetividade das ciências naturais para as ciências do espírito se tivesse 

reconhecido que o intérprete não pode se libertar abstratamente de seu ponto 

de vista hermenêutico, e que a objetividade do conhecimento não é possível 

senão nos limites próprios à função de um interlocutor em um contexto de 

comunicação. 

 Aquilo que Dilthey via como um obstáculo para atingir a objetividade 

nas ciências do espírito é justamente o que a constitui. Assim, �a compreensão 

                                                
61 DILTHEY, W.  El Mundo Histórico. Op. Cit., p. 240. 
62 HABERMAS,  J.  Op. Cit., p. 192. 
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hermenêutica pode alcançar a objetividade, na medida em que o sujeito que 

compreende aprende, através da apropriação comunicativa das objetivações 

alheias, a se perceber a si mesmo em seu próprio processo formativo. Uma 

interpretação não pode atingir e perpassar o objeto senão na proporção em que 

o intérprete reflete o objeto e, ao mesmo tempo, a si mesmo, como momentos de 

um conjunto objetivo que abarca e constitui tanto um quanto o outro�63. 

 Dessa forma, não se evita os riscos de �manipulação ideológica� ou se 

aumenta o rigor científico e a objetividade do conhecimento ignorando a 

problemática hermenêutica envolvida na constituição das ciências do espírito. 

O caminho é justamente o inverso: é a partir do reconhecimento e explicitação 

da situação hermenêutica do intérprete que se pode atingir uma maior 

objetividade. Isso destrói de uma vez por todas a pretensão de �neutralidade 

científica� do positivismo presente nas ciências do espírito. 

A consciência hermenêutica destrói a autocompreensão objetivista das 
ciências tradicionais do espírito. Da vinculação do intérprete científico a 
sua situação hermenêutica de partida se segue que a objetividade da 
compreensão (Verstehen) não pode assegurar-se abstraindo dos 
pressupostos, mas somente mediante uma reflexão acerca do complexo 
de influências e efeitos que une de antemão aos sujeitos cognoscentes 
com seu objeto64. 

 

 

2.2 O problema da validade na Filosofia Analítica 

 
 
 Segundo Karl-Otto Apel, o termo �filosofia analítica�, tal como utilizado 

hoje, guarda uma ambigüidade, cujo significado terá conseqüências decisivas 

no desenvolvimento de sua  própria filosofia .  

 Por um lado, entende-se por �filosofia analítica� um 
direcionamento que só reconhece como �científicos� os métodos 
�causal-analíticos� (em sentido amplo) próprios à science (isto é, às 
�ciências naturais�), ou seja, seus métodos objetivo-elucidativos; em 
outras palavras, ela é uma filosofia que vê como seu verdadeiro tema a 
justificação e delimitação dessa cognição objetiva, por contraposição a 

                                                
63 Ibidem, p. 191. 
64 HABERMAS,  J. La lógica de las ciencias sociales. Madrid: Tecnos, 1990, p. 282. 
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uma visão de mundo subjetiva, ou seja, por contraposição à teologia, à 
metafísica e aos assim chamados juízos de valor de qualquer tipo.65 

 
  Tal significação de filosofia analítica é freqüentemente relacionado ao 

�positivismo lógico do Círculo de Viena e ao debate em torno do conceito de 

�ciências humanas�66. De certa forma, este debate  , retoma a polêmica do 

neokantismo entre  o �elucidar� próprio às ciências naturais e o �compreender� 

das ciências humanas, que, segundo os positivistas, poderia ser resolvida 

através de uma ciência unificada, ou seja, pela adoção por parte das ciências 

humanas dos métodos empírico-analíticos das ciências naturais. Semelhante 

procedimento levaria ao surgimento de �uma ciência empírico-analítica do 

comportamento universal e em princípio unitária, que em sua estrutura não 

teria por que distinguir-se das ciências teoréticas da natureza�67.   

 Entretanto,, o termo �filosofia analítica� tem um outro significado que o 

distancia desse primeiro sentido ligado ao projeto de uma ciência unificada em 

termos dos métodos objetivo-causal-analíticos. Esse segundo significado, do 

qual fazia uso o mundo anglo-saxão da época, pretendia provocar uma 

revolução metódica na própria filosofia.  

 Mas essa �análise�, sentida como algo revolucionário, justamente 
não se refere aos estados de coisas objetivos, dos quais tratam as ciências 
no sentido de science � às coisas, afinal de contas �, mas sim à linguagem 
na qual se fala dessas coisas.(...) E o que constitui o tema característico 
da crítica neopositivista à metafísica é a distinção entre proposições 
sensatas e sem sentido.68 

 

 Essa revolução metodológica tem como principal expoente Ludwig 

Wittgenstein, cujas reflexões marcam dois dos três períodos em que Apel divide 

a história da filosofia  analítica no século XX e cujo significado principal está em 

                                                
65 APEL, Karl-Otto. O desdobramento da filosofia �analítica da linguagem� e o problema das �ciências 
do espírito�. In: ______. Transformação da Filosofia 2: O a priori da comunidade de comunicação. São 
Paulo: Loyola, 2000, p. 34. 
66 Na Alemanha, a associação entre filosofia analítica e positivismo lógico foi, em grande parte, 
favorecida pelo confronto entre Popper e Adorno, que tem início com o debate promovido pela Sociedade 
de Sociologia Alemã em Tuebingen no ano de 1961 e posteriormente desenvolvido por Hans Albert, do 
lado dos positivistas, e Jürgen Habermas e Albrecht Wellmer na defesa da teoria crítica.  
67 HABERMAS, Jürgen. La lógica de las ciencias sociales. Madrid: Tecnos, 1990, p.82. 
68 APEL, Karl-Otto. O desdobramento da filosofia �analítica da linguagem� e o problema das �ciências 
do espírito�. In: ______. Transformação da Filosofia 2: O a priori da comunidade de comunicação. Op. 
Cit., p. 35. 
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ter conseguido unir três abordagens históricas dedicadas à pergunta sobre o 

critério de sentido da linguagem: lógico-lingüística, empirista e pragmática. 

Cada uma delas pode ser sumarizada da seguinte maneira: 

1. A semântica lógica � representada notadamente pelo �atomismo lógico� 

de B. Russell e do jovem Wittgenstein que postulará a unidade entre a 

forma lógica da linguagem e a estrutura do mundo; 

2. A sintaxe lógica � representada pelo positivismo lógico ou neopositivismo 

dos filósofos do chamado �Círculo de Viena� que contou com expoentes 

como R. Carnap, K. Popper, Hempel, Schlick entre outros, cujo projeto 

era o de construir as bases filosófico-metodológicas da investigação 

científica; 

3. A pragmática � representada pelo Wittgenstein tardio e sua escola que 

abandonará expressamente o modelo orientado de maneira lógico-

matemática em prol de uma descrição da pluralidade ilimitada dos 

�jogos de linguagem� que estão efetivamente em funcionamento.  

Exporemos, em seguida, a lógica semântica presente no Tractatus do jovem 

Wittgenstein e o positivismo lógico a partir das reflexões de Carnap e 

deixaremos para mais adiante a discussão do problema da validade no 

Wittgenstein tardio. Tal opção se justifica em função da tematização do 

problema do compreender hermenêutico do ponto de vista da filosofia 

analítica, cujos desdobramentos são relevantes para se pensar a possibilidade 

de aproximação entre hermenêutica e filosofia da linguagem e a construção de 

uma pragmática transcendental a partir de ambas as perspectivas. Esse 

percurso pode ser melhor compreendido através dos desdobramentos da 

hermenêutica em Heidegger e Gadamer, que permitem um paralelo 

interessante com a obra do Wittgenstein tardio e com a pragmática de Charles 

S. Peirce que trataremos mais adiante, mantendo como fio condutor o problema 

da validade nas diferentes perspectivas filosóficas.    

 

2.2.1 O problema da validade no Tractatus 
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 Segundo Apel, o Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein pode ser 

entendido não só como algo  inspirado pelo positivismo lógico, mas também 

pela filosofia transcendental de Kant, notadamente, como uma transformação 

da �crítica da razão pura� de Kant na �crítica da linguagem pura�. Essa 

hipótese heurística se apóia na leitura de Eric Stenius69 e também em referências 

encontradas nos escritos do próprio Wittgenstein: 

O limite da linguagem mostra-se pela impossibilidade de descrever o 
fato que corresponde a uma sentença..., sem repetir precisamente essa 
sentença. (Nós estamos lidando aqui com a solução kantiana para o 
problema de filosofia) 70. 

 
 Nessa perspectiva, o Tractatus de Wittgenstein pode ser lido como uma 

tentativa de transformar o princípio supremo dos julgamentos sintéticos (que 

estabeleciam as condições de possibilidade, ao mesmo tempo, da experiência e 

dos objetos da experiência), �pelo princípio das condições de possibilidade de 

descrever os fatos através de sentenças que são ao mesmo tempo as condições 

de possibilidade dos próprios fatos como �estados de coisas existentes� 

(bestehende Sachverhalte) para nós�71. A questão para Wittgenstein é, portanto, 

como é possível descrever os fatos através de sentenças. A resposta para essa 

questão constitui a tese fundamental do Tractatus: a linguagem figura o mundo. 

Para que tal figuração seja possível ambos devem ter a mesma forma lógica. Daí 

que logo no início do Tractatus Wittgenstein afirma que �o mundo é a 

totalidade dos fatos, não das coisas� (1.1)72.  

 Na metafísica clássica o mundo sempre foi descrito como a totalidade 

das coisas. Essa definição não é errada, apenas categorialmente inadequada já 

que não diz coisa alguma sobre a estrutura do mundo, ou seja, fala apenas que 

                                                
69 Cf. STENIUS, Eric. Wittgenstein�s Tractatus: a critical exposition of its main lines of thought. Oxford: 
Blackwell, 1960.  
70 Die Grenze der Sprache zeigt sich in der Unmöglichkeit, die Tatsache zu beschreiben, die einem Satz 
entspricht�, ohne eben den Satz zu wiederholen. (Wir haben es hier mit der kantischen Lösung des 
Problems der Philosophie zu tun). WITTGENSTEIN, L. Vermischte Bemerkungen. Frankfurt a. Maim: 
Suhrkamp, 1977. In: APEL, Karl-Otto & PAPASTEPHANOU, Marianna  (ed.). From a transcendental-
semiotic point of view. Manchester: Manchester University Press, 1998, p. 10. 
71 APEL, Karl-Otto. The impact of analytic philosophy on my intellectual biography. In:  APEL,  Karl-
Otto  & PAPASTEPHANOU, Marianna  (ed.). From a transcendental-semiotic point of view. Op. Cit., 
p.10. 
72 Utilizaremos aqui a tradução do Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein elaborada por 
SANTOS, Luiz Henrique Lopes dos. São Paulo: EDUSP, 2001. A numeração das proposições realizadas 
pelo próprio Wittgenstein virão entre parênteses depois da citação. 
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o mundo é um mero agregado de coisas sem dizer como essas coisas se 

relacionam entre si, justamente o que Wittgenstein pretende investigar. O autor  

rompe com a visão tradicional de que a realidade é um conjunto de coisas 

enquanto objetos independentes para colocar em primeiro plano a relação. As 

coisas do mundo só ganham significação enquanto fatos, ou seja, enquanto 

objetos ligados a outros objetos. Pois, 

Assim como não podemos de modo algum pensar em objetos espaciais 
fora do espaço, em objetos temporais fora do tempo, também não 
podemos pensar em nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação 
com outros (2.0121).  

 
 Wittgenstein distingue o fato (Tatsache) de �estados de coisas� 

(Sachverhalt) para diferenciar os �estados de coisas que se referem unicamente 

ao conteúdo descritivo das frases, do fato que se refere à realidade dos mesmos. 

Enquanto o fato é aquilo que realmente ocorre, os estados de coisas são o que 

possivelmente pode ocorrer. Os estados de coisas distinguem-se ainda em 

estados de coisas atômicos e estados de coisas complexos, ou situações, que 

correspondem a fatos atômicos e fatos complexos respectivamente. 

Considerando-se que �o  estado de coisas é uma ligação de objetos (coisas)� 

(2.01) é possível distinguir através da análise, as coisas ou objetos que lhe 

correspondem. Por isso, �é essencial para a coisa poder ser parte constituinte de 

um estado de coisas�, pois tal é a condição para que o objeto possa ser pensado, 

para que a coisa possa aparecer. Portanto, a característica fundamental de uma 

coisa é a de aparecer num estado de coisas. A possibilidade de aparecimento do 

objeto em estados de coisas é o que constitui a sua forma (2.0141). Em Kant a 

forma é a condição de aparecimento do fenômeno através da estética 

transcendental, em que a multiplicidade sensível é organizada através da 

síntese do tempo e do espaço e é também a condição de constituição do próprio 

objeto através das categorias do entendimento. Em Wittgenstein a condição de 

aparecimento é a relação significativa que a coisa estabelece ao se ligar a um 

determinado estado de coisas, o que independe de um sujeito transcendental. O 

problema da validade em Wittgenstein desloca-se das condições a priori de 

possibilidade do conhecimento para as condições de possibilidade da ligação 
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dos objetos em estados de coisas. O aparecer em um estado de coisas é a 

condição de possibilidade para se conhecer e até mesmo se pensar um objeto. 

�Se posso pensar no objeto na liga do estado de coisas, não posso pensar nele 

fora da possibilidade dessa liga.� (2.0121). Os objetos estabelecem um tipo de 

relação entre si em um determinado estado de coisas, a isto Wittgenstein chama 

de estrutura. �A maneira como os objetos se vinculam no estado de coisas é a 

estrutura do estado de coisas� (2.032). A estrutura não é um objeto, mas um tipo 

de configuração de objetos. 

 Wittgenstein postula, influenciado por B. Russell, um duplo atomismo. 

Primeiro, afirma que os estados de coisas são independentes uns dos outros, 

constituindo-se em estados de coisas atômicos, assim como há um atomismo 

dos fatos. Os elementos de um estado de coisas também são atômicos e não têm 

significado em si, somente quando associados em um estado de coisas. Dessa 

forma, a relação tem um primado ontológico sobre a coisa. Pois, como afirma 

Manfredo de Oliveira: 

Nosso mundo real é, apenas, um ponto no espaço lógico onde são 
pensáveis outros pontos, isto é, outros mundos possíveis. Nesse espaço 
lógico estão os fatos que constituem o mundo real, mas poderiam estar 
outros, pois é possível pensar em outras configurações de objetos73. 

 
 Dessa forma, Wittgenstein desvincula a possibilidade de uma certa 

configuração ter sentido do fato dela ser ou não verdadeira. Isso aparece 

claramente em sua teoria da figuração, que pretende explicar a correspondência 

entre mundo e pensamento, ao demonstrar  que uma figuração pode ter sentido 

independentemente de ser ou não verdadeira. 

A figuração representa independentemente da existência do que 
representa, sua representatividade independe de sua correção e consiste 
inteiramente em que seus elementos substituem elementos de um fato 
possível e a forma desse fato é identificada como a própria forma da 
representação74. 

 

                                                
73 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 1996, p. 100. 
74 SANTOS, Luiz Henrique Lopes dos. �A essência da proposição e a essência do mundo�. In: 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Tradução, apresentação e ensaio 
introdutório de SANTOS, Luiz Henrique Lopes dos  São Paulo: EDUSP, 2001, p. 64. 
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 A verdade da figuração está em corresponder a um fato. Nesse sentido, a 

solução apresentada por Wittgenstein para o problema da verdade é uma 

variante da teoria da correspondência. A novidade está em pensar a 

correspondência como figuração. Vimos anteriormente que o fato é a 

subsistência de um estado de coisas. O que faz uma proposição ser verdadeira é 

a possibilidade dela figurar um fato. O problema é, portanto, explicar a 

correspondência entre mundo e pensamento (linguagem) e, nesse sentido, tal 

correspondência só é possível se ambos tiverem algo em comum que é a forma 

da afiguração. 

 Na figuração e no afigurado deve haver algo de idêntico, a fim de 
que um possa ser, de modo geral, uma figuração do outro. (2.161). 
 O que a figuração deve ter em comum com a realidade para 
poder afigurá-la à sua maneira � correta ou falsamente � é a sua forma 
de afiguração. (2.17). 

 
 O que é idêntico é a forma lógica da afiguração (Cf. 2.2). Quando há uma 

identidade de estrutura interna e externa entre os elementos da figuração e os 

objetos, ou seja, isomorfismo, então pode-se falar que a figuração é verdadeira. 

Assim, uma proposição, como dissemos anteriormente, pode ter sentido 

independentemente de ser verdadeira ou falsa. A veracidade  ou falsidade não 

se depreende da própria proposição mas de sua correspondência à realidade ou 

não. (4.06) 

Quando não se leva em conta que a proposição tem um sentido 
independente dos fatos, pode-se facilmente acreditar que verdadeiro e 
falso sejam relações, com direitos iguais, entre sinais e o que eles 
designam. 
  Poder-se-ia então dizer, p.ex., que �p� designa à maneira 
verdadeira o que �~ p� designa à maneira falsa, etc. (4.061).  

Não nos poderíamos entender com proposições falsas, assim 
como até hoje nos entendemos com as verdadeiras? Bastaria saber que 
se quer dizê-las falsamente. Não! Pois uma proposição é verdadeira se 
as coisas estão como, por meio dela, dizemos que estão; se com �p� 
queremos dizer que �~ p� e as coisas estão como queremos dizer que 
estão, segue-se que �p� nesse novo modo de entender, é verdadeira, e 
não falsa. (4.062).  

 

 Conseqüentemente, verdade e falsidade, , são completamente 

dependentes da ordem lógica. Toda sentença possui dois pólos, o da verdade e 
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o da falsidade. O sentido mostra-se em poder ser verdadeiro ou falso. As 

constantes lógicas nada representam.  As relações do pensamento são de ordem 

lógica e as do mundo real também. A correspondência entre pensamento e 

linguagem não deve ser apenas entre objetos do mundo e elementos da 

figuração, mas entre a conexão dos elementos da figuração e a conexão dos 

objetos nos estados de coisas para que a figuração possa ser verdadeira, ou seja, 

deve haver uma identidade das estruturas das coisas e do pensamento. (2.032). 

 Dessa forma, Wittgenstein rejeita qualquer apriorismo sintético: �Não é 

possível reconhecer, a partir da figuração tão-somente, se ela é verdadeira ou 

falsa. Uma figuração verdadeira a priori não existe� (2.224 e 2.225). Assim, 

Wittgenstein refuta o postulado de Kant de que existiriam proposições 

verdadeiras a priori como no caso da matemática. Para Wittgenstein, as 

proposições lógicas e matemáticas válidas a priori são �sem sentido� enquanto 

tautologias, embora não sejam �absurdas� como no caso das proposições 

filosóficas.  

Não se pode falar em falsidade sem pressupor uma figuração e, para que 

haja uma figuração, é necessário que haja, pelo menos, uma identidade da 

estrutura interna. �Quando não há nem identidade de estrutura interna, então 

não há propriamente pensamento, mas apenas disparate.�75 A qualidade 

universal de uma figuração é a forma lógica e o pensamento, a figuração lógica 

dos fatos (Cf. 3). Dessa forma, nós não podemos pensar nada ilógico, pois um 

pensamento assim sequer poderia ser figurado. Paralelamente, , também não 

podemos figurar a própria forma lógica, já que a forma lógica é a condição de 

possibilidade de qualquer figuração que, por sua vez, não pode ser figurada 

(Cf. 2.171 e 2.172). Na figuração algo se mostra: a própria forma lógica que é a 

condição de possibilidade de afiguração, ela se constitui como objeto de 

conhecimento apenas indiretamente. (Cf. 4.121) Para podermos afigurar a forma 

lógica teríamos de nos pôr, com as proposições, fora da lógica, isto é, fora do 

mundo (Cf. 4.12). 

                                                
75 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. Op. 
Cit., p. 105. 
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Em conseqüência de sua teoria da figuração, Wittgenstein tem que 

reduzir todos os modos de linguagem à condição de verdade ou falsidade. 

Manifestações de fé, dúvida, desejo, devem ser passíveis de ser objetivadas em 

frases plenas de sentido. Delas se pode falar quando objetivadas em 

comportamentos no sentido do behaviorismo. A linguagem para Wittgenstein é 

apenas descrição do mundo. �A realidade total é o mundo� (2.063). A 

proposição é a figuração da realidade e a especificidade da proposição é ser 

verdadeira ou falsa, logo só as proposições passíveis de comprovação empírica 

podem ser consideradas como dotadas de sentido. 

Linguagem só existe como tematização de constatação: pela 
linguagem descrevemos eventos no mundo; o mundo mesmo, porém, é 
indizível. Aliás, não só não posso falar do mundo como também não 
posso falar da própria linguagem, isto é, Wittgenstein defende no 
Tractatus a impossibilidade de metalinguagem. Uma metalinguagem 
para ele não figuraria o mundo, mas o arcabouço da afiguração � a 
estrutura lógica. Mas isso, para Wittgenstein, como vimos, é absurdo, 
pois aí nada há a figurar, uma vez que se trata da condição de 
possibilidade da afiguração. Nada de objetivo corresponde à estrutura 
lógica que pudesse fornecer conteúdo para a afiguração lingüística. A 
metalinguagem não passa, pois, de uma ilusão. A estrutura da 
linguagem é indizível, apenas se mostra.76 

 
Nesse sentido, Wittgenstein cai em uma contradição performativa já que 

as sentenças do Tractatus podem ser consideradas como metafísicas ou 

absurdas. Ao afirmar, por exemplo, que �a totalidade dos pensamentos 

verdadeiros são uma imagem do mundo� (3.01), Wittgenstein estaria 

pronunciando uma proposição absurda já que pretende falar sobre  o mundo 

em geral, isto é, sobre a sua forma lógica, justamente o que não pode ser dito. 

Tal contradição foi percebida pelo positivismo lógico que tentou preservar a 

parte lingüístico-analítica do Tractatus e comprovar que apenas a infra-estrutura 

ontológica constituiria uma metafísica insensata. 

 

 

                                                
76 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de.   Op. Cit., p. 113. Ainda segundo Manfredo de Oliveira: �Foi a isso 
que se convencionou chamar o misticismo lógico de Wittgenstein. Por meio da linguagem, ele chama a 
atenção para aquilo que está para além de qualquer linguagem como sua condição de possibilidade. A 
linguagem leva, pelo que ela diz, à apreensão do que não pode ser dito. Pela linguagem sou levado à 
presença do Inefável e com isso, por meio do discurso, me elevo acima de todo discurso.� (p.113). 
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2.2.2 O positivismo lógico 

 

 O Tractatus de Wittgenstein teve uma profunda influência na corrente 

filosófica que posteriormente veio a ser conhecida como positivismo lógico. Ele 

serviu como catalisador para o movimento que ficou conhecido como Círculo 

de Viena77, que buscava uma alternativa às correntes neokantianas e 

fenomenológicas dominantes no campo da filosofia da ciência da época. A tese 

de Wittgenstein sobre o critério empirista de verificação das proposições, abria 

um novo e  promissor caminho de investigações no campo da filosofia da 

ciência, cujo programa girava basicamente em torno das questões do Tractatus: 

o estatuto epistemológico da lógica e da matemática; o problema da verificação 

empírica das proposições científicas; a carência de significado das proposições 

metafísicas e qual o papel que poderia se atribuir à filosofia nesse contexto. Para 

os empiristas lógicos, a validade do conhecimento não pode assentar-se, como 

queria Kant, em sentenças sintéticas a priori por considerarem inconsistentes as 

demonstrações deste último  sobre os fundamentos da matemática e sobre a 

existência de uma física pura, baseada em princípios inteiramente a priori, que 

serviria de fundamento para física empírica78. Em conseqüência disso, a 

pergunta central da Crítica da razão pura de Kant sobre a validade das sentenças 
                                                
77 O Círculo de Viena tem início em 1907 com o matemático Hans Hahn, o economista Otto Neurath e o 
físico Philipp Frank que começaram a se reunir formalmente para discutir problemas de filosofia da 
ciência. A partir de 1922 Moritz Schlick passou a ser o principal organizador do grupo e atraiu filósofos e 
cientistas como Herbert Feigl, Friedrich Waismann, Kurt Gödel, Carl Menger, Victor Kraft entre outros. 
Em 1926, Rudolf Carnap junta-se ao grupo tornando-se, ao lado de Wittgenstein, uma das figuras mais 
influentes desse círculo. Apesar de sua extraordinária produção com publicações como a revista 
Erkenntnis, que posteriormente passou a se chamar The Journal of Unified Science, o grupo começou a 
desintegrar-se a partir de 1930 com a morte de seus principais fundadores e com a perseguição do 
nazismo sobre outros que se viram forçados a imigrar principalmente para os Estados Unidos fazendo 
com que o grupo de Viena perdesse sua singularidade. 
78 Como aponta Stegmüller: �Os defensores do moderno empirismo não discutem a correção da teoria de 
Kant; recusam-se a acolher o ponto de partida a partir do qual ela passa a ter sentido: a existência de 
conhecimentos sintéticos a priori. Nem na matemática, nem no domínio das ciências naturais 
encontramos, segundo afirmam, sentença alguma desse tipo, sendo falsos todos os exemplos citados por 
Kant. No que diz respeito aos conhecimentos matemáticos, eles apóiam-se em princípios que não vão 
além dos limites da lógica formal. Se Kant chegou a outros resultados, isso deve-se a ter ele subestimado 
fortemente a potência do pensamento lógico (como Frege observou), interpretando, além disso, 
equivocadamente, o método demonstrativo do matemático. Quanto às ciências empíricas, a afirmação 
kantiana de que elas careceriam de fundamentos sintéticos a priori repousa sobre um engano: nem para 
esclarecer a formação de conceitos das ciências empíricas, nem para o problema da confirmação de 
teorias empíricas é preciso recorrer a pressupostos apriorísticos do tipo daqueles aceitos por Kant�. 
STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Volume I. São Paulo: EPU, 
1977, pp. 281-282. 
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sintéticas a priori carece de sentido, o que desqualifica todas as tentativas de 

elaborar uma teoria segundo o modelo de Kant para responder à pergunta 

acerca da validade. Em termos kantianos, todo conhecimento ou é analítico ou 

sintético a posteriori, o que fixa uma nova base para o problema da validade do 

conhecimento. Carl G. Hempel assim resumiu as bases programáticas do 

positivismo lógico: 

O princípio do empirismo moderno é a idéia de que todo conhecimento 
não analítico se baseia na experiência. Chamamos a essa tese de o 
princípio do empirismo. O empirismo lógico contemporâneo lhe 
acrescentou a máxima segundo a qual uma oração constitui uma 
afirmação cognoscitivamente significativa e pode, portanto, ser 
considerada verdadeira ou falsa unicamente se é: 1) analítica ou 
contraditória, ou 2) capaz, pelo menos em princípio, de ser confirmada 
pela experiência. De acordo com este critério, chamado critério empirista 
de significado cognoscitivo, ou de significatividade cognoscitiva, muitas das 
formulações da metafísica tradicional e grande parte da epistemologia 
são carentes de significado cognoscitivo � independentemente de quão 
frutíferas algumas delas resultem em suas conotações não cognitivas em 
virtude do seu atrativo emocional ou da inspiração moral que 
oferecem.79 

 
 A partir do critério empirista de significado cognoscitivo, Rudolf Carnap 

postulou a tese de que a maioria dos problemas da filosofia são 

pseudoproblemas fruto de um uso indevido da linguagem, como no caso dos 

problemas da metafísica. Dessa forma, uma analítica da linguagem poderia 

demonstrar que muitas questões filosóficas não são falsas, mas 

pseudoproblemas que podem ser evitados através da aplicação do método 

analítico. Em um texto clássico publicado na revista Erkenntnis, volume II (1932) 

intitulado �A superação da metafísica mediante a análise da lógica da 

linguagem�, Carnap pretende demonstrar como não é possível fundamentar a 

metafísica, e como as questões da metafísica são na verdade pseudoproblemas. 

Com isso, polemizando diretamente contra Heidegger, como indicam os 

exemplos por ele escolhidos, pretende demonstrar que as proposições 

metafísicas são carentes de sentido e, portanto, pseudoproposições. 

                                                
79 HEMPEL, Carl G. Problemas y câmbios en criterio empirista de significado. In: AYER, A. J. El 
positivismo lógico. México: Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 115. 
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 Existem, segundo Carnap, dois tipos de pseudoproposições: �aquelas 

que contêm uma palavra à que erroneamente se supôs um significado ou 

aquelas cujas palavras constitutivas possuem significado, mas que por terem 

sido reunidas de um modo anti-sintático não formam uma proposição com 

sentido�80. As pseudoproposições metafísicas são de ambos os gêneros, ou seja, 

apresentam problemas tanto semânticos quanto sintáticos.  

Os problemas semânticos surgem quando uma palavra possui um 

significado meramente aparente, tratando-se na verdade de um 

pseudoconceito. Segundo Carnap, isso acontece quando uma palavra perde seu 

significado original sem contudo adquirir um novo. Para conhecer o significado 

de uma palavra deve ser possível remetê-la a uma proposição protocolar, ou 

seja, aquelas que podem obedecer à condições de verdade e de verificação. 

O segundo tipo de pseudoproposições é o das palavras que apresentam 

problemas de sintaxe, ou seja, em que estas  possuem significado mas são 

reunidas de tal maneira que o conjunto não faz sentido. Nesse caso, os 

problemas de sintaxe se devem à não correspondência das regras da sintaxe 

gramatical e da sintaxe lógica. �Se a sintaxe gramatical tivesse uma exata 

correspondência com a sintaxe lógica, as pseudoproposições não poderiam ser 

formuladas�81. A busca da correspondência entre a sintaxe gramatical e a 

sintaxe lógica tem uma longa tradição na história da filosofia que remonta a 

Leibniz e sua utopia de construir uma lingua universalis como um calculus 

rationator capaz de firmar a semântica a priori82. Carnap é um continuador desta 

tradição ao propor-se, juntamente com outros filósofos do Círculo de Viena, a 

tarefa de elaborar uma sintaxe lógica, ou melhor, de uma linguagem artificial 

em que fosse possível eliminar os mal-entendidos da linguagem comum. Dessa 

forma, poderíamos reconhecer apenas três classes (que poderiam ser reduzidas 

em analíticas e empíricas) de proposições com sentido: 

                                                
80 CARNAP, Rudolf. La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. In: AYER,  
A.J.  El positivismo lógico. México: Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 67. 
81 Ibidem, p. 74. 
82 Cf. APEL, Kart-Otto. A radicalização filosófica da �hermenêutica� proposta por Heidegger e a 
pergunta quanto ao �critério de sentido� da linguagem. In: ______. Transformação da Filosofia 1: 
filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Op. Cit., pp. 336-337.  
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Primeiro, as proposições que são verdadeiras exclusivamente em 
virtude de sua forma (�tautologias� de acordo com Wittgenstein, e que 
correspondem aproximadamente aos �juízos analíticos� de Kant); estas 
não dizem nada acerca da realidade. As fórmulas da lógica e da 
matemática pertencem a esta classe. Por si próprias não são enunciados 
empíricos mas servem para a transformação de tais enunciados. Em 
segundo lugar, existem as formas inversas de tais proposições 
(�contradições�). Estas são contraditórias e, por conseguinte, falsas em 
virtude de sua forma. 

Para todas as demais proposições a decisão sobre sua verdade ou 
falsidade reside nas proposições protocolares, que são �proposições 
empíricas� (verdadeiras ou falsas) e pertencem ao domínio da ciência 
empírica. Qualquer proposição que se queira construir e que não se 
encaixe em nenhuma destas classes deveria automaticamente 
considerar-se sem sentido.83 
 

Disso resulta para Carnap que �todo suposto conhecimento que pretenda 

colocar-se acima ou por trás da experiência carece de sentido�84. Tal fato  

amplia consideravelmente para além da metafísica o campo das áreas da 

investigação filosófica consideradas como sem sentido. 

O mesmo ditame pode aplicar-se também a toda filosofia de 
normas ou filosofia do valor assim como à ética ou a estética como 
disciplinas normativas, já que a validade objetiva de um valor ou de 
uma norma não é (e isto também de acordo com a concepção dos 
axiólogos) empiricamente verificável nem dedutível de proposições 
empíricas e não pode, portanto, ser afirmada de nenhuma maneira (e 
por meio de uma proposição com sentido).85 

 
As ciências normativas como a ética e a estética só se tornariam válidas 

se pudessem transformar-se de juízos de valor em juízos de fato, atribuindo um 

conteúdo empírico para conceitos como �bom�, por exemplo. Mas nesse caso, 

igualmente deixaria de ser uma ciência normativa já que, como Hume, não se 

pode derivar um �dever-ser� de um �ser�. Eliminada a possibilidade de 

constituição de uma metafísica, de uma ética ou estética, cabe perguntar: o que 

sobra como domínio próprio à filosofia, já que todas as proposições válidas são 

aquelas que pertencem ao campo da ciência empírica? Carnap responde: �o que 

sobra não são proposições, não é uma teoria nem um sistema, mas 

                                                
83 CARNAP, Rudolf. Op. Cit.,   p. 82. 
84 Ibidem, p. 82. 
85 Ibidem, p. 83. 
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exclusivamente um método, isto é, o da análise lógica�86. Cuja função é, além da 

eliminação das pseudoproposições, a fundamentação lógica da ciência 

empírica. A metafísica, segundo o positivismo lógico, só pode ser explicada em 

termos behavioristas como uma �atitude emotiva ante a vida� que não 

encontrou sua forma correta de expressão: a arte.      

 

2.2.3 A questão hermenêutica do ponto de vista do positivismo lógico 

 

 A controvérsia entre o compreender (Verstehen) hermenêutico próprio às 

Ciências Humanas e o explicar (Erklären) das ciências naturais não tem início 

com o positivismo lógico87, mas ganha um novo direcionamento com ele, já que 

este pretende fornecer a fundamentação filosófica para a ciência empírica, não 

poderia deixar de propor uma solução para o debate. Os contornos decisivos do 

posicionamento da filosofia analítica frente à hermenêutica já aparecem na obra 

do jovem Wittgenstein que atribui um novo significado para os termos 

�sentido� e �compreender�. 

Nele, o sentido lingüístico, cuja compreensão constitui o tema do 
Tractatus, não é mais o sentido total de um texto histórico-individual ou 
a intenção consciente-inconsciente do autor, que � segundo o 
pressuposto hermenêutico � devem se expressar em cada uma das 
proposições: com o termo �sentido�, o jovem Wittgenstein entende, isso 
sim, o teor de informação das proposições lingüísticas.88 
 

 Para Wittgenstein, as condições de possibilidade de sentido e 

compreensão se reduzem a dois pressupostos: a) a �forma lógica� comum à 

linguagem e ao mundo; b) os �objetos� que compõem a �substância� formal do 

mundo. Nas palavras do próprio Wittgenstein no Tractatus: 

  Entender uma proposição significa saber o que é o caso se ela for 
verdadeira. (Pode-se, pois, entendê-la e não saber se é verdadeira.) 

                                                
86 Ibidem, p. 84. 
87 A controvérsia entre compreender e elucidar tem origem como uma reação de Dilthey à pretensão de 
Stuart Mill de integrar as �ciências morais� dentro de um projeto de ciência unificada de explicação 
nomológica, tal como o empregado pelas ciências naturais. Dilthey reivindicava a especificidade das 
ciências do espírito pela inconformidade de seus objetos à lógica das ciências naturais. A semelhança 
entre o positivismo de Comte e Mill com o neopositivismo de Hempel e Nagel está justamente na defesa 
do projeto de uma �ciência unificada� metodologicamente unitária que significaria a adoção por parte das 
ciências humanas da metodologia das ciências naturais.  
88 APEL, Karl-Otto. Wittgenstein e o problema do compreender hermenêutico. In: ______.  
Transformação da Filosofia 1: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica.. Op. Cit., p. 399. 
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Entende-se a proposição caso se entendam suas partes constituintes. 
(4.024) 

 
 Seguindo essa  proposição do Tractatus percebemos uma conexão direta 

entre a pergunta pelo sentido e a pergunta pela verdade. Ou seja, entender uma 

proposição significa poder indicar o método de sua verificação possível. Mas é 

possível extrair dessa proposição uma conseqüência que é fundamental para o 

neopositivismo como um todo: �se uma proposição lingüística não �mostra� por 

meio de sua forma lingüística o que é o caso quando ela é verdadeira, então ou 

ela não tem sentido, ou talvez nós não tenhamos entendido seu sentido, que 

permanece oculto sob a forma externa da linguagem corrente (Cf. 4.002)� 89. 

 Contrariamente à tradição hermenêutica, o parâmetro de entendimento 

de sentido não é a intenção humana, mas apenas a forma lógica da linguagem a 

ser entendida. Frente às proposições que expressam a intencionalidade do 

sujeito, fundamentais para interpretação hermenêutica, Wittgenstein propõe no 

Tractatus uma forma de salvar sua teoria através de uma redução do 

compreender psicológico de intenções de sentido ao compreender semântico do 

sentido das proposições.  

 À primeira vista, parece que uma proposição poderia ocorrer em 
outra também de outra maneira. Particularmente em certas formas 
proposicionais da psicologia, como �A acredita que p é o caso� ou �A 
pensa p�, etc.  
 Superficialmente, parece que nesse caso a proposição p manteria 
com um objeto A uma espécie de relação. (E na moderna teoria do 
conhecimento (Russell, Moore, etc.), tais proposições foram mesmo 
entendidas assim.) (5.541). 
 É claro, porém, que �A acredita que p�, �A pensa p�, �A diz p�, 
são da forma �p� diz p�. E não se trata aqui de uma coordenação de um 
fato e um objeto, mas da coordenação de fatos por meio da coordenação 
de seus objetos. (5.542). 

 
 Ao equiparar uma proposição como �A crê que p� a �A diz p�, 

Wittgenstein pretende eliminar o problema da intencionalidade do sujeito 

presente na linguagem e, conseqüentemente, o próprio sujeito: �O sujeito que 

pensa, representa, não existe� (5.631). Tal proposição significa que o sujeito não 

surge como uma coisa no mundo a ser descrito, o sujeito enquanto �limite do 

                                                
89 Ibidem, p. 404. 
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mundo� é transcendentalizado através da diferença transcendental entre o 

experenciável, isto é, o que é descritível ou dizível e a condição de possibilidade 

da experiência dada pela forma lógica da linguagem e do mundo que não faz 

parte, ela mesma do mundo descritível. Dessa forma, o próprio Wittgenstein se 

vê obrigado a declarar como �absurdas� suas proposições acerca das condições 

transcendentais de possibilidade de seu enunciar. 

 Minhas proposições elucidam dessa maneira: quem me entende 
acaba por reconhecê-las como contra-sensos, após ter escalado através 
delas � por elas � para além delas. (Deve, por assim dizer, jogar a escada 
após ter subido por ela.) 

Deve sobrepujar essas proposições, e então verá o mundo 
corretamente. (6.54). 

  

 Na relação wittgensteiniana entre linguagem e mundo, a hermenêutica 

torna-se completamente inútil, pois a existência da hermenêutica parte da 

condição limite de que algo não pode ser completamente estranho ou que não 

haja nada de estranho a ser interpretado, pois em ambos os casos ela seria 

dispensável. Na linguagem pura do sujeito transcendental de Wittgenstein não 

pode surgir qualquer problema quanto ao acordo mútuo entre os indivíduos, 

culturas ou povos, pois  �mesmo cada uma das vivências particulares do 

mundo seria �eo ipso� intersubjetiva, já que ela é estruturalmente mediatizada 

pela forma lógica una da linguagem�90. Ou seja, é como se houvesse um acordo 

prévio entre os sujeitos concretos sobre a compreensão do significado 

construído através da forma lógica da linguagem.   

  Foi justamente a pressuposição de um mundo factual 

intersubjetivamente descritível de maneira unívoca que serviu de base para a 

concepção neopositivista da �ciência unificada�. Tal concepção acabou por 

impedir a aproximação entre a abordagem do neopositivismo e a da 

hermenêutica, por tornar �a sua idéia metodológica de ciência dependente da 

pressuposição de uma linguagem unificada objetivista já produzida�91. A 

questão hermenêutica dá lugar ao controle empírico das proposições científicas 

                                                
90 Ibidem, p. 411. 
91  APEL, Karl-Otto. O desdobramento da filosofia �analítica da linguagem� e o problema das �ciências 
do espírito�. In: ______.  Transformação da Filosofia 2: O a priori da comunidade de comunicação. Op. 
Cit., p. 53. 
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supostamente universalizáveis, enquanto método, a todos os domínios das 

ciências, uma vez que a unificação em torno da descrição unívoca do mundo já 

está dada de antemão. Para demonstrar a possibilidade de uma ciência 

metodologicamente unificada, os neopositivistas empenharam-se (sem sucesso) 

em resolver o problema de uma fundamentação empirista para as ciências 

humanas através de um modelo dedutivo-nomológico de explicações causais 

formulado por Karl Popper, Carl Hempel e Paul Oppenheim. O ensaio de 

Hempel �A função das leis gerais em História�92 é modelar nessa perspectiva. 

Nele, Hempel desenvolve três teses que podem ser assim sumarizadas: 

1. o trabalho da explicação científica se ocupa em responder não só 

porquê algo aconteceu, acontece ou acontecerá no mundo, mas 

também em responder porque é que aconteceu assim e não de outra 

maneira; 

2. em toda ciência empírica a explicação consiste na subsunção do 

explanandum sob �leis gerais� (isto é, �hipóteses empíricas 

universais�). Nesse sentido, �explicação� é a dedução do explanandum 

(a proposição que descreve o fenômeno a ser explicado) do explanans. 

3. a compreensão hermenêutica é reduzida a postura empática do 

pesquisador no momento de observação e coleta dos dados, mas de 

modo algum é parte da explicação causal dos fenômenos observados. 

Além de identificar o problema do compreender das ciências humanas à 

empatia, Hempel a considera relevante apenas como �um procedimento 

heurístico-psicológico anterior à própria ciência. Assim sua função consiste 

apenas na descoberta de hipóteses nas quais podem ser empregadas explicações 

causal-nomológicas, isto é, em explicações que vêem motivos como causas e 

máximas como leis�93. Entretanto, como a descoberta de hipóteses não é ela 

                                                
92 Cf. HEMPEL, C. G. The Function of General Laws in History. In: ______. Aspects of Scientific 
Explanation and other essays in the philosophy of science. New York: Free Press/Mac Millan Publishing 
Co., 1965. 
93 APEL, Karl-Otto. Understanding and Explanation � A transcendental-pragmatic perspective. 
Cambridge, Massachussetts and London: MIT Press, 1984, p. 20. Segundo O. Neurath a empatia serviria 
apenas como estímulo para a pesquisa: �A empatia, o compreender e coisas do gênero podem até mesmo 
oferecer estímulos ao pesquisador; mas isso é tão desimportante para a totalidade das manifestações da 
ciência quanto um bom café que estimule o estudioso durante seu trabalho� (Empiricism and Sociology. 
Boston: Marie Neurath and Robert S. Cohen eds., 1973, p. 357). 
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mesma parte da explicação científica, a empatia por parte dos cientistas não é 

considerada nem necessária nem suficiente. Não é necessária porque �às vezes o 

comportamento de psicóticos ou de pessoas que pertencem a uma cultura 

muito distante daquela que o pesquisador integra é elucidável e predizível a 

partir de princípios gerais, embora o pesquisador que formula ou utiliza esses 

princípios não esteja em condições de compreender tais pessoas de maneira 

empática�94. Não é suficiente porque a empatia não garante que a explicação seja 

correta, já que pode existir um forte sentimento de empatia mesmo quando 

julgamos uma determinada personalidade de modo completamente errado. 

Quanto ao argumento de Hempel de que a empatia não é necessária, 

Apel considera que ele também pode ser tomado em sentido inverso. Ou seja, o 

fato de renunciar ao compreender hermenêutico em favor da explicação 

objetivante do comportamento do psicótico não seria um índice do rompimento 

da possibilidade de se estabelecer um diálogo? �De onde é que Hempel sabe 

que são psicóticos, ou então pessoas de uma cultura distante da nossa? Sem a 

pressuposição do compreender, não se pode saber nem isso, caso se renuncie ao 

compreender em prol de elucidações externas�95. A necessidade de 

compreender as razões, intenções ou objetivos dos agentes não deriva da 

empatia psicológica que o pesquisador possa nutrir, como pensa Hempel, mas 

da necessidade de um acordo intersubjetivo, pelo menos entre os cientistas, sem 

o qual nenhum cientista pode �explicar�  coisa alguma. 

A elucidação objetiva dos fatos e o acordo mútuo intersubjetivo 
sobre o que se deve elucidar são, antes de mais nada, funções cognitivas 
�complementares� (no sentido de N. Bohr). Elas se excluem 
mutuamente e se pressupõem uma a outra. Ninguém é capaz apenas de 
�compreender� sem pressupor aí um saber objetivo no sentido de uma 
�elucidação� potencial. Por outro lado, nenhum cientista pode explicar 
alguma coisa sem participar com isso de um acordo mútuo 
intersubjetivo � e na condição de um cientista das humanidades em 
potencial.96 
 

                                                
94 HEMPEL, C. G. The Function of General Laws in History. Op. Cit., p. 35. 
95 APEL, Karl-Otto. O desdobramento da filosofia �analítica da linguagem� e o problema das �ciências 
do espírito�. Op. Cit., p. 62. 
96 APEL, Karl-Otto. Op. Cit.,  p. 63.  
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Quanto ao argumento de que o compreender não seria suficiente porque 

podemos falhar na avaliação das intenções das pessoas expressas em suas 

ações, a questão que se coloca é: como se sabe quais seriam os motivos reais 

presentes nas pessoas? Como é possível, através da confrontação com a 

explicação empírica, saber quais seriam as verdadeiras motivações do sujeito? 

Hempel e Oppenheim esclarecem: 

(...) a presença de certas motivações só pode ser determinável por 
métodos indiretos que podem incluir a referência à elocuções 
lingüísticas do sujeito em questão, erros ao escrever ou da língua, etc.; 
mas contanto que estes métodos sejam "determinados 
operacionalmente" com claridade razoável e precisão, não há nenhuma 
diferença essencial a este respeito entre a explicação motivacional e a 
explicação causal na física.97 
 

Hempel acaba por ter que reconhecer que na constatação dos motivos os 

�métodos indiretos� desempenham um papel fundamental. Métodos indiretos 

que são justamente aqueles empregados pelas ciências hermenêuticas através 

da percepção dos gestos, expressões faciais, tom de voz, etc., como 

componentes da linguagem capazes de revelar uma conotação para além 

daquilo que talvez o sujeito pretenda aparentar. Tal constatação não é possível 

através da observação desinteressada do comportamento de um sujeito 

submetido a um experimento em laboratório, mas apenas em uma situação de 

diálogo. �Evidentemente, isso não seria um controle do compreender por meio 

da explicação objetiva e por meio de sua �checagem empírica�; ao contrário, 

seria a correção do compreender por um compreender melhor�98. Mesmo na 

análise behaviorista do comportamento, em que se tem o fator de estimulação 

de um lado e a reação comportamental do outro, a explicação dos motivos (ou 

causas) não seria possível sem antes compreender o que se deve abordar como 

situação comportamental. �Metodologicamente isso significa que um 

compreender de fatos comportamentais empíricos só será possível quando as 

                                                
97 FEIGL. Herbert  e BRODBECK, May  (ed.). Readings in the Philosophy of Science. New York: 
Appleton-Century-Crofts, 1953, p.331. Citado por  APEL, Karl-Otto, Op. Cit., p. 63. 
98 APEL, Karl-Otto. Op. Cit., p. 65. 
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regras gerais do jogo, seguidas de fato pelo comportamento, forem entendidas 

de antemão como dotadas de sentido�99. 

Se houvesse realmente uma forma lógica de representação do mundo 

como supunha o atomismo lógico do jovem Wittgenstein, talvez o 

neopositivismo pudesse ter esperanças de levar adiante o seu projeto de uma 

ciência unificada. Mas como não há, a representação do mundo é sempre 

dependente de um acordo na comunidade de experimentação dos cientistas 

naturais sobre a constituição dos objetos de pesquisa, procedimentos aceitos 

como válidos pela comunidade, ou seja, um paradigma comum, construído 

consensualmente pela comunidade dos cientistas no sentido empregado por 

Thomas S. Kuhn100. Conseqüentemente, compreender e explicar não são 

métodos opostos de investigação científica, mas complementares. 

Um cientista natural não pode pretender elucidar coisas solus ipse 
apenas para si mesmo. E mesmo para apenas saber �o que� deve 
elucidar, ele precisa ter chegado a um acordo com outras pessoas quanto 
a isso. À comunidade de experimentação dos cientistas naturais 
corresponde sempre uma comunidade de interpretação semiótica, tal 
como reconheceu Ch. S. Peirce.101 
 

O que diferencia as ciências humanas das ciências naturais é a 

perseguição de interesses cognitivos complementares, mas não idênticos: o 

interesse determinado pela necessidade de uma práxis técnica ligado às ciências 

naturais e um outro, determinado pela necessidade da práxis social e 

moralmente relevante próprio às ciências humanas. Segundo Apel, o reforço do 

distanciamento entre ambas, ou a tentativa de assimilar uma à outra, 

notadamente as ciências humanas à metodologia das ciências naturais, foi antes 

resultado de um reducionismo da concepção de ciência à relação sujeito-objeto 

como pressuposto único da cognição humana. O rompimento com esse 

reducionismo abre uma nova perspectiva para discussão dos temas relativos à 

cognição científica.  

A asserção apresentada, de uma complementariedade entre as 
ciências hermenêuticas e as ciências naturais, parte afinal do factum de 

                                                
99 APEL, Karl-Otto. Op. Cit, p. 100. 
100 Cf.  KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1991.  
101 APEL, Karl-Otto. Teoria da science, hermenêutica, crítica ideológica. In: ______. Transformação da 
Filosofia 2: O a priori da comunidade de comunicação. Op. Cit, p. 129. 
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que a existência de uma comunidade de comunicação é o pressuposto de 
toda cognição na dimensão sujeito-objeto e de que a função dessa 
própria comunidade de comunicação � como metadimensão 
intersubjetiva voltada à descrição e elucidação objetiva dos dados do 
mundo � pode e deve tornar-se um dos temas da cognição científica.102  
 

Essa nova perspectiva, porém, só foi possível a partir de uma 

aproximação operada por Apel da perspectiva hermenêutica com a filosofia da 

linguagem. De ambas as partes contribuíram decisivamente a radicalização da 

hermenêutica de Heidegger e Gadamer e a teoria dos jogos de linguagem da 

fase tardia de Wittgenstein, como veremos a seguir. 

  

                                                
102 Ibidem, pp.131-132. 
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CAPÍTULO 3 

 
A RADICALIZAÇÃO HERMENÊUTICA EM HEIDEGGER E 

GADEMER E A VIRADA PRAGMATICA DO WITTGENSTEIN TARDIO 

 
A controvérsia entre compreender e explicar opondo filosofia analítica e 

hermenêutica pode fazer crer que se trata de correntes filosóficas 

irreconciliáveis. De fato há boas razões para isso, exemplificadas em metáforas 

espaciais como �filosofia continental�, �filosofia Anglo-saxônica�, etc. Em seus 

trabalhos, Apel procura mostrar o quão falso é esse dualismo, destacando a 

afinidade tanto temática quanto dos resultados a que chegaram as perspectivas 

da filosofia analítica e da hermenêutica-existencial, notadamente entre as 

posições de Wittgenstein e Heidegger. Partindo desta hipótese de trabalho, 

Apel tentará realizar uma síntese entre a tradição pragmática, hermenêutica e 

semiótica, buscando superar as limitações de cada uma das perspectivas a 

partir de suas próprias contribuições originais sobre cada uma delas, tendo 

como fio condutor a perspectiva das condições de possibilidade de 

fundamentação da filosofia e da ética em particular. Curiosamente, foram os 

filósofos que colocaram mais radicalmente sob suspeita a possibilidade de 

fundamentação da filosofia que forneceram os critérios para melhor avaliar o 

sucesso de tal empreendimento.  

Nesse sentido, as perspectivas de Heidegger e Gadamer sobre o 

problema da compreensão hermenêutica, podem ser vistas como uma crítica 

radical sobre as pretensões da era tecnológica de assimilar a validade à 

cientificidade através da retomada da questão do sentido do ser buscando 

demonstrar os limites da racionalidade instrumental para pensar o ser. Pois, 

apesar da aspiração cientificista de superação da metafísica, é ela também parte 

do pensamento metafísico. A metafísica tende a reduzir a linguagem à 

informação. A linguagem da técnica de nossa época seria o último estágio desse 

processo que tem origem na filosofia da consciência, ou seja, a partir do 

paradigma da relação sujeito-objeto, consciência-mundo e consciência-
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representação. Para escapar a essa redução deve-se recuperar o sentido mais 

originário e fundamental da linguagem enquanto desvelamento (aletheia) do ser. 

Isso implica em superar a postura objetivante na consideração da linguagem.   

Quando falamos da linguagem, diz Heidegger, nunca 
abandonamos a linguagem, mas sempre falamos a partir dela. Nosso 
ser-no-mundo é, portanto, sempre lingüisticamente mediado, de tal 
maneira que é por meio da linguagem que ocorre a manifestação dos 
entes a nós.103  
 

Assim como a linguagem, a compreensão está no mesmo horizonte de 

desvelamento do ser. A condição de possibilidade de revelação de um ente é a 

linguagem, uma vez que antes que este possa ser nomeado é preciso que exista 

um espaço no qual isso possa se dar, da mesma forma que há uma pré-

compreensão do sentido do ser que é pré-teórica que permite que o 

conhecimento teórico possa acontecer. Nesse sentido, a compreensão não é um 

ato secundário, ou uma atitude psicológica frente aos objetos de conhecimento 

como vinha sendo tratado na �Escola Histórica�, mas uma dimensão 

constitutiva do ser-aí. 104 

Por vezes usamos falando onticamente a expressão 
�compreender algo� no sentido de �poder fazer frente a uma coisa�, 
�estar a sua altura�, �poder algo�. O que se pode no compreender 
enquanto existenciário não é nenhum �algo�, mas o ser enquanto existir. 
No compreender reside existenciariamente a forma de ser do ser-aí.105 
 

Por isso, podemos dizer que o conceito de compreensão em Heidegger é 

uma radicalização do conceito de compreender tal como foi desenvolvido pela 

tradição hermenêutica106, particularmente por Dilthey. �Em sua hermenêutica 

                                                
103 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. Op. 
Cit.,  p. 206. 
104 Como observa Manfredo de Oliveira, �trata-se de uma dimensão originária que antecede a distinção 
metodológica entre �explicar� e �compreender�, que caracteriza o debate sobre a natureza das ciências do 
espírito de Dilthey. No entanto, para Heidegger, a compreensão não é uma categoria no sentido de um 
conceito a priori, cujo sentido está estabelecido para sempre, mas compreensão é um �modo-de-ser� do 
estar-aí, portanto do ser finito e histórico.� OLIVEIRA, Manfredo A. de  . Op. Cit.,  p. 210. 
105 HEIDEGGER, Martin. El ser y el tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 161. 
106 O estudo da hermenêutica marcou profundamente o jovem Heidegger e veio a influenciá-lo mesmo na 
fase tardia de sua obra, como declara o próprio Heidegger: �O título �Hermenêutica� tornou-se corrente 
para mim desde meus estudos de teologia. Na época, a pergunta sobre a relação entre a palavra da 
Sagrada Escritura e o pensamento teológico especulativo inquietava-me de modo especial. Era, se o leitor 
assim quiser, a mesma relação que aquela entre linguagem e ser, só que velada e ainda inacessível para 
mim, de tal modo que procurava em vão por um fio condutor, trilhando muitos desvios e maus 
caminhos... Sem essa origem teológica, jamais eu haveria chegado ao caminho do pensamento. A origem, 
no entanto, sempre continua sendo algo vindouro...�. PÖEGGELER, O. Der Denkweg Martin 
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existencial, Heidegger substitui a vida que é inteligível no círculo hermenêutico 

da vivência e expressão pelo �ser-aí� humano; neste, o ser em geral teria 

conquistado uma relação entre o compreender e si mesmo�107.  Essa abordagem 

lhe permite retomar a pergunta pelo �sentido do ser� a partir do próprio ser-aí 

do ser humano, �que �sabe-ser� em seu ser, e que com isso também entende 

desde sempre, e de maneira não-expressa (�pré-ontológica�), o ser de todo ente 

restante�108. No entanto, Heidegger procura escapar da pretensão de realizar 

uma espécie de ontologia primeira, pois  não se trata mais de fundamentar mas 

do compreender que emerge do ser-aí. O compreender como possibilidade 

existencial não pode ocupar a função de fundamentação por ser abertura, 

possibilidade de ser e não uma determinação fixa ou uma essência imutável. 

Por outro lado, a possibilidade de ser aberta pelo compreender não é uma mera 

indeterminação vazia, como afirma Heidegger: 

 
A possibilidade enquanto existenciário não significa o poder-ser 

livremente flutuante no sentido de libertas indifferentiae. Enquanto 
essencialmente determinando pelo encontrar-se, o ser-aí em cada caso já 
caiu em determinadas possibilidades; enquanto é o poder-ser que é, 
deixou passar ao largo outras; doando continuamente a si às 
possibilidades de seu ser, assumindo-as ou recusando-as. Mas isso quer 
dizer: o ser-aí é ser-possível entregue à responsabilidade de si mesmo, é 
possibilidade que lhe foi inteiramente lançada. O ser-aí é a possibilidade 
de ser livre para o mais peculiar poder-ser.109 
 

A análise de Heidegger mostra que a relação sujeito-objeto do 

conhecimento científico é dependente da pré-estrutura do compreender já que 

esta �está sempre embutida na estrutura contextual do ser-no-mundo como 

compreensão do significado coerente do mundo�110. Segundo Apel, poderíamos 

interpretar a pré-estrutura do ser-no-mundo como a pré-condição para a 

cognição, tanto no cotidiano quanto nas ciências, da mesma forma que a lógica 

transcendental o era para Kant, no sentido de que tanto a auto-compreensão 
                                                                                                                                          
Heideggers. Citado por APEL, Karl-Otto em Transformação da Filosofia 1: filosofia analítica, semiótica, 
hermenêutica, Op. Cit., p. 332.  
107 APEL, Karl-Otto. Op. Cit., p. 332. 
108 Ibidem, p. 332. 
109  HEIDEGGER,  Martin.  El ser y el tiempo. Op. Cit., p.161. 
110 APEL, Karl-Otto. Meaning constitution and justification of validity: has Heidegger overcome 
transcendental philosophy by history of being?. In: APEL, Karl-Otto e PAPASTEPHANOU, Marianna 
(Ed.). From a transcendental-semiotic point of view. Op. Cit., p. 105. 
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quanto a compreensão do mundo do ser-aí (Dasein) humano é dependente da 

pré-estrutura do compreender não só no sentido abstrato de uma lógica 

transcendental, mas também no sentido temporal do �sempre-já� (immer schon) 

a frente de si mesmo.  

No entanto, a transformação da filosofia transcendental operada por 

Heidegger através de sua �ontologia fundamental�, o conduz paradoxalmente a 

uma destrancendentalização, já que as condições de possibilidade de toda 

cognição são contingentes, pois �o Dasein não pode escapar, por assim dizer, de 

seu �estar lançado� em um situação-de-mundo historicamente condicionada (e 

de ter sempre-já sido vinculado a este mundo de um modo específico)� 111. É 

justamente a historicidade de um Dasein finito como condição quase-

transcendental de possibilidade de significação do mundo que abriu 

efetivamente para a destranscendentalização da filosofia contemporânea � no 

sentido de Rorty, por exemplo, e para o relativismo pós-moderno, inclusive no 

campo da ética. Como observa Apel: 

De acordo com esta concepção também a  correção ou falsidade 
das normas morais parecem ser dependentes de um particular, 
contingente "consenso básico", como Rorty sugere. Em resumo: a validez 
do logos (razão) e seus modos que oferecem universalidade e identidade, 
parecem ser subordinados a um acontecimento constitutivo de 
significado da geração temporal-histórica de diferenças ("la différance" 
nos termos de Derrida) 112.  
 

Apel sustenta, entretanto, que se poderia opor um argumento 

transcendental-reflexivo a esta posição, pois a reivindicação de validade 

universal da destranscendentalização dos próprios argumentos não é 

compatível com o conteúdo proposicional destes argumentos. Dito de outro 

modo,  os argumentos que relativizam a sua própria pretensão de validade para 

acontecimentos temporal-históricos não podem reivindicar uma pretensão de 

validade para si próprios, sendo portanto também eles, relativos e contingentes.  

Para esse autor, a única possibilidade de escapar ao paradoxo em que 

caiu a hermenêutica existencial seria o de desenvolver uma estratégia 

alternativa capaz de fazer justiça, por um lado à historicidade da constituição 
                                                
111 Ibidem, p. 107. 
112 Ibidem, p. 114. 
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de significado do mundo como pré-condição para juízos falsos ou verdadeiros, 

mas também para as condições de validade universal desses mesmos juízos por 

outro. Isso não só asseguraria a validade dos juízos empíricos tornados 

possíveis graças à constituição de significado, mas também para os juízos 

filosóficos sobre a relação entre constituição de significado e validade dos 

juízos. Ainda segundo Apel, ao desenvolver a idéia de temporalidade do ser, 

Heidegger não considerou a contra-instância da razão (como uma idéia 

regulativa no sentido kantiano) que pudesse se contrapor ao poder gerativo do 

tempo. Tal deficiência na filosofia de Heidegger já estava presente em Ser e 

Tempo.  

Esta deficiência de fundamento parece ser causada, em última 
análise, pelo fato de Heidegger, já em Ser e Tempo, em sua análise da pré-
estrutura do ser-no-mundo ou da compreensão de ser, não ter 
considerado � através de uma rigorosa reflexão transcendental � a 
pretensão de validade universal e as pressuposições de sua própria 
análise das estruturas (ontológico-existenciais) do ser-no-mundo. Ao 
invés disso, sua análise, por assim dizer, caiu na contingente e 
historicamente condicionada estrutura da �facticidade� (geworfener-
Entwurf) 113.  

 

Assim, Heidegger, ao procurar desenvolver uma análise capaz de dar 

uma resposta ao �esquecimento do ser� (Seinvergessenheit), acabou por realizar 

um �esquecimento do logos�114 (Logosvergessenheit). 

E deveria ser notado que por �logos� eu não entendendo o logos do 
Gestell que é tornado disponível pela objetivação ou tornado presente no 
sentido de Heidegger e Derrida, mas um logos muito mais amplo, que é 
pressuposto por uma compreensão comunicativa e � finalmente em uma 
forma que não pode ser reflexivamente negada sem auto-contradição � 
pelo próprio discurso filosófico.115 

 
Apel sugere, como uma forma de resgatar a análise da pré-estrutura de 

compreensão do mundo evitando o déficit da reflexão de Heidegger sobre as 

condições de validade das estruturas do ser-no-mundo, uma 

                                                
113 Ibidem, p. 119. 
114  Sobre o �esquecimento do logos� em Heidegger, ver HEINTEL, Erich. Die Beiden Labyrinthe der 
Philosophie. Viena e Munique: R. Oldenbourg, 1968, vol. 1. 
115 APEL, Karl-Otto. Meaning constitution and justification of validity: has Heidegger overcome 
transcendental philosophy by history of being?  Op. Cit., pp. 119-120. O termo alemão �Gestell� significa 
literalmente �suporte�, mas é em geral traduzido por �disponibilização� para manter-se mais próximo do 
sentido que Heidegger lhe atribui. 
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�transcendentalização� da hermenêutica ao invés de sua 

�destranscendentalização�, através de uma transformação da filosofia 

transcendental orientada pragmaticamente.   

Parece claro que esta tarefa não pode ser levada a cabo por um 
retorno a uma filosofia transcendental do sujeito transcendental ou 
filosofia da consciência, nem por uma limitação da problemática de 
constituição de significado pela constituição da objetividade no sentido 
de Kant, nem por recurso a uma constituição de significado que � pela 
via husserliana � poderia ser concebida como uma realização intencional 
de um sujeito auto-suficiente na esteira de um 'solipsismo 
transcendental�. Ao invés disso sugiro que, no começo da aventura 
filosófica, façamos uma reflexão sobre essas pressuposições 
transcendental-pragmáticas da argumentação, isso é, do discurso 
argumentativo que deve ser reconhecido � para evitar uma 
autocontradição performativa � por cada interlocutor, em outras 
palavras, até mesmo por cada sujeito de pensamento empiricamente 
solitário. E insisto nesta sugestão, até mesmo se, no presente, isto parece 
ser muito antiquado com respeito ao recente movimento do jogo 
filosófico de linguagem116.   

 

Superar o transcendentalismo kantiano sem cair no relativismo pós-moderno, 

tal é o desafio de Apel e sua tentativa de fundamentar a filosofia através de uma 

hermenêutica transcendental, como veremos a seguir.    

 

3.1 Da fenomenologia hermenêutica de Gadamer à hermenêutica 

transcendental 

 

A radicalização hermenêutica elaborada por Heidegger terá um 

desdobramento na obra de H. G. Gadamer em direção à historicidade  da 

compreensão como forma originária de ser do ser-no-mundo. Gadamer retoma 

a questão sobre as condições transcendentais de possibilidade da compreensão, 

justamente como forma de superar a filosofia kantiana, cujos alicerces se 

assentam em um sujeito transcendental, ou em termos habermasianos, 

Gadamer busca romper com a chamada �filosofia da consciência� ou �filosofia 

do sujeito�. Para Gadamer, tais condições só podem ser explicadas a partir de 

                                                
116 Ibidem, p. 120. 
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nossa pertença à tradição a qual estamos todos vinculados e que co-determinam 

a nossa experiência de mundo.  

É no horizonte da tradição de um todo de sentido que compreendemos 
qualquer coisa, o que manifesta que não somos simplesmente donos do 
sentido. A hermenêutica de Gadamer é conscientemente uma 
�hermenêutica da finitude�, o que significa para ele a demonstração de 
que nossa consciência é determinada pela história.117  

 
Gadamer desenvolve de forma mais acabada sua �fenomenologia 

hermenêutica� de inspiração heideggeriana em seu livro Verdade e Método 

(Wahrheit und Methode, 1960) em que busca, ao mesmo tempo, a emancipação da 

metafísica dogmática e do cientificismo, através da crítica à lógica cientificista 

que parte da idéia do �compreender� como �método� heurístico da descoberta, 

subordinado à problemática da elucidação científica.  Superando essa redução 

cientificista, o autor postula que o compreender deve ser visto em �conjunto 

com o �acordo mútuo� [Verständigung] metacientífico entre os cientistas, já 

pressuposto em todo anseio elucidativo, e que se dá acerca dos objetos a ser 

tematizados e da abordagem metodológica de seu respectivo programa de 

pesquisa�118.   

O mérito de Gadamer está justamente em mostrar que mesmo o 

compreender hermenêutico das ciências humanas é dependente de um acordo 

mútuo prévio na dimensão sujeito-sujeito acerca de algo como algo. 

Conseqüentemente, o compreender se constituiria na condição de possibilidade 

de toda cognição. Portanto, para Gadamer, a questão kantiana sobre as 

condições de possibilidade e validade do conhecimento deve ser colocada 

hermeneuticamente da seguinte maneira: como é possível o �compreender�? 

Parece-me, assim, não passar de um mal-entendido o fato de 
querer misturar aqui a distinção entre quaestio iuris e quaestio facti. Kant 
realmente não tinha a intenção de ditar um comportamento à ciência 
natural moderna, a fim de que ela se posicionasse ante o tribunal da 
razão. Ele propôs uma questão filosófica, ou seja: perguntou quais são as 
condições de nossa cognição pelas quais a ciência moderna é possível, e 
até onde ela pode chegar. Nesse sentido, também a presente 
investigação propõe uma questão filosófica... e a propõe ao todo da 

                                                
117 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. Op. 
Cit., p. 227. 
118 APEL, Karl-Otto. Transformação da Filosofia 1: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Op. 
Cit.,  pp. 30-31. 
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experiência universal humana e à sua prática vivencial. Pergunta, para 
expressá-lo de maneira kantiana: como é possível o �compreender�? 
Trata-se de uma questão que já precede a todo comportamento da 
subjetividade compreensiva, que precede mesmo ao comportamento 
metódico das ciências compreensivas, às suas normas e regras. A 
analítica temporal do ser-aí humano proposta por Heidegger, em minha 
opinião, demonstrou de maneira convincente que o compreender não se 
limita a ser uma entre as várias maneiras de se comportar do sujeito, 
mas é sim a maneira de ser do próprio ser-aí. O conceito de 
�hermenêutica� foi utilizado aqui nesse sentido. Ele caracteriza a moção 
fundamental do ser-aí que perfaz sua finitude e historicidade, e que 
envolve, portanto, o todo de sua experiência do mundo.119 
 

Contudo, segundo Apel, Gadamer refere-se erroneamente a Kant e à 

idéia de filosofia transcendental ao afirmar que Kant não pretendia impor 

qualquer forma de prescrição às ciências naturais, pois, dessa forma não haveria 

como diferenciar �entre o que é válido e o que apenas passou factualmente 

desapercebido (ou seja, entre o que é válido e o que é meramente elucidável)� 

120. Explicando melhor, não se pode responder à questão sobre as condições de 

possibilidade da ciência sem, ao mesmo tempo, responder a pergunta sobre suas 

condições de validade.  

Kant certamente difere dos modernos representantes de uma 
�filosofia metodológica� � e não por rejeitar uma resposta à quaestio iuris 
metodologicamente relevante, mas sim por (ainda) pretender 
fundamentá-la com base em uma dedução transcendental das condições 
de possibilidade e de validade do conhecimento em geral.121 
 

Portanto, para responder à questão sobre as condições de possibilidade 

do compreender, também deve-se refletir sobre as condições de validade desse 

compreender e qual o critério que permite distinguir o compreender (Verstehen) 

do mal-entendido (Mißverstehen). Tal critério introduziria um princípio 

normativo capaz de distinguir um compreender melhor do que outro e não 

apenas compreender de forma diferente, como postula Gadamer ao afirmar que 

não se pode �entender um autor melhor do que ele mesmo compreende a si�, 

                                                
119 GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und Methode. Tübingen: Mohr, 2ª ed., 1965, pp. XVs. (Na edição 
em português: Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 4ª  ed., 2002, pp. 16-17). 
120 APEL, Karl-Otto. da Filosofia 1: Filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Op. Cit.,  p. 41. 
121 Ibidem, p. 42. 
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mas apenas �entender de outra maneira�122. Com isso, Gadamer pretendia 

abandonar o ponto de vista de um �saber absoluto� peculiar à visão que 

entende a história como tendo um fim e, portanto, que haveria um progresso e 

conseqüente superioridade das interpretações tardias sobre as precedentes, 

sendo capazes de entender as gerações anteriores melhor do que estas 

entenderam a si mesmas. Como o intérprete está inegavelmente ligado à 

história e à tradição, sua interpretação está inevitavelmente condicionada por 

sua situação tendo, nesse sentido, uma visão tão limitada e contingente como a 

de qualquer outro, não podendo reivindicar uma suposta superioridade mas 

apenas a sua diferença. Assim,  o privilégio de entender-se melhor cabe ao 

interpretandum que sempre será muito mais amplo que a interpretação que dele 

possamos fazer. Dessa forma, �ao admitir a insuperável pertinência de cada 

intérprete à história, vê-se obrigada a restituir a cada interpretandum (autor, texto, 

etc.) o privilégio do �compreender-se melhor�; e vê-se obrigada a restituir-lhe a 

�superioridade� em face do intérprete, por intermédio da �antecedência 

heurística de plenitude [heuristischer Vorgriff der Vollkommenheit]��123. 

Apel argumenta, entretanto, que ao demonstrar a insustentabilidade do 

ponto de vista hegeliano, Gadamer chegou apenas a uma meia verdade, pois, a 

confiança de que o interpretandum possui a verdade é um pressuposto 

constitutivo da hermenêutica. Mas daí a deduzir a inferioridade de quem 

compreende acaba por cair na legitimação conservadora da tradição através da 

reabilitação do argumento de autoridade anterior ao Iluminismo europeu. Para 

Apel, o desafio da hermenêutica não é o de abrir mão da crítica moderna em 

nome de um apego conservador à autoridade legada pela tradição, mas em 

conseguir conciliar a superioridade virtual do interpretandum com o direito de 

julgamento crítico do intérprete legado pela aspiração de emancipação da razão 

do Iluminismo. 

                                                
122 Como afirma Gadamer: �Entender, em verdade não é �entender melhor�, nem no sentido de se saber 
objetivamente melhor, por meio de conceitos mais claros, nem no sentido da superioridade fundamental 
que possui o que há de consciente em uma produção, quando comparado ao que há de inconsciente nela. 
Basta, caso se entenda, dizer que se entende de outra maneira, afinal�.  Cf. GADAMER, Hans-Georg. 
Wahrheit und Methode. Op. Cit., p.280 (na edição em português: Verdade e Método, Op. Cit., p.444). 
123 APEL, Karl-Otto. Transformação da Filosofia 1: Filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Op. 
Cit., p. 55. 
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Se a hermenêutica deve conservar criticamente o legado do 
Esclarecimento, ela precisa conservar, a meu ver, além da suposição da 
superioridade virtual do interpretandum, também o discernimento 
hegeliano quanto à exigência precípua, no compreender, de um 
autoprevalecimento reflexivo do Espírito, além de derivar daí, como 
princípio, um primado judicativo do intérprete. Ora, se este último não 
atribuiu a si mesmo o direito ao julgamento crítico do que há para 
entender, e se dessa forma não confia a verdade a si mesmo, então ele não 
chega nem mesmo a assumir o ponto de vista de uma hermenêutica 
filosófica; insiste, sim, em permanecer aferrado ao ponto de vista de uma 
hermenêutica que se põe a serviço de uma crença dogmática.124 
 

Tal posição de Apel pode parecer contraditória, considerando que o 

racionalismo crítico e a reação romântico-conservadora da hermenêutica são 

irreconciliáveis, pois a hermenêutica implicaria necessariamente em uma 

dogmática conservadora completamente desvinculada da reflexão crítica. Essa 

contradição, segundo Apel, pode ser superada se tomarmos a hermenêutica 

filosófica como um princípio regulativo do progresso do conhecimento. �Uma 

tal hermenêutica �normativa�, como pretendo demonstrar, é exigida muito mais 

intensamente pela idéia transcendental-filosófica do compreender: ela está 

implicada na resposta adequada à pergunta sobre a possibilidade do 

compreender�125. Disso decorre que sempre haverá algum segredo no 

interpretandum que permanecerá aberto à  novas abordagens e releituras. Mas 

isso não impede que se possa compreender Homero ou Platão, em certos 

aspectos, melhor do que eles próprios ou seus coetâneos os interpretaram, 

justamente por poder situá-los melhor dentro de uma perspectiva histórica 

mais abrangente. Isso significa que jamais poderá haver uma identidade entre o 

interpretandum e o intérprete que possa romper a barreira temporal que os 

separa como pretendia Dilthey. O que Apel propõe é uma dialética em que 

identidade e alteridade possam compor a um só tempo a síntese do compreender. 

Essa dialética não é um retorno à �dialética idealista de Hegel, mas sim de que 

se tenha em vista, para o entendimento da história em geral, uma dialética 

situada aquém do idealismo metafísico e do materialismo�126. 

                                                
124 Ibidem, pp. 55-56. 
125 Ibidem, p. 57. 
126 Ibidem, p. 61. 
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A dialética proposta por Apel parte da mediação entre hermenêutica e 

crítica da ideologia, que se opera através da crítica da comunicação imediata 

por uma objetivação e elucidação quase-naturalista, seja do comportamento 

humano seja da história social. Assim, a dita proposta se constitui numa  

alternativa tanto ao apelo à violência em nome do esgotamento das 

possibilidades de acordo mútuo, quanto da manipulação através do controle da 

comunicação e da �formação de consensos� através da manipulação da mídia. 

Além disso, a mediação entre hermenêutica e crítica da ideologia poderia 

produzir um progresso no acordo mútuo, na medida em que este estaria 

continuamente submetido à correção através da crítica.  

Só mesmo sob uma pressuposição é que se pode discernir que a 
mediação do acordo mútuo [Verständigung] efetuada por meio da crítica 
da ideologia pode significar um progresso no sentido da hermenêutica 
transcendental � mesmo que se trate do acordo mútuo 
hermeneuticamente ampliado e melhorado, no sentido da filologia 
humanística. É necessário presumir que se possa ou se deva esperar da 
história em geral, e de forma legítima, um progresso no acordo mútuo 
entre os seres humanos, assim como no auto-entendimento 
[Selbstverständnis] dos seres humanos127.  
 

Mas como é possível demonstrar que podemos esperar este progresso, já 

que não existe um telos na história? Seria essa pressuposição alicerçada na mera 

crença, em uma secularização do cristianismo? Apel considera poder provar a 

real possibilidade do progresso histórico do acordo mútuo como uma derivação 

da ��pré-estrutura� transcendental-hermenêutica do compreender, no caminho 

do postulado �de uma crítica transcendental do sentido��128. Tal �pré-estrutura� 

hermenêutica parte do pressuposto de que estamos condenados a priori a um 

acordo intersubjetivo que nos obriga a nos entendermos no mundo e a chegar 

�em razão desse �pré-entendimento� a conhecimentos válidos sobre as coisas e 

sobre a sociedade�129. Nesse sentido, esse discernimento seria capaz de superar 

o �solipsismo metodológico� que marcou a epistemologia de Descartes a 

Husserl e B. Russell. Não é possível, pois chegar à consciência cognitiva de algo 

como algo ou de si mesmo como pessoa sem tomar parte em um processo de 

                                                
127 Ibidem, p. 66. 
128 Ibidem, p. 68. 
129 Ibidem, p. 69. 
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acordo mútuo lingüístico e interpessoal. �Desse modo, a filosofia 

transcendental hermeneuticamente transformada parte do a priori de uma 

comunidade real de comunicação, que para nós é praticamente idêntica à espécie 

humana ou à sociedade�130.  A comunidade real de comunicação não pode 

deixar, por sua vez, de antecipar uma comunidade ideal de comunicação em que 

seria possível um acordo mútuo ilimitado e, por meio do �interesse 

transcendental em nos apropriarmos das condições de possibilidade e de validade do 

compreender, alcançamos algo semelhante a um ponto cartesiano da 

fundamentação última da filosofia�131.  Afinal, como já vimos, quem argumenta 

pressupõe a priori um acordo mútuo que torna possível a argumentação, como o 

seguimento de determinadas regras por exemplo, as quais o argumentante não 

pode negar sem cair em uma contradição performativa ou ter sua competência 

argumentativa questionada. Nessa perspectiva, a dialética da contradição entre 

a comunidade real e a comunidade ideal de comunicação pode impulsionar no 

sentido de um progresso da história social na medida em que esta conduz à 

constituição de um terceiro interesse cognitivo humano situado entre o 

interesse científico-tecnológico que orienta as ciências naturais e o interesse pela 

ampliação do acordo mútuo próprio das ciências humanas.132 Esse progresso 

poderia dissolver a oposição entre compreender e elucidar em nome de uma 

mútua colaboração de ambos, no sentido de superar a unilateralidade da 

abordagem de cada um deles.  

Pois quando a comunidade ideal de comunicação (alcançável tão-
somente no processo ilimitado de aproximação) for reconhecida como 
paradigma do co-entendimento entre os seres humanos, e quando a 
contradição entre a comunidade real e a comunidade ideal de 
comunicação for reconhecida como empecilho fundamental de um tal 
co-entendimento abrangente � nesse momento, a possibilidade de 
objetivação histórica da comunidade real de comunicação terá de surgir na 
consciência metodológica como uma terceira possibilidade do interesse 
cognitivo humano, situada de certa maneira entre os interesses na 

                                                
130 Ibidem, p. 70. 
131 Ibidem, p. 72. 
132 Sobre essa questão ver HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1982. 
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objetividade científico-tecnológica (idealmente complementares), de um 
lado, e um acordo mútuo interpessoal do outro.133 

 
Não podemos deixar de notar o caráter problemático da comunidade 

ideal de comunicação como princípio regulativo ao se afirmar que ela é 

�alcançável tão-somente no processo ilimitado de aproximação�. Ora se o 

processo de aproximação é ilimitado trata-se de uma aproximação infinita cujo 

alcance jamais será possível, pois implicaria no fim da aproximação e poria um 

limite ao processo. Portanto, alcançável e aproximação ilimitada são termos 

opostos. Mais adiante Apel afirma que só é possível ter a história �como 

dimensão do desdobramento objetivo da contradição entre comunidade ideal e 

real de comunicação, e ao mesmo tempo como dimensão da possível dissolução 

dessa mesma contradição...�134. Novamente parece haver um paradoxo já que a 

dissolução da contradição implicaria na realização da comunidade ideal na real 

o que é impossível, pois implicaria em abolir a própria historicidade e 

contingência da condição humana. Tal problemática sobre a relação entre a 

validade e a facticidade da hermenêutica transcendental de Apel será tratada 

mais adiante de modo mais abrangente. Contudo, parece que apesar de seus 

esforços, a questão da justificativa do progresso do compreender hermenêutico 

não ficou completamente resolvida na hermenêutica transcendental de Apel. 

 
 

3.2 A virada pragmática do Wittgenstein tardio 
 

Tornou-se comum na filosofia contemporânea o uso de classificações 

como: �primeiro Wittgenstein�, �segundo Wittgenstein�, ou, �jovem 

Wittgenstein�, �Wittgenstein tardio�. Tais divisões se justificam pela 

radicalidade da mudança do Wittgenstein do Tractatus para o Wittgenstein das 

Investigações Filosóficas135. Embora permaneça com a mesma temática, ou seja, o 

                                                
133 APEL, Karl-Otto. Transformação da Filosofia 1: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Op. 
Cit.,  p. 76. 
134  Ibidem, p. 76. 
135 No prefácio as Investigações Filosóficas, Wittgenstein escreve o seguinte sobre a relação entre o 
Tractatus e as Investigações Filosóficas: �Há quatro anos, porém, tive oportunidade de reler meu 
primeiro livro [o Tractatus Logico-philosophicus] e de esclarecer seus pensamentos. De súbito, pareceu-
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problema da linguagem, o Wittgenstein das Investigações Filosóficas é 

profundamente crítico de si mesmo a ponto de abandonar a forma sistemática e 

precisa do Tractatus, por aquilo que ele chamou de um álbum de �anotações� e 

�esboços de paisagens�, por vezes, saltando rapidamente de um tema a outro se 

afastando completamente da idéia de ordenamento sistemático. Seguramente, 

essa foi a maneira encontrada pelo próprio Wittgenstein de permanecer fiel ao 

espírito de suas Investigações Filosóficas e poder apresentá-las em uma roupagem 

apropriada, com um rico repertório de exemplos, imagens e metáforas. 

Wittgenstein pretende, através das Investigações Filosóficas, realizar uma 

crítica ao modelo dominante na lógica da linguagem desde Aristóteles, segundo 

o qual as palavras ganham significado por �designarem algo�, isto é, por serem 

�nomes� para �coisas existentes� ou �objetos�. O próprio Aristóteles percebeu 

que a linguagem não pode ser reduzida à mera função designativa de objetos, 

pois ao lidar com determinados termos tais como �ser�, �categoria�, �unidade�, 

etc., Aristóteles negou que eles designassem algo objetivo. Mas toda polêmica 

em torno dos universais que esteve no centro dos debates filosóficos durante a 

Idade Média, demonstra que o problema do significado das palavras era 

concebido fundamentalmente em termos do esquema nocional da 

�designação�. Wittgenstein encontra no Teeteto de Platão a origem do erro 

nominalista de interpretar todas as palavras como nomes136, que levou inclusive 

ao atomismo lógico dos �individuais� de Russell e aos �objetos� do próprio 

Wittgenstein no Tractatus. Em determinado momento do diálogo Sócrates 

apresenta a seguinte hipótese: 

Se não me engano, assim ouvi de alguns: para os elementos 
primitivos � para assim me expressar � dos quais nós e tudo o mais 
somos compostos, não há qualquer explicação; pois tudo que é em si e 
por si pode ser apenas designado com nomes; uma outra determinação 
não é possível, nem que é nem que não é... Mas o que é em si e por si 

                                                                                                                                          
me dever publicar juntos aqueles velhos pensamentos e os novos, pois estes apenas poderiam ser 
verdadeiramente compreendidos por sua oposição ao meu velho modo de pensar, tendo-o como pano de 
fundo.� WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São 
Paulo: Nova Cultural, 1989, p. 8. Coleção Os Pensadores. Nas citações seguintes vamos nos referir as 
Investigações Filosóficas por �IF�, seguida pelo parágrafo correspondente segundo a tradução de José 
Carlos Bruni. 
136 �... Os nominalistas cometeram o erro de interpretar todas as palavras como nomes, portanto não 
descrevem realmente seu emprego, mas, por assim dizer, dão apenas uma indicação formal para tal 
descrição� (IF, §383).  
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deve ser... denominado sem todas as outras determinações. Mas, com 
isso é impossível falar explicativamente de qualquer elemento primitivo; 
pois para este nada existe a não ser a mera denominação; tem, na 
verdade, apenas seu nome. Mas assim como aquilo que se compõe 
desses elementos primitivos é ele próprio um conjunto emaranhado, 
assim também suas denominações tornaram-se discurso explicativo 
neste emaranhado; pois sua essência é o emaranhado de nomes (IF, § 
46). 
 

O erro nominalista que o próprio jovem Wittgenstein teria cometido foi o 

de restringir o problema do significado �a uma fórmula clara, segundo a 

alternativa: ou a palavra possui um significado, e então ela tem o caráter de um 

nome que denomina um objeto em sentido amplo (...) ou a palavra não possui 

significado nenhum...� 137.  Assim, cada palavra teria que se remeter 

invariavelmente a um objeto, segundo o critério de verificação do positivismo 

lógico. Os nomes comporiam as unidades simples das quais são tecidas as 

afigurações do mundo, sua estrutura lógica. Nas Investigações Filosóficas, 

Wittgenstein coloca esse modelo em xeque ao se perguntar sobre quais são as 

partes simples de que se compõe a realidade, por exemplo: quais seriam as 

partes constituintes simples de uma poltrona?138 A resposta, naturalmente, 

dependeria do contexto em que surgiu a pergunta, se ela parte de empregados 

de uma transportadora interessados em desmontar a poltrona para transportá-

la, ou de um cientista interessado em analisar os riscos de combustão dos 

materiais, etc. Ou seja, o que é �simples� ou �composto� é completamente 

dependente do jogo de linguagem que se está jogando. Dessa forma, 

Wittgenstein adota uma visão pragmática da linguagem, caracterizando-a como 

uma atividade humana. É a partir da atividade de uso da linguagem que esta 

realiza o seu significado. Percebo que alguém compreende uma palavra se 

observar que a emprega corretamente. Wittgenstein ilustra essa tese partindo 

de um exemplo de Santo Agostinho nas Confissões, em que este afirma que o 

aprendizado original de uma língua se dá pela relação de nomes a objetos. Diz 

ele: 

                                                
137 APEL, Karl-Otto. Wittgenstein e Heidegger.  In: ______. Transformação da Filosofia 1: Filosofia 
analítica, semiótica, hermenêutica.. Op. Cit.,  p. 299. 
138 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Op. Cit.,  § 47. 
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Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem 
para ele, eu percebia isto e compreendia que o objeto fora designado 
pelos sons que eles pronunciavam, pois eles queriam indicá-lo. Mas 
deduzi isto dos seus gestos, a linguagem natural de todos os povos, e da 
linguagem que, por meio da mímica e dos jogos com os olhos, por meio 
dos movimentos dos membros e do som da voz, indica ou foge. Assim, 
aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas eram designadas 
pelas palavras que eu ouvia pronunciar repetidamente nos seus lugares 
determinados em frases diferentes. E quando habituara minha boca a 
esses signos, dava expressão aos meus desejos139. 
 

Nesse exemplo, Agostinho parte da visão clássica de que as palavras 

denominam objetos, mas isso é apenas um sistema de comunicação e não tudo 

aquilo que chamamos de linguagem. É fácil compreender a linguagem como 

mera designação de objetos, evitando toda complexidade que esta envolve, mas 

isso não significa que é a melhor forma de se entender o que é a linguagem. Pois 

mesmo a criança quando está aprendendo a falar não está aprendendo 

designações de objetos, mas submetida a �um treinamento� (IF, § 5). Quando 

vemos o aprendizado original de uma língua pela criança como mera 

designação, ignoramos que ao aprender uma língua, a criança também é 

incapaz de entender elucidações indicativas (mímica, jogos com os olhos) 

justamente por desconhecer o significado daquela palavra que queremos 

elucidar. Quando mostramos um objeto para uma criança e dizemos: �este é o 

rei�, essa elucidação só passa a fazer sentido enquanto denominação de uma 

peça de xadrez se �o que aprende já �sabe o que é uma figura do jogo��. O que 

pressupõe que ele já tenha jogado outros jogos ou que tenha assistido outras 

pessoas jogando �com compreensão� (IF, § 31). A compreensão da elucidação 

envolve, portanto, uma série de pressupostos que são ignorados por Santo 

Agostinho quando pretende atribuir o aprendizado de uma língua à elucidação 

indicativa. Para Wittgenstein, isso equivaleria a supor que o aprendizado da 

língua pela criança fosse �(...) como se a criança chegasse a um país estrangeiro 

e não compreendesse a língua desse país; isto é, como se ela já tivesse uma 

linguagem, só que não essa. Ou também: como se a criança já pudesse pensar, e 

                                                
139 Confissões, I/8 citado por WITTGENSTEIN, L. nas Investigações Filosóficas, Op. Cit.,  § 1. 
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apenas não pudesse falar. E �pensar� significaria aqui qualquer coisa como: falar 

consigo mesmo� (IF, § 32). 

Portanto, o aprendizado de uma língua não pode ser visto apenas como 

mero aprendizado da designação de objetos isolados, este é apenas um ato 

secundário dentro de um processo em que a criança, ao mesmo tempo em que 

aprende a língua materna, também se apropria de um determinado 

entendimento do mundo. Assim, o significado da crítica de Wittgenstein à 

posição nominalista de Santo Agostinho �só pode ser obtido a partir do 

contexto da caracterização dos �jogos de linguagem� como unidades do uso da 

linguagem, da práxis comportamental e da abertura de situações; ou seja: a 

partir da caracterização dos jogos de linguagem como �formas vitais��140.  

Formas de vida e jogos de linguagem constituem, portanto, as categorias 

centrais da nova imagem da linguagem elaborada por Wittgenstein. Nessa nova 

imagem, a linguagem é sempre ligada a uma forma de vida determinada, 

contextualizada dentro de uma práxis comunicativa interpessoal. Diferentes 

formas de vida apresentam diferentes modos de uso da linguagem, ou melhor, 

diferentes jogos de linguagem. Wittgenstein pretende acentuar com o 

conceito141 de jogos de linguagem que de diferentes contextos, seguem-se 

diferentes regras de uso das palavras. Tal posição, segundo Manfredo A. de 

Oliveira, implica em uma mudança de paradigma na Filosofia da Linguagem, 

antes centrada na Semântica, para Pragmática, pois o sentido das palavras e 

frases só pode ser resolvido pelo uso que se faz delas em contextos 

pragmáticos142. Só podemos avaliar se o emprego de uma determinada palavra 

é correto ou não dentro do contexto de uma comunidade lingüística que dele 

                                                
140 APEL, Karl-Otto. Wittgenstein e Heidegger. Op. Cit.,  pp. 308-309. 
141 Não se pode falar propriamente de �conceito� em um sentido estrito em Wittgenstein, pois ele procura 
evitar cuidadosamente de cair em uma concepção essencialista da linguagem. Por isso, não oferece mais 
do que contornos para as categorias que emprega. 
142 Como observa Manfredo A. de Oliveira, se Wittgenstein está correto, �(...) então a Semântica só atinge 
sua finalidade chegando à Pragmática, pois seu problema central, o sentido das palavras e frases, só pode 
ser resolvido pela explicitação dos contextos pragmáticos. Uma consideração lingüística que não atinge o 
contexto pragmático é, nesse sentido, essencialmente abstrata, como é o caso da teoria da significação no 
pensamento tradicional, para quem a linguagem é, em última análise, puro meio de descrição do mundo, 
sem a percepção de que a significação de uma palavra resulta das regras de uso seguidas nos diferentes 
contextos de vida. Saber usar corretamente as palavras significa saber comportar-se corretamente�. 
OLIVEIRA, Manfredo A. de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. Op. Cit., p. 
139. 
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faz uso, pois é justamente o acordo da comunidade que torna a comunicação 

possível. �Correto e falso é o que os homens dizem, e na linguagem os homens 

estão de acordo. Não é um acordo sobre as opiniões, mas sobre o modo de 

vida� (IF, § 241). 

O modo de vida se assenta em hábitos determinados, 

intersubjetivamente válidos, que constituem os jogos de linguagem. Já que, 

como diz Wittgenstein, não se pode seguir uma regra apenas uma vez, ou seja, 

aprendo o significado de um signo porque fui treinado �para reagir de uma 

determinada maneira a este signo e agora reajo assim� (IF, § 198). A 

comunidade que participa de um jogo de linguagem constitui determinados 

hábitos compartilhados por seus participantes.  

Não pode ser que apenas uma pessoa tenha, uma única vez, 
seguido uma regra. Não é possível que apenas uma única vez tenha sido 
feita uma comunicação, dada ou compreendida uma ordem, etc. � 
Seguir uma regra, fazer uma comunicação, dar uma ordem, jogar uma 
partida de xadrez são hábitos (costumes, instituições). 

Compreender uma frase significa compreender uma linguagem. 
Compreender uma linguagem significa dominar uma técnica (IF, § 199). 
 

A linguagem é resultado da interação social historicamente determinada, 

na qual os sujeitos se inserem, não sendo, portanto, um fenômeno puramente 

natural. Ela é dependente da capacidade de criação e liberdade humanas, 

sempre aberta à invenção e modificações como qualquer outra instituição social. 

O fato de nos apropriarmos do uso da linguagem como quem domina uma 

técnica, não significa que o fazemos de um modo puramente mecânico. Cada 

participante é capaz de interpretar a regra de um modo inovador e assim 

provocar mudanças na significação das expressões lingüísticas. Afinal, as regras 

são apenas �indicadores de direção�, nada mais que isso. O emprego que 

fazemos dos indicadores de direção permanece aberto a interpretações, pois, 

�cada interpretação, justamente com o interpretado, paira no ar; ela não pode 

servir de apoio a este. As interpretações não determinam sozinhas a 

significação� (IF, § 198). É por isso que Wittgenstein usa a expressão �jogos de 

linguagem�, pois é no jogo que os sujeitos elaboram consensos sobre as regras a 

serem seguidas e, eventualmente, as modificam (IF, §§ 84, 85). 
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3.3 A Filosofia: entre a autocrítica e a auto-superação 
 

 Como vimos, Wittgenstein dá respostas bastante diferentes nas 

Investigações Filosóficas para as questões trabalhadas no Tractatus Logico-

Philosophicus. Basicamente, há uma ruptura com o atomismo lógico e o 

pressuposto de uma homologia estrutural entre a linguagem e o mundo. Mas, 

em sua última resposta à pergunta quanto ao critério de sentido da linguagem 

filosófica, que percorreu praticamente toda trajetória da Filosofia Analítica, sua 

resposta é a mesma do Tractatus. Ou seja, ele confirma sua suspeita sobre a falta 

de sentido das questões metafísicas e filosóficas em geral: 

 Se há alguma continuidade entre as filosofias do Wittgenstein da 
fase inicial e da fase tardia, ela reside no conseqüente desdobramento da 
suspeita de absurdidade lançada contra qualquer filosofia que pretenda, 
tal como a ciência, formular proposições ou teorias sobre o mundo 
(...)143. 
 

 Embora Wittgenstein dedique um tratamento bem mais amplo às 

questões sobre o �sentido� e o �compreender�, chegando a ocupar um lugar 

central nas discussões das Investigações Filosóficas; as proposições do Tractatus 

continuam sendo o ponto de partida para a sua �terapêutica� que trata as 

questões filosóficas tal como �de uma doença� (IF § 255).  Recordemos que no 

Tractatus, Wittgenstein afirma que: 

 A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Uma obra 
filosófica consiste essencialmente em elucidações. 
 O resultado da filosofia não são �proposições filosóficas�, mas é 
tornar proposições claras. (4.112) 
 O método correto da filosofia seria (...) sempre que alguém 
pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu 
significado a certos sinais em suas proposições. (6.53) 

 
 A diferença é que no Tractatus os problemas metafísicos surgem pela 

dissociação entre o termo e o objeto que deveria designar. Tal resposta é agora 

vista como insuficiente, já que o critério de verificação não é mais a referência a 

                                                
143 APEL, Karl-Otto. Wittgenstein e o problema do compreender hermenêutico. In: ______. 
Transformação da Filosofia 1: Filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Op. Cit.,  p. 417. 
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um objeto empírico, mas o uso que dele fazemos em um jogo de linguagem. 

Assim, nas Investigações Filosóficas, Wittgenstein pretende demonstrar como 

caímos em questões metafísicas por não entendermos direito a função da 

linguagem, sucumbindo a sua falsa aparência metafórica (IF, § 112). Semelhante 

erro ocorre de modo quase desapercebido quando uma metáfora é incorporada 

às formas de nossa linguagem. Quando fazemos, por exemplo, a famosa 

pergunta cartesiana �o que é o pensamento?�, estamos tentados pela forma 

gramatical da pergunta a postular que o �pensamento� é algo como uma 

entidade ou uma res cogitans, do mesmo modo que para a pergunta: �o que é 

isso?�, responderíamos: �isso é uma pedra�. 

 Outra transposição semelhante e aparentemente inocente para uma 

questão metafísica absurda, Wittgenstein encontra novamente em um exemplo 

de Agostinho (Confissões XI, 14) em que o filósofo se pergunta sobre o tempo. 

Quando Agostinho se pergunta: �Quid est ergo tempus?�, ele é tomado pela 

aparente necessidade de que o tempo precise ser �algo�, uma substância com 

uma essência determinada, para poder responder a questão sobre o �quê�. 

Santo Agostinho percebe que sabe o que é o tempo dentro de seu uso prático, 

mas não quando pretende defini-lo: �Si nemo ex me querat scio, si quaerenti 

explicare velim néscio�. Para Wittgenstein, o erro da filosofia está justamente aí, 

se ao pretender responder a questão sobre o tempo, o filósofo se voltasse para o 

modo normal de utilizar a palavra �tempo�, o problema filosófico 

simplesmente se dissolveria. �Nisso, segundo Wittgenstein, consiste de certa 

maneira a verdade da doutrina platônica da anamnese, que também é 

apropriada para descartar o �profundo contra-senso� de toda a metafísica da 

essência�144.  

 Os problemas filosóficos começam quando nos alienamos do uso comum 

na linguagem cotidiana, comprovado pela prática, e os hipostasiamos com uma 

pergunta pela �essência� desse termo desvinculado de um jogo de linguagem. 

                                                
144 APEL, Karl-Otto. A radicalização filosófica da �hermenêutica� proposta por Heidegger e a pergunta 
quanto ao �critério de sentido da linguagem�.  In: ______. Transformação da Filosofia 1: filosofia 
analítica, semiótica, hermenêutica.. Op. Cit.,  pp. 380-381. 



 

 

73

 
 

Tal hipostasiação é o que há de comum nas demais perguntas ontológicas 

essenciais da filosofia: 

 Quando os filósofos usam uma palavra � �saber�, �ser�, �objeto�, 
�eu�, �proposição�, �nome� � e quando tratam de apreender a essência 
da coisa, então é preciso sempre perguntar: essa palavra é realmente 
usada assim, na língua em que ela se sente em casa? � Nós é que 
acabamos por reconduzir as palavras de seu uso metafísico a seu uso 
cotidiano. (IF, § 116). 
 

 Wittgenstein pretende aqui dar uma resposta radical à discussão da 

teoria tradicional do conceito, proposta desde Sócrates, com a pergunta pela 

essência definível de todo e qualquer significado vocabular. �(...) Como se a 

significação fosse uma espécie de halo que a palavra leva consigo e que fica com 

ela em qualquer emprego� (IF, § 117). Para tanto, procura demonstrar que a 

suposição de uma essência que seja passível de uma fixação unitária 

independente do jogo de linguagem que se esteja jogando não só é 

indemonstrável como totalmente desnecessária para se entender a função das 

palavras. Pois para se entender a função das palavras basta que exista uma 

�semelhança de família� entre as inúmeras �maneiras de aplicação� de uma 

palavra, condicionadas pelo contexto situacional: 

 Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a 
expressão �semelhanças de família�; pois assim se envolvem e se 
cruzam as diferentes semelhanças que existem entre os membros de 
uma família (...). Da mesma forma, poder-se-ia dizer: algo percorre 
inteiramente o fio, � a saber, o traçado sem lacunas dessas fibras (IF, § 
67). 

 
 Aqui caberia perguntar, segundo Apel, se o próprio Wittgenstein não 

sucumbe à sugestão de uma imagem. Ou seja, para usar uma expressão de W. 

Spaniol, em sua luta contra o enfeitiçamento de nosso entendimento, não teria 

Wittgenstein erigido �algo semelhante a um enunciado teórico e 

universalmente válido sobre a essência do significado das palavras � tendendo, 

inclusive, a que essa essência se mostre na respectiva �aplicação� de cada 

palavra em um contexto lingüístico e situacional�145? Não seria absurdo 

concluir que ao afirmar que o que há de comum na expressão �significado da 

                                                
145 APEL, Karl-Otto. Wittgenstein e o problema do compreender hermenêutico.  In: ______. 
Transformação da Filosofia 1: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica.. Op. Cit.,  p. 421. 
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palavra� é o fato de que isso só se mostre no uso das palavras, Wittgenstein teria 

encontrado a essência universal dessa expressão. 

 A dificuldade com essa interpretação, entretanto, é que Wittgenstein se 

recusa a atribuir para si mesmo o reconhecimento de que, através do conceito 

de �jogo de linguagem� tenha encontrado algo como a essência unitária da 

linguagem. Ao abordar a questão no parágrafo 65 das Investigações Filosóficas, 

Wittgenstein nega que seus próprios enunciados tenham o caráter de teoria, 

pois o objetivo de seus exemplos é simplesmente o de provocar no leitor �(...) 

uma aplicação ad hoc, isto é, elas devem ajudá-lo, caso a caso a aquietar a 

atividade filosófica, à medida que seus questionamentos se diluem�146.     

 (...) A verdadeira descoberta é a que me torna capaz de romper 
com o filosofar, quando quiser. � A que acalma a filosofia, de tal modo 
que esta não seja mais fustigada por questões que colocam ela própria 
em questão. � Mostra-se agora, isto sim, um método por exemplos, e a 
série desses exemplos pode ser interrompida. � Resolvem-se problemas 
(afastam-se dificuldades), não um problema. 
 Não há um método da filosofia, mas sim métodos, como que 
diferentes terapias (IF, §133). 

 
Nesse sentido, segundo Apel, a tematização unilateral e insatisfatória de 

Wittgenstein sobre a especificidade do jogo de linguagem filosófico coincide 

com a também unilateral análise de Heidegger (o esquecimento do logos) da 

facticidade do ser-no-mundo, pois ambas �tenderam a promover uma confusão 

generalizada a respeito do auto-entendimento da filosofia, e provocaram uma 

era de inconsistência pragmática das afirmações filosóficas�147. Segundo Apel, a 

interpretação que Wittgenstein dá à sua própria filosofia poderia não conduzir 

necessariamente a um relativismo, mas pode ser fundamentada em termos de 

uma pragmática transcendental, como pode ser ilustrado a partir do argumento 

de Wittgenstein contra a possibilidade de uma linguagem privada. Tal 

argumento postula que não é possível falar significativamente sobre uma 

pessoa �S� estar seguindo uma regra � por exemplo, falar uma língua � sem que 

haja o controle de uma comunidade sobre o seguimento da regra baseado em 

                                                
146 Ibidem, p. 422. 
147 APEL, Karl-Otto.  Wittgenstein and Heidegger. In: APEL, Karl-Otto  e  PAPASTEPHANOU, 
Marianna  (ed.). From a transcendental-semiotic point of view. Op. Cit.,  p. 147. 



 

 

75

 
 

um critério público que torne possível, por exemplo, comunicar-se com a pessoa 

�S�. Por outro lado, a pessoa �S� precisa conectar-se com um procedimento já 

existente de seguimento da regra para que possa ser verificado se ela está 

realmente seguindo uma regra. Nesse sentido, o postulante da possibilidade de 

uma linguagem privada cairia em contradição performativa ao ter que admitir 

estar sujeito a uma facticidade a priori historicamente delimitada.  

O problema com o argumento de Wittgenstein é que fornece apenas um 

critério para se saber se a pessoa �S� está seguindo uma regra, mas não para 

saber se ela a está seguindo corretamente ou não. Entretanto,  Wittgenstein 

parece satisfeito em apenas assinalar que �(...) se esgotei as justificações, então 

atingi a rocha dura e minha pá entortou. Estou então inclinado a dizer: �é assim 

que eu ajo�� (IF, § 217). Ao suspender as investigações, chegamos à rocha dura 

da facticidade contingente. Como observa Apel:  

Parece-me que nenhuma outra resposta pode ser achada no 
trabalho de Wittgenstein que uma referência aos hábitos concretos de 
seguimento de regras em situações concretas de uma comunidade 
determinada - da mesma maneira como a sua teoria do significado 
confia, em última análise, em usos lingüísticos concretos sob 
circunstâncias pragmaticamente determinadas.148 
 

 Todavia, tal posicionamento deixa uma série de lacunas. Por exemplo, se 

a criança aprende uma regra como que submetida a um treinamento, isso não é 

capaz de explicar o desenvolvimento da capacidade de interpretar e refletir 

sobre as regras que ela própria manifesta e que não se resumem à competência 

de usar uma língua materna, mas consiste, por exemplo, na habilidade de 

traduzir uma língua para outra. Ou mesmo explicar como um cientista ou 

filósofo poderia convencer que ele está certo sobre sua própria concepção do 

segmento de uma regra e os outros errados. Nesse caso, a questão é: qual o 

critério para se chegar a um consenso sobre qual procedimento de seguimento 

de uma regra é correto? 

 Apoiando-se nas idéias de Charles Peirce, Apel encontra uma solução 

pragmático-transcendental para esses problemas a partir de uma concepção 

                                                
148 Ibidem, p. 149. 
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normativa de um consenso ideal estabelecido dentro de uma comunidade ideal 

e ilimitada de comunicação no qual se trabalha: 

 (...) na concepção de um ideal regulativo referente à construção de um 
consenso sobre o seguimento de regras. Essa conexão também conduz a 
um ideal regulativo sobre o significado normativamente correto de 
conceitos (como por exemplo, sobre a simultaneidade de dois eventos ou 
sobre justiça ou verdade) que, conforme a �máxima pragmática� de 
Peirce, tem que ser testado primeiro em experiências de pensamento e 
portanto, não tem que ser redutível ao uso lingüístico existente de  fato, 
embora tenha que estar em relação com ele. Assim, devemos enfatizar 
que teria que haver um critério publicamente acessível para o 
estabelecimento de um consenso em qualquer situação pós-convencional 
na qual um consenso tivesse que ser estabelecido (evidência 
experimental, coerência e incoerência lógicas ou, até mesmo, exigências 
ou interesses que pudessem ser transformados em reivindicações 
moralmente válidas), e isto seja se estivermos falando sobre o domínio 
da linguagem científica ou extensões de conhecimento ou sobre uma 
matéria de fundo prático ou aplicação de normas149.  

 
 Mas essa alternativa não é reconciliável com a filosofia de Wittgenstein. 

Isso porque Wittgenstein tende a confundir seu próprio jogo de linguagem 

filosófico com a descrição objetivante e contingentemente relativizável dos 

jogos de linguagem concretos, juntamente com as formas de vida que lhes 

servem de suporte. Dessa forma, recusa deliberadamente sua própria 

reivindicação de validade filosoficamente universal em favor de uma terapia da 

linguagem caso a caso, ou em termos heideggerianos, de uma hermenêutica da 

facticidade do ser-no-mundo que conduz a paralisia pós-moderna do 

pensamento filosófico em sua busca de uma �alternativa para razão�. Segundo 

Apel, o desafio está justamente em encontrar uma fundamentação da filosofia 

que, ao mesmo tempo em que supere a metafísica, não tenha que 

necessariamente dar adeus ao logos.  Tal caminho já foi iniciado pela 

transformação semiótica da lógica transcendental operada por Charles S. Peirce 

e constitui um paradigma capaz de fundamentar intersubjetivamente as 

condições de validade e possibilidade do conhecimento, como veremos a 

seguir. 

                                                
149 Ibidem, p. 151. 
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CAPÍTULO 4 

 
A FUNDAMENTAÇÃO DA FILOSOFIA  

ATRAVÉS DA SEMIÓTICA  
 

A superação da metafísica que estava na base dos projetos de Heidegger 

e Wittgenstein levou não só à destruição da metafísica como também da 

filosofia transcendental, por considerar que o projeto kantiano de construção de 

uma fundamentação válida para todo conhecimento devesse ser abandonado 

como ilusório. Heidegger e Wittgenstein tiveram sucesso em demonstrar como 

pressuposições transcendentais eram desnecessárias para a constituição de suas 

próprias filosofias, assentando-as na contingência da �história do ser� ou nos 

infinitamente plurais e diferenciados �jogos de linguagem� e �formas de vida�.  

Essa �destranscendentalização� da filosofia (Rorty) em favor de um filosofar 

pós-metafísico ou pós-sistemático levaram à crise da filosofia contemporânea, 

incapaz de fornecer bases consistentes para responder aos problemas macro-

éticos de nosso tempo. Contudo, segundo Apel, é possível fundamentar a 

filosofia crítica em geral de modo pós-metafísico através da semiótica 

transcendental, cujo precursor foi Charles S. Peirce.  

Peirce, como Heidegger e Wittgenstein, também partiu de uma 

transformação da filosofia de Kant, mas ao contrário de ambos os filósofos 

continentais, reconstruiu a filosofia transcendental sem abandonar a 

pressuposição das condições necessárias e universais de possibilidade do 

conhecimento válido intersubjetivamente. Explicando melhor, Peirce 

demonstrou que o �transcendentalismo� realmente é algo dispensável, mas isso 

significa que toda tradição da filosofia do sujeito estava errada ao postular que 

o fundamento de toda cognição possível encontra-se na consciência e não que a 

fundamentação do conhecimento não seja possível. Poderíamos dizer que 

Peirce provocou uma �mudança de paradigma� ao deslocar o problema do 

conhecimento centrado na relação sujeito-objeto para a relação sígnica 

intersubjetiva que precede todo conhecimento empírico e falível. Com isso, 
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segundo Apel, Peirce �prefigurou, pelo menos para filosofia teórica, uma 

alternativa para toda �superaração� da metafísica e filosofia transcendentais que 

hoje sugerem uma total destranscendentalização e portanto, uma relativização 

de todas as condições imagináveis de validade intersubjetiva � inclusive das 

normas éticas�150. Essa alternativa constitui a base fundamental sobre a qual 

Apel construiu sua própria fundamentação da filosofia e, particularmente, da 

ética do discurso. Seu contato com a obra de Peirce nos anos 60 foi decisivo para 

a formulação do conceito de comunidade ilimitada de comunicação como 

fundamento a priori de todo conhecimento, inclusive da filosofia. Por isso, faz-se 

necessário uma cuidadosa análise da interpretação de Peirce realizada por Apel 

em seu processo de assimilação e crítica em relação à obra de Peirce151 como 

condição para uma exata compreensão do que constitui a ética do discurso que, 

a nosso ver, não pode ser reduzida simplesmente a uma ampliação do princípio 

de contradição já presente em Aristóteles152. 

 

4.1 A transformação semiótica da lógica transcendental 
 
 

Charles Sanders Peirce é reconhecido no meio filosófico como o fundador 

do Pragmatismo e não muito mais que isso. Curiosamente os seus discípulos 

mais diretos como William James e John Dewey se tornaram bem mais 

conhecidos do que ele e só muito recentemente vem crescendo a publicação de 
                                                
150 Introdução de APEL, Karl-Otto para edição em inglês de 1995 do livro Charles Sanders: From 
pragmatism to pragmaticism. Tradução de John Michael Krois, New Jersey: Humanities Press. 
151 Apel relata que iniciou seus estudos sobre o pragmatismo americano (J. Dewey e W. James) nos anos 
60 e se ocupou de Peirce apenas como o �fundador� do pragmatismo. Logo foi levado a perceber que ali 
estava mais que meramente o pai-fundador do pragmatismo mas o seu mais profundo pensador. Os 
estudos sobre Peirce o levaram a empreender a tradução de parte da obra de Peirce para o alemão em dois 
volumes precedidos de uma introdução histórico-crítica do pensamento de Peirce elaborada pelo próprio 
Apel. O primeiro volume foi publicado em 1967 e o segundo apareceu em 1970, posteriormente as duas 
introduções deram origem a um livro publicado em 1975 como Der Denkweg von Charles S. Peirce 
traduzido para o inglês por John Michael Krois em 1981 sob o título: Charles S. Peirce: From 
pragmatism to pragmaticism. Tal obra nos servirá de fio condutor na compreensão interpretação de Apel 
do pensamento de Peirce. 
152 De fato, a polêmica de Apel com seus críticos, tais como Hans Albert, por vezes pode levar a uma 
interpretação de que toda questão da ética do discurso possa ser reduzida ao problema dos argumentos 
transcendentais. No entanto, tal redução corre o risco de deixar a descoberto uma série de outras questões 
tais como a relação entre a comunidade real e o princípio regulativo de uma comunidade ideal de 
comunicação; a normatividade interna do discurso e a própria idéia de uma �comunidade de 
comunicação� que só pode ser compreendida como um desdobramento dos estudos de Apel sobre Peirce. 
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trabalhos e a realização de congressos em torno de sua obra153. Apesar do 

reconhecimento de seu gênio por filósofos coetâneos como William James, John 

Dewey, Josiah Roice, George Herbert Mead e Charles Morris, durante a sua 

vida (1839-1914) Peirce permaneceu isolado intelectualmente e sem o devido 

reconhecimento pela comunidade acadêmica. Mesmo depois de sua morte 

apenas alguns de seus ensaios eram conhecidos do grande público e a maior 

parte de sua obra, dispersa em uma quantidade imensa de fragmentos, 

permaneceu desconhecida até ser ordenada sistematicamente entre 1931 e 1935 

e novamente em 1958 com a publicação dos oito volumes de seus Collected 

Papers. Uma obra tão vasta e que trata de assuntos igualmente diversos facilita o 

trabalho daqueles que só pretendem aproveitar as contribuições de Peirce para 

a semiótica ou para filosofia da ciência e tendem a ignorar que Peirce fora um 

pensador sistemático. Tal atitude não passa de um grande equívoco. Segundo 

Apel, é possível perceber um fio condutor de temáticas e problemas que 

percorrem o conjunto da obra de Peirce. Para melhor acompanhar a trajetória 

de seu pensamento, Apel o divide em quatro períodos: 

• O primeiro período (de 1855 a 1871) é marcado pelos primeiros 

estudos de Peirce sobre Kant, desde quando Peirce tinha apenas 

dezesseis anos de idade, até as conclusões provisórias de seu 

estudo crítico da tradição filosófica. 

• O segundo período (de 1871 a 1883) compreende a época de maior 

sucesso público de Peirce com a fundação do Metaphysical Club em 

Cambridge e a trágica guinada em sua vida com sua demissão do 

cargo de professor da universidade John Hopkins. Numerosos 

estudos sobre geodésica e astronomia são desse período, assim 

como a primeira publicação de seus dois artigos �A fixação da 

                                                
153 Isso em parte pode ser atribuído a quebra de preconceitos em torno do Pragmatismo que era visto 
como a expressão ideológica do materialismo americano e sua �típica� impaciência com a teoria. As 
correntes contemporâneas do Pragmatismo, tanto dentro como fora dos EUA, revelaram o vigor dessa 
vertente filosófica e levaram, por conseguinte, a um refinamento da crítica frente a ela. Exemplo disso são 
os Encontros Internacionais sobre o Pragmatismo realizados anualmente pelo Centro de Estudos do 
Pragmatismo do Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia da PUC de São Paulo. 
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crença� e �Como tornar nossas idéias claras�, considerados a 

certidão de nascimento do Pragmatismo. 

• O terceiro período (de 1883 a 1893 ou 1902) constitui o tempo em 

que Peirce realizou sozinho seus estudos em lógica e metafísica e, 

por volta de 1901-2, chegou a arquitetônica final de seu sistema 

filosófico. As publicações centrais desse período constituem a série 

de seis ensaios sobre metafísica publicados em The Monist entre 

1891 e 1893. 

• O quarto período (de 1898 a 1914) abarca a época em que o 

Pragmatismo foi discutido internacionalmente, o que permitiu que 

Peirce tivesse sua última chance de ganhar uma audiência para 

sua filosofia. Esse período termina em 1914 com a morte do 

filósofo que vinha sendo sustentado com a ajuda de amigos desde 

1906 e que sofria de câncer desde 1909. No centro deste período 

estão as palestras de 1903 em Harvard sobre Pragmatismo, nas 

quais Peirce pôde mostrar a conexão de todos os aspectos de seu 

�sistema� de 1901-2 com o conceito de Pragmatismo e também a 

série de três ensaios sobre o Pragmatismo publicados em The 

Monist entre 1905-6. 

 

4.1.1 O primeiro período: da crítica do conhecimento à crítica do significado 

 
 

Peirce afirma que começou seus estudos sobre Kant no início de 1860 e 

que permaneceu durante muito tempo fascinado com a dedução transcendental 

de Kant154. No final dos anos 1860, Peirce inicia um intenso diálogo com a 

tradição da Filosofia Ocidental. Sua atenção se dirige, particularmente, para os 

                                                
154  �Eu não vim ao estudo da filosofia pelo seu ensino sobre Deus, Liberdade e Imortalidade, mas 
intensamente curioso sobre Cosmologia e Psicologia. No início dos anos sessenta eu era um apaixonado 
devoto de Kant, pelo menos em relação à Analítica Transcendental na Crítica da Razão Pura. Eu 
acreditava mais implicitamente  que as duas tábuas das Funções dos Juízos e das Categorias tinham sido 
trazidas do Sinai.� (CP 4.2). Utilizamos aqui e nas citações seguintes a versão dos Collected Papers of 
Charles Sanders Peirce editada por C. Hartshome, P. Weiss e A. Burks. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1931-1958, 8 volumes, assim como a numeração dos parágrafos elaborada pelos 
editores e que já se tornou padrão como forma de citação nos trabalhos sobre Peirce. 
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problemas epistemológicos relacionados à concepção nominalista do 

conhecimento. Peirce aplica o termo �nominalismo� a uma extensa gama de 

filósofos desde Platão até aos modernos empiristas ingleses como Stuart Mill. 

Segundo ele, platonismo e nominalismo, apesar de aparentemente opostos, 

mantém uma secreta aliança em sua concepção intuicionista e sensualista do 

conhecimento que iguala as condições de cognição (os dados sensíveis e a afecção 

que estes nos provocam) com o próprio conhecimento.  

Segundo Apel, é nessa época que Peirce começa a distanciar-se de Kant 

em direção à sua própria teoria do conhecimento. Para responder como os 

juízos sintéticos a priori são possíveis, Kant se viu forçado a fazer a distinção 

entre �phenomena� e �noumena� para explicar como o entendimento prescreve 

leis para a natureza que nos aparece não através das coisas em si mesmas, mas 

na forma do tempo e espaço da intuição sensível. Ao admitir que existem coisas 

absolutamente incognoscíveis, Kant filia-se à longa tradição nominalista que vê 

na percepção um obstáculo para o acesso direto às coisas, lidando apenas com 

seus efeitos na consciência. Como observa Apel: 

O pressuposto sem sentido na moderna teoria do conhecimento 
reside, de acordo com Peirce, na suposição implícita nos trabalhos de 
Ockham, Descartes, Locke, e Kant de que a cognição é impedida de 
conhecer realmente as coisas pelo seu próprio mecanismo causal e assim 
tem principalmente que trabalhar com os efeitos das coisas no 
receptaculum da consciência, enquanto as coisas externas permanecem 
incognoscíveis como "coisas-em-si". Em oposição a esta visão, que 
pretende estar baseada na crítica do conhecimento, Peirce começa com 
uma crítica do significado, e aqui está realmente a originalidade de seu 
pensamento, que muito provavelmente surgiu de sua incipiente 
transformação semiótica do conceito de conhecimento.155 
 

Já em seu primeiro ensaio de 1868, intitulado Questões referentes a certas 

faculdades reivindicadas pelo homem, Peirce trata do problema da cognoscibilidade 

do real distinguindo o que é indefinidamente cognoscível daquilo que de fato é 

conhecido.  
Assim, a ignorância e o erro só podem ser concebidos como correlativos a um 
conhecimento real e à verdade, sendo estes da natureza das cognições. Contra 
qualquer cognição há uma realidade desconhecida, porém conhecível; mas 
contra todas as possíveis cognições há apenas aquilo que é autocontraditório. 

                                                
155 APEL, Karl-Otto. Charles S. Peirce: From pragmatism to pragmaticism. New Jersey: Humanities 
Press, 1995, p. 25.  
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Em resumo, cognoscibilidade (em seu sentido mais amplo) e ser não são 
meramente metafisicamente o mesmo, mas termos sinônimos. (CP 5.257).  
 

Dessa forma, não existe uma barreira intransponível, como pensava 

Kant, entre o que é conhecido e o absolutamente incognoscível, se algo é real 

isso significa que pode ser conhecido, mesmo que não o seja atualmente. Em 

seu segundo ensaio de 1868, Algumas conseqüências de quatro incapacidades, Peirce 

rompe definitivamente com a distinção kantiana entre noumena e phenomena 

afirmando que �não temos concepção alguma do absolutamente incognoscível� 

(CP 5.265) e dá uma maior elaboração a sua concepção crítica do significado: 

(...) como o significado de uma palavra é a concepção que carrega, o 
absolutamente incognoscível não tem significado algum porque 
nenhuma concepção se liga a ele. Então, é uma palavra sem sentido e, 
por conseguinte, tudo que é significado por algum termo como "o real" é 
cognoscível em algum grau, e assim é da natureza de uma cognição,  no 
sentido objetivo do termo. (CP 5.310). 

 

 Como não podemos pensar sem signos, algo sem significado não pode 

ser pensado. Isso lembra, de certa forma, o Wittgenstein do Tractatus sobre as 

proposições com sentido serem apenas aquelas que se referem a estados de 

coisas possíveis. Mas, guardada essa semelhança, a solução de Peirce é 

completamente distinta. Primeiro porque, para Peirce, o real é algo que existe 

independentemente da relação com nossas mentes. O choque com o fato bruto 

nos provoca a experiência da resistência do real, o que Peirce irá chamar, em 

sua formulação mais elaborada, de segundidade156. Por outro lado, o real se 

diferencia de nossas ilusões e fantasias e de qualquer idiossincrasia dos sujeitos, 

não pelas faculdades transcendentais do sujeito que poderiam lhe garantir a 

objetividade, mas como resultado de um processo de conhecimento  

em que, cedo ou tarde, informação e razoamento finalmente resultariam, 
e que é, portanto, independente dos nossos caprichos. Assim, a própria 
origem da concepção de realidade mostra que esta concepção envolve 
essencialmente a noção de uma COMUNIDADE, sem limites definidos, 
e capaz de um aumento definido de conhecimento� (CP 5.311). 
 

                                                
156 �A idéia de outro, de não, torna-se o próprio pivô do pensamento. A este elemento eu dou o nome de 
Segundidade� (CP 1.324). 



 

 

83

 
 

De acordo com Apel, a definição de realidade através da idéia de uma 

opinião última que resultaria de um processo indefinido de investigação, torna 

claro que a teoria de Peirce supera tanto o idealismo como o realismo 

dogmático e metafísico. A essa teoria da realidade de Peirce, Apel chama de 

�realismo crítico do significado� e representaria uma �concretização da idéia de 

�consciência geral� na direção de um �postulado da razão prática� no sentido de 

Kant�157. No realismo crítico do significado, a consciência em geral da razão 

prática de Kant é substituída em Peirce pela comunidade sem limites definidos, 

que cumpre a função de um ideal regulativo que orienta a comunidade 

científica na busca da verdade. Entre o ceticismo de Hume e a lógica 

transcendental de Kant, Peirce encontra um terceiro caminho: a admissão do 

caráter hipotético e falível de todas as proposições científicas. Dessa forma, 

Peirce substitui a necessidade da validação a priori do conhecimento pelo 

progresso indefinido do conhecimento ao final do qual realidade e verdade 

coincidiriam.  

Finalmente, como o que qualquer coisa realmente é, é o que pode 
finalmente vir a ser conhecido no estado ideal de informação completa, 
assim a realidade depende da última decisão da comunidade; do mesmo 
modo que o pensamento é o que é só em virtude de se enderessar a um 
pensamento futuro (...). Deste modo, a existência do pensamento 
depende agora do que será daqui por diante; de forma que ele tem 
apenas uma existência potencial, dependente do pensamento futuro da 
comunidade (CP 5.316). 
 

Mas como se certificar de que a comunidade de investigação não está se 

encaminhando na direção errada e se afastando ao invés de se aproximar da 

verdade? Embora nunca possamos ter uma certificação a priori, duas orientações 

regulam o processo de investigação da comunidade e lhe permitem a 

autocorreção e o melhorismo em direção a um maior conhecimento da 

realidade. De um lado, a própria realidade, o �duro choque� das coisas que se 

confrontam com as nossas hipóteses e nos obrigam a modificá-las, a realidade 

que nos é exterior e completamente independente de nossas idiossincrasias. Por 

outro, a lógica da investigação que implica naquilo que Peirce veio a chamar 

                                                
157 APEL, Karl-Otto. Charles S. Peirce: From pragmatism to pragmaticism.  Op. Cit.,  p. 28. 
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mais tarde de �socialismo lógico� segundo o qual cada indivíduo é compelido a 

abandonar os seus interesses particulares em prol da comunidade ilimitada de 

investigadores. Como afirma Peirce: �Aquele que não sacrificaria a própria 

alma para salvar o mundo inteiro, é ilógico em todas as suas inferências, 

coletivamente. Assim o princípio social é intrinsecamente arraigado na lógica� 

(CP 5.354). 

Conseqüentemente, a problemática das coisas-em-si se transforma na 

problemática da aproximação infinita. Essa aproximação envolve um 

engajamento moral e social de todos os membros da comunidade de 

investigadores, justamente por causa do falibilismo de todas as convicções. 

Desse modo, Peirce também descarta �a distinção entre princípios regulativos e 

postulados morais, em sentido kantiano: o próprio processo cognitivo ilimitado, 

como processo social real, cuja saída factual é incerta, constitui-se ao mesmo 

tempo em objeto da lógica e da ética�158. 

O consenso postulado de maneira senso-crítica é a garantia da 
objetividade da cognição que surge em lugar da �consciência geral� 
transcendental kantiana; ela funciona como um princípio regulativo que 
ainda está por ser realizado como ideal comunitário na comunidade real 
e através dela; e aí a incerteza quanto ao alcance factual do objetivo 
precisa ser substituída por um princípio ético de engajamento e de 
esperança: o princípio peirceano do �socialismo lógico�.159 

 
 
 

4.1.2 Segundo Período: a gênese do Pragmatismo crítico do significado 
 

 
 William James situa o nascimento do Pragmatismo nos ensaios de 1877-

78, mas Apel recua um pouco essa data sustentando que o delineamento geral 

do Pragmatismo já está implícito na relação entre hipótese (abdução), dedução (as 

                                                
158APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação.  Op. Cit., 
p. 201.  
159 APEL, Karl-Otto. Op. Cit., p.218. Para compreender melhor a importância do conceito de comunidade 
de investigação na formulação do conceito de Comunidade de Comunicação na filosofia de Karl-Otto 
Apel, ver SILVA, Josué Cândido da. Da comunidade indefinida de investigadores à comunidade de 
investigação. In: Cognitio-Estudos: Revista Eletrônica de Filosofia, janeiro/julho de 2005, volume 2, n° 
1, disponível em: http://www.pucsp.br/pos/filosofia/Pragmatismo/cognitio_estudos/cog_estudos_v2n1/  



 

 

85

 
 

conseqüências de uma hipótese) e indução (exame da generalidade das 

conseqüências das hipóteses pela confrontação com os dados dos sentidos). Mas 

sem dúvida, as discussões no Metaphysical Club influenciaram decisivamente a 

obra de Peirce e lhe permitiram dar um maior acabamento às suas idéias. A 

influência do filósofo Alexander Bain (1818-1903), que apresentou pela primeira 

vez sua teoria da relação entre crença e dúvida no livro The Emotions and the 

Will (1859), está na base das teses pragmáticas de Peirce. A crença e a dúvida 

são vistas como parte do processo adaptativo do ser ao meio. A crença nos leva 

à ação como resultado de uma indução a partir de experiências anteriores. Já a 

dúvida produz o efeito contrário, de paralisia e desconforto que nos leva a uma 

nova crença. Essa teoria é apresentada no ensaio A fixação da crença publicado 

em novembro de 1877 e ganha complementação com o segundo artigo deste 

período Como tornar nossas idéias claras, que procura combinar o princípio da 

verificação com a teoria de Bain sobre a crença como uma condição 

comportamental. Para Apel, a pergunta que poderia nos guiar na interpretação 

de A fixação da crença seria:  

Há, entre estes muitos métodos, realmente um único que é capaz de 
fazer justiça tanto à função finita da cognição na vida e a tarefa 
interminável da procura pela verdade? Além disso, há uma tendência 
real de desenvolvimento na história que permite convergir finalmente a 
função do conhecimento na vida, isto é, a estabilização da crença como 
uma disposição para o agir, com a tarefa da procura para verdade?160 
 

 A partir dessa questão, Peirce investiga como seria possível aproximar 

ambas as perspectivas, ou que benefícios poderíamos esperar da adoção de um 

determinado método de fixação da crença em relação aos outros adotados 

comumente pelas pessoas. Segundo Peirce, a crença e a dúvida não guardam 

apenas uma diferença conceitual, mas fundamentalmente prática e capaz de 

orientar o comportamento das pessoas. �As nossas crenças guiam os nossos 

desejos e moldam as nossas ações. (...) O sentimento de crença é uma indicação 

mais ou menos segura de se encontrar estabelecido na nossa natureza algum 

hábito que determinará as nossas ações� (CP 5.371). Hábito aqui deve ser 

entendido não no sentido do associacionismo psicológico de Hume, mas como 
                                                
160 APEL, Karl-Otto. Charles S. Peirce: From pragmatism to pragmaticism. Op. Cit.,  p. 60. 
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uma indução a partir de experiências anteriores que nos permitem acreditar em 

um esse in futuro, a partir da inferência de leis gerais do comportamento das 

coisas. A crença é uma disposição para o agir, já a dúvida jamais produz esse 

efeito. �A dúvida é um estado de desconforto e insatisfação do qual lutamos 

para nos libertar e passar ao estado de crença...� (CP 5.372). Portanto, o estado 

desejado e no qual queremos permanecer é o de crença, mas o motor para que 

possamos progredir em nossos conhecimentos é a dúvida. �A irritação da 

dúvida causa uma luta para atingir um estado de crença. Chamarei a esta luta 

de investigação...� (CP 5.374). Com a dúvida a investigação começa e com a 

crença ela termina. Daí que o objetivo da investigação não é o de atingir a 

verdade, mas de �satisfazer os nossos desejos� com o estabelecimento de uma 

nova crença capaz de resistir à dúvida que a gerou.  

 Donde, o único objeto de uma investigação é o estabelecimento 
da opinião. Podemos ter a impressão de que isto não é suficiente para 
nós, e que procuramos, não meramente uma opinião, mas uma opinião 
verdadeira. Mas ponha-se esta impressão à prova, e ela revelar-se-á 
infundada; pois assim que uma crença firme é alcançada, ficamos 
inteiramente satisfeitos, seja a crença verdadeira ou falsa.(...) O máximo 
que pode ser sustentado é que buscamos uma crença que pensamos ser 
verdadeira. Mas pensamos que cada uma das nossas crenças é 
verdadeira, e, na verdade, é uma mera tautologia dizê-lo (CP 5.375).  

 
 Essa passagem parece apoiar, segundo Apel, a teoria da verdade, 

posteriormente desenvolvida por William James e John Dewey, de acordo com 

a qual �o verdadeiro é suposto como idêntico ao que nos �satisfaz�, quer dizer, 

com o que é frutífero e útil em uma determinada situação, o que estabelece uma 

mediação entre meios e fins e assim por diante�161. Porém, tal interpretação está 

em desacordo com o final do ensaio em que Peirce reafirma sua teoria da 

verdade como resultado de um processo indeterminado de investigação cuja 

�conclusão última de cada homem será a mesma�. O que se opõe a qualquer 

tipo de relativismo de uma verdade circunstancial, ao estabelecer o princípio 

regulativo de uma convergência imanente �in the long run� entre verdade e 

realidade, caso formos capazes de persistir suficientemente na investigação. 

Além disso, as opiniões que os homens têm aqui e agora, mesmo em ciência, 

                                                
161 Ibidem, p. 61. 
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jamais podem ser identificadas plenamente com a verdade, no sentido da 

opinião final, segundo o princípio peirciano do falibilismo. Por isso, segundo 

Peirce, as pessoas se satisfazem com o estabelecimento de uma crença �seja a 

crença verdadeira ou falsa�, pois o acaso está agindo o tempo todo na natureza 

e aquilo que acreditávamos ser verdadeiro até agora, pode se revelar falso no 

futuro se prosseguirmos tempo suficiente em nossa investigação. Portanto, a 

verdade ou falsidade não pode ser identificada com a mera satisfação ou 

utilidade momentânea que uma crença possa fornecer. Porém, segundo Apel, o 

próprio Peirce abriu margem para interpretações behavioristas de seu ensaio ao 

não deixar claro qual objetivo da investigação: afinal, seu objetivo é o 

estabelecimento de uma opinião ou a busca da verdade? 

 Uma possível resposta a esta questão deve ser buscada na crítica de 

Peirce ao formalismo da dúvida cartestiana, já que em ciência ninguém inicia 

uma investigação a partir de uma dúvida completa, mas de uma �dúvida real e 

viva� sem a qual �toda discussão é ociosa�. Com isso, Peirce pretende rejeitar o 

argumento cartesiano de se poder atingir, por meio da dúvida, um fundamentum 

inconcussum do qual é possível deduzir a priori todas as crenças concretas 

empíricas.Se admitirmos isso, argumenta Apel, , o problema pode ser visto sob 

uma nova luz: 

Para o filósofo falibilista da ciência, que sempre distingue de um modo 
provisório entre a meta ideal de investigação e o que é realmente 
atingível, o problema deve surgir da prática, de uma meta de 
investigação atingível que a  pessoa possa estabelecer aqui e agora e que 
critérios podem ser decisivos para  responder se a meta da pesquisa foi 
alcançada praticamente.162 

 
 Ou seja, uma meta que se mostrasse inatingível, poderia provocar o 

mesmo efeito que uma dúvida paralisante e não motivar o início de uma 

investigação. Assim, deve-se distinguir entre a motivação antropológica real de 

fixação da crença e outra que se refere a toda humanidade enquanto métodos 

de fixação da crença sob formas sócio-historicamente institucionalizadas de 

fixação da crença. 

                                                
162 Ibidem, p. 64. 
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 Com esta fórmula Peirce não apresentou uma teoria da verdade 
no sentido do pragmatismo popular, mas simplesmente nomeou o 
critério de acordo com o qual o homem regula  e, realmente, tem que 
regular suas crenças muito antes de estar em posse de uma concepção 
filosófica de verdade. Mas este critério pragmático da direção de nossas 
ações no sentido da satisfação de nossas intenções para agir, também é 
válido se temos que dar uma definição filosófica de verdade 
normativamente válida que não permaneça abstrata, mas sirva como um 
princípio regulativo para a avaliação de crenças.163   

 
 Nesse sentido, devemos buscar um critério que ao mesmo tempo nos 

ajude a regular nossas crenças do ponto de vista pragmático, mas que também 

sirva como método de investigação que convirja para �a conclusão última� na 

qual a opinião �de cada homem será a mesma�. O que revela a importância de 

se escolher qual o método de fixação da crença pretendemos seguir. Por esta 

razão Peirce apresenta uma tipologia dos métodos de fixação da crença, já que 

todos �tenderiam a satisfazer� nossos desejos caberia ao leitor a possibilidade 

de deduzir a diferença entre o método científico e os métodos não-científicos de 

fixação da crença e escolher qual caminho trilhar. 

 Peirce faz uma tipologia de quatro métodos de fixação da crença. O 

primeiro deles é o �método da tenacidade�, no qual os homens se agarram às 

suas convicções e procuram se manter fiéis a elas a despeito de todas as 

influências externas. Tal método funciona melhor em áreas que não permitem 

verificação ou falsificação como em assuntos religiosos, por exemplo. Mas, na 

prática, esse método se torna insustentável visto que isola as pessoas e assim é 

incompatível com as condições sociais da existência humana. 

 O impulso social está contra ele. (...) A não ser que nos 
transformemos em eremitas, devemos necessariamente influenciar as 
opiniões dos outros; de forma que o problema se transforma em como 
fixar a crença, não meramente a nível individual, mas na comunidade 
(CP 5.378). 

   

 Há, portanto, a possibilidade do método da tenacidade ser transferido do 

indivíduo à esfera do Estado, encarregado de suprimir as opiniões 

discordantes, impedindo que elas sejam ensinadas, defendidas ou expressas. 

Tal é o �método da autoridade� e tem sido �desde os tempos mais remotos, um 

                                                
163 Ibidem, p. 64. 
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dos meios principais de sustentar doutrinas teológicas e políticas corretas, e de 

preservar o seu caráter universal ou católico� (CP 5.380). Encontraremos traços 

desse método em toda parte em que se encontrar um grupo dominante cujos 

interesses dependem de certas proposições164. No entanto, o método da 

autoridade falha a longo prazo porque dois fatores atuam contra ele. O 

primeiro é que �nenhuma instituição pode empreender regular opiniões sobre 

todos os assuntos� (CP 5.381). Isso não tem um efeito perturbador enquanto a 

grande massa da população permanecer isolada e ignorante, mas mesmo nos 

Estados mais autoritários surgirão indivíduos que são elevados acima de tal 

condição e perceberão �que não existe qualquer razão para atribuir às suas 

crenças um valor mais elevado que às de outras nações e outros séculos; e isto 

dá origem a dúvidas nas suas mentes� (CP 5.381). Perceberão então que 

deverão abandonar toda crença que é estabelecida por uma imposição arbitrária 

e que um novo método de fixação da crença deverá ser adotado. Esse é o 

método da discussão dialética da filosofia especulativa e seu exemplo maior foi 

a metafísica, cujos métodos �foram em grande medida adotados porque as suas 

proposições fundamentais pareciam �conformes à razão�� (CP 5.382). Mas o 

referido  método também se mostrou falho por não poder estabelecer um 

critério de confirmação ou controle, isto porque ser conforme à razão é um 

critério subjetivo considerado suficiente para, a partir dele, deduzir todo 

conhecimento válido a priori. Nesse sentido,  a escolha entre diferentes sistemas 

metafísicos tornou-se uma questão de gosto como a moda. Dessa forma, um 

novo método tornou-se necessário para satisfazer nossas dúvidas: �um método 

pelo qual as nossas crenças não possam ser causadas por algo humano, mas por 

alguma permanência externa � por algo sobre o qual o nosso pensamento não 

tem efeito� (CP 5.384). Aqui, segundo Apel, Peirce sintetiza o aspecto categorial 

da realidade presente na força externa da experiência sensível (segundidade) 

com sua teoria da inferência sintética da estrutura geral da realidade 

(terceiridade), quando ele condiciona que: 

                                                
164 Em termos marxistas poder-se-ia dizer: onde existe uma dominação de classe sempre existirá uma 
ideologia que legitime essa dominação e um aparato coercitivo que garanta a legitimação da dominação 
simbólica de uma classe sobre as outras.  
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 A permanência externa não seria externa, no sentido que aqui lhe 
damos, se fosse restringida na sua influência a apenas um indivíduo. 
Tem de ser algo que afete, ou possa afetar, todo o homem. E, embora 
estas afecções sejam necessariamente tão variadas quanto várias são as 
condições individuais, contudo o método deve ser tal que a conclusão 
última de cada homem será a mesma (CP 5.384). 

 
A definição da realidade, portanto, depende da convergência entre seu 

significado concebível em sua generalidade (terceiridade) com um fator externo 

que determina o pensamento pela evidência constrangedora da experiência 

(segundidade). Ambos, a longo prazo, convergem para cognição do real como 

ele é em si mesmo e para nós. O método científico atua ao fazer 

experimentalmente se ouvir a voz da natureza no diálogo da �comunidade 

ilimitada�, em seu processo semiótico interminável de conclusão. A 

superioridade desse método em relação aos outros �consiste no fato de levar 

plenamente em conta, pela primeira vez, a função da crença na vida, isto é, em 

estabelecer um hábito de conduta, que se prova a longo prazo165�. Dessa forma, 

o método científico serve não só para fixação da crença, mas também possui 

critérios que permitem avaliar se a crença é verdadeira ou não, algo que os 

métodos pré-científicos não eram capazes de prover.  

Já o segundo da série de ensaios de 1877-78, �Como tornar nossas idéias 

claras�, tem por objetivo completar a teoria da investigação mostrando como o 

critério experimental de verificação científica pode ser utilizado também no 

método de definição. O segundo ensaio analisa diretamente o problema da 

definição considerando apenas o método científico, pois, �os métodos pré-

racionais, é claro, não importam aqui, já que eles não operam com 

definições�166. Peirce começa, como indica o título do seu ensaio, polemizando 

com Descartes acerca das idéias claras e distintas como critério de evidência 

subjetiva. Descartes pretendia substituir o critério escolástico do princípio de 

autoridade, mas �a distinção entre uma idéia que parece clara e uma que 

realmente o é, nunca lhe ocorreu� (CP 5.391). Depois percebeu, ao ver homens 

que pareciam estar esclarecidos defenderem opiniões contrárias sobre 

                                                
165 APEL, Karl-Otto. Charles S. Peirce: From pragmatism to pragmaticism. Op. Cit., p. 68. 
166 Ibidem, p. 69. 
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princípios fundamentais, que ao critério de clareza deveria ser acrescido o de 

�distinção�. O que ele provavelmente entendeu com isso foi que uma idéia 

tinha �de agüentar o teste de um exame dialético... mas que a discussão nunca 

poderia trazer à luz quaisquer obscuridades relacionadas com elas� (CP 5.391). 

Leibniz não encontrou melhor solução para o problema que exigir uma 

definição abstrata para todos os termos importantes. �Assim, ao adotar a 

distinção entre noções claras e distintas, descreveu a última qualidade como a 

clara apreensão de qualquer elemento contido na definição; e os compêndios 

desde então limitaram-se a copiar suas palavras� (CP 5.392). Porém, argumenta 

Peirce, nada de novo se pode aprender da análise de definições, pois, como já 

havia observado em seu artigo anterior, não há como estabelecer um critério de 

verificação sobre a verdade das proposições e frente a duas definições 

igualmente abstratas, a escolha entre elas torna-se apenas uma questão de 

gosto. Peirce então retoma sua teoria sobre a crença e como o método para 

fixação da crença pode ser empregado para tornar nossas idéias claras. Peirce 

elenca três características da crença: �Primeiro, é algo que temos ciência; 

segundo, satisfaz a irritação da dúvida; e, terceiro, envolve o estabelecimento 

em nossa natureza de uma regra de ação, ou, numa palavra, um hábito� (CP 

5.397). Segundo Apel, é fácil notar que essas três características envolvem três 

diferentes avaliações filosóficas da crença. A primeira corresponderia à 

consciência subjetiva de uma crença como base para uma filosofia introspectiva 

da auto-evidência cartesiana. A segunda, à uma compreensão psicológica do 

objetivo da pesquisa, mas o estabelecimento de uma regra de ação oferece o 

ponto de partida para uma teoria pragmática da definição ou clarificação do 

significado: 

 A essência da crença é a criação de um hábito; e diferentes 
crenças distinguem-se pelos diferentes modos de ação a que dão origem. 
Se as crenças não diferirem neste aspecto, se elas apaziguarem a mesma 
dúvida através da produção da mesma regra de ação, então as simples 
diferenças na maneira de como temos consciência delas não podem 
torná-las crenças diferentes, assim como tocar uma melodia em escalas 
diferentes não é o mesmo que tocar diferentes melodias (CP 5. 398). 
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 Aqui Peirce apresenta pela primeira vez o que viria a ser conhecido 

posteriormente como �máxima pragmática� que oferece, segundo Apel, 

margem para interpretações behavioristas como ocorreu na versão popular do 

pragmatismo. De fato, em muitos casos de nossa vida cotidiana é assim que 

acontece, como, por exemplo, em um jogo de linguagem, no sentido de 

Wittgenstein, em que a forma de vida, o uso da linguagem e a interpretação do 

mundo formam uma unidade. Nesse caso, compreendemos o significado de 

uma crença observando a forma como as pessoas agem em relação a ela. Mas 

essa interpretação começa a se tornar problemática justamente nos casos críticos 

em filosofia e história das idéias. Como ilustra Apel: 

se o tema em discussão é o que as doutrinas de um metafísico ou  
fundador de uma religião realmente significam, então uma orientação 
para as conseqüências atuais de sua doutrina legitimaria, entre outras 
coisas, justamente essas controvérsias vazias e confrontações bélicas que 
um critério de significado pretendia mostrar ser infundadas.167 

  

 Além disso, pode-se objetar que a máxima pragmática para clarificação 

do significado já pressupõe a compreensão correta do significado por meio do 

comportamento que resulta do seguimento de uma crença. Desse modo, o 

método pragmático cairia em um círculo lógico, restando  apenas  reconhecer se 

se trata de um circulus fructuosus da síntese lógica ou um circulus vitiosus da 

lógica dedutiva. Apel prefere a primeira alternativa interpretando a descoberta 

de Peirce como um modo de aprofundar a compreensão do significado de 

conceitos ou sentenças, �pela idéia de conseqüências práticas (incluindo a 

possível observação empírica) que resultariam de uma compreensão correta�168. 

Assim, Peirce teria chegado a uma fórmula semelhante ao �círculo 

hermenêutico� descrito por Dilthey, �ou, como diria Hegel, uma �mediação� 

dialética, que assimilou o novo elemento da mediação da compreensão do 

significado através da práxis futura�169. Em apoio a essa interpretação, Apel 

alega que apesar de Peirce não apresentar no ensaio de 1878 o mesmo 

refinamento lógico que, posteriormente, utilizou na definição da máxima 

                                                
167 Ibidem, p. 71. 
168 Ibidem, p. 71. 
169 Ibidem, p. 71. 
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pragmática de 1903 que o fez, inclusive, mudar o nome de �Pragmatismo� para 

�Pragmaticismo� para se distanciar das interpretações simplistas de sua 

filosofia; podemos encontrar já no ensaio de 1878 a interpretação do 

�Pragmatismo� como uma �ciência normativa�, como Peirce afirmou 

explicitamente em 1903. Isso se torna mais evidente na segunda definição da 

máxima pragmática: �Para desenvolver o seu significado, temos, portanto, de 

simplesmente determinar quais os hábitos que produz, pois o que uma coisa 

significa são simplesmente os hábitos que ela encerra� (CP 5.400).  

 Os �hábitos�, nesse caso, não se reduzem a fatos observáveis como em 

uma interpretação na linha de Hume ou do behaviorismo.  Para Peirce, o termo 

�hábito� se aplica à regras de conduta as quais nada de empírico pode 

categoricamente corresponder. Ou seja, não se trata de um comportamento 

observável produzido por um pensamento, mas de uma conseqüência lógica 

que resultaria do seguimento da regra. Isso se torna mais claro quando Peirce 

afirma que �a identidade de um hábito depende de como ele nos induz a agir, 

não só nas circunstâncias em que provavelmente surgiram, mas também 

naquelas que poderão ocorrer, não importa quão improváveis elas sejam� (CP 

5.400). Como observa Apel, o hábito não é uma conseqüência factual que nós 

podemos esperar com alguma probabilidade, �mas sim um guia normativo da 

ação possível, cuja função regulativa universal pode e deve ser antecipada pelo 

intérprete de uma idéia em um experimento do pensamento�170.    

 A seguir, Peirce demonstra como o método pragmático pode ser 

empregado usando como exemplo a controvérsia entre católicos e protestantes 

sobre a transubstanciação do vinho na eucaristia. Segundo Peirce, �não 

podemos compreender por vinho senão aquilo que tem certos efeitos, diretos 

ou indiretos, sobre os nossos sentidos; e falar de algo como tendo todas as 

características do vinho, mas que na realidade é sangue, é palavreado oco� (CP 

5.401). Sem pretender desenvolver uma questão teológica, Peirce quer 

demonstrar que uma coisa não pode mudar de substância sem mudar suas 

qualidades, pois, uma matéria �não tem nenhum ser exceto ser um sujeito de 

                                                
170 Ibidem, p. 72. 
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qualidades. Esta relação de realmente ter qualidades constitui sua existência. 

Mas se todas suas qualidades fossem tomadas, e fosse deixada uma matéria 

sem qualidades (...). Não seria nada� (CP 1.527). Portanto, sustentar que uma 

matéria pode mudar sua substância sem mudar suas qualidades é um absurdo. 

Assim, Peirce fornece um critério para distinguir entre sentenças que têm 

significado e as que não têm. Tal critério aparece em sua máxima pragmática 

em seu terceiro grau de clareza: �considera quais os efeitos, que podem ter 

certos comportamentos práticos, que concebemos que o objeto da nossa 

concepção tem. A nossa concepção dos seus efeitos constitui o conjunto da 

nossa concepção do objeto� (CP 5.401). 

 No entanto, ao empregar sua máxima a outros exemplos Peirce acaba por 

entrar em contradição com pontos essenciais de sua filosofia. Por exemplo, ao 

afirmar que não há �absolutamente diferença entre uma coisa dura e outra coisa 

mole enquanto não forem postas à prova� (CP 5.403), Peirce contradiz sua tese 

de que as características do real são independentes de serem ou não conhecidas 

pelos seres humanos. Como observa Apel, �Peirce parece aqui para ter 

abandonado o realismo crítico do significado, e especialmente a visão realista 

dos universais nele implícita, em favor de um positivismo sensualista�171. Uma 

possível explicação para isso seria a influência dos amigos de Peirce no período 

do Metaphysical Club que o levaram a tentar combinar seu realismo crítico do 

significado com o empirismo e nominalismo de seus colegas de orientação 

anglo-saxônica.  

 Peirce adota claramente o nominalismo ao se perguntar sobre �o que é 

que nos impede de dizer que todos os corpos duros permanecem perfeitamente 

moles até o momento em que são tocados, e que então a sua dureza aumenta 

com a pressão até serem riscados� (CP 5.403)172. Ao afirmar que a dureza do 

diamante é dependente de um teste empírico, Peirce entra em contradição com 

                                                
171 Ibidem, p. 76. 
172 Segundo Apel, �aqui Peirce adota inequivocamente o nominalismo e, dessa forma, antecipa a forma de 
nominalismo que Rudolf Carnap desenvolveu no século vinte. Para Carnap, por exemplo, a pergunta se o 
mundo consiste em dados sensíveis ou coisas materiais será substituída pela pergunta se uma maneira 
sensualista ou fisicalista de falar é mais útil em ciência�. APEL, Karl-Otto, Charles S. Peirce: From 
pragmatism to pragmaticism. Op. Cit., p.77. 
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sua teoria da realidade, enunciada no mesmo ensaio mais adiante, como sendo 

algo independente �daquilo que você ou eu ou um número finito de pessoas 

pode pensar...� (CP 5.408). Portanto, as propriedades dos objetos reais não 

existem porque as percebemos, mas as percebemos porque elas existem. 

A dureza do diamante não é constituída por algum tipo de teste "atual", 
mas sim por uma "lei" real, de acordo com qual, certos "efeitos sensíveis" 
apareceriam em todos os testes que seguiram um certo procedimento.  
Com respeito a estes possíveis testes reais, a dureza do diamante é uma 
possibilidade real em objetos que é meramente tornada presente nestes 
testes.173 

 
 No entanto, Peirce só foi capaz de resolver o paradoxo de tentar conciliar 

realismo e nominalismo depois de 1900 com o desenvolvimento de sua última versão da 

lógica modal de sua teoria realista dos universais.  

 

4.1.3 Terceiro período: do pragmatismo à metafísica  
evolutiva (1885-98) 
 

 O terceiro período da filosofia de Peirce é marcado fortemente pela 

influência de Josiah Royce (1855-1916). Royce fora aluno de Peirce na 

universidade John Hopkins, depois foi estudar na Alemanha onde recebeu uma 

forte influência do idealismo absoluto. Em 1882 tornou-se professor em 

Harvard onde, em constante diálogo com seu amigo William James foi 

desenvolvendo seu próprio sistema. As discussões entre Peirce e Royce 

contribuíram para revisão crítica de suas filosofias, notadamente no 

desenvolvimento da metafísica evolucionária de Peirce. Mesmo em 1885, Peirce 

já confrontava a dialética idealista de Royce com sua lógica semiótica. Um dos 

pontos centrais nessa discussão é a questão da permanência da realidade e do 

conhecimento. Ou seja, entre aquilo que é conhecido aqui e agora e que pode 

ser comprovado pela força de um choque externo de uma segundidade e o 

conhecimento através do conceito, isto é, através da função simbólica de uma 

terceiridade.  

Kant havia solucionado tal problema distinguindo as coisas-em-si, que 

excitam nossa sensibilidade e são fonte de nosso conhecimento experienciável, 
                                                
173 Ibidem, p. 77. 
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da faculdade do entendimento que garante a permanência do conhecimento 

através da apercepção. Mas com isso caiu na situação paradoxal da origem de 

todo conhecimento possível não poder ser, ela mesma, conhecida. Nicolau de 

Cusa e Leibniz apelaram para Deus para fazer concordar o conhecimento 

conceitual universalmente válido com as coisas individuais presas a situações 

determinadas, da mesma forma que Hegel e Royce apelaram para o 

conhecimento conceitual de uma designação do objeto real de uma sentença. 

Peirce buscou resolver tal problema por meio da distinção crítica do significado 

entre o que é atualmente conhecido e o que é cognoscível. Royce via nessa 

resposta de Peirce uma convergência com a sua filosofia com o único diferencial 

de que Peirce define a realidade meramente em termos de um �would be� 

enquanto Royce concebe o conceito de real em termos de um conhecimento 

absoluto. Mais tarde, com a ajuda de sua doutrina das categorias, Peirce 

�distingue entre a experiência real que pode ser experimentada apenas 

factualmente e a realidade que pode ser interpretada somente como 

significado�174. Mas, pergunta Apel: 

que significando tem a cognoscibilidade do real quando o que pode de 
fato ser conhecido realmente deve ser caracterizado como 
fundamentalmente embutido em uma situação, devido à 
indispensabilidade da função dêitica, e assim, para sua extensão, deve 
ser considerado como não sendo uma representação geralmente válida 
da realidade do real?175 
 

Essa questão levou Peirce a desenvolver uma série de investigações que 

compõem sua cosmologia metafísica presente em seis ensaios publicados no The 

Monist. Pode parecer estranho que o fundador do Pragmatismo tenha uma 

metafísica. De fato, Peirce é extremamente crítico em relação ao 

desenvolvimento que a metafísica tivera até então, permanecendo o ramo 

menos desenvolvido da cenoscopia e �em uma condição deplorável de atraso� 

(CP 6.2). A razão disso, segundo Peirce, não provem de um problema intrínseco 

à metafísica como pensava Comte ou o positivismo lógico, por exemplo, que 

consideravam as questões metafísicas como destituídas de sentido, mas sim da 

                                                
174 Ibidem, p.139. 
175 Ibidem, p.139. 
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falta de espírito científico das pessoas que a ela se dedicaram. Para Peirce, a 

metafísica poderia servir de base para o desenvolvimento das ciências especiais 

desde que fosse desenvolvida através de um método adequado, ou seja, 

estando sujeita ao critério de validação empírica. Nesse contexto, o papel da 

metafísica é o de estudar as características mais gerais da realidade fornecendo 

princípios fundamentais para as outras ciências menos abstratas, que, embora 

vagos, são indispensáveis heuristicamente para formulação de hipóteses 

globais. Portanto, a metafísica deve começar com a exploração do processo real 

de investigação. 

Na arquitetônica de Peirce, as ciências são classificadas segundo a 

dependência de umas em relação às outras no fornecimento de princípios 

fundamentais. Elas estão, em geral, agrupadas em divisões tricotômicas em que 

�o primeiro dos três membros está relacionado aos elementos universais ou leis; 

o segundo organiza classes de formas e busca dispô-las sob leis universais; o 

terceiro vai ao máximo detalhe, descrevendo o fenômeno individual e 

esforçando-se em explicá-lo� (CP 1.180). A filosofia está dividida em (a) 

fenomenologia, (b) ciências normativas (estética, ética e lógica) e (c) metafísica. 

Dessa forma, a metafísica pressupõe a fenomenologia e as ciências normativas 

das quais toma, em seu processo de investigação, dois tipos de princípios: 1) 

princípios regulativos da lógica normativa de investigação e, 2) as três 

categorias fundamentais da fenomenologia (primeiridade, segundidade e 

terceiridade). Peirce usa o conceito de �princípios regulativos� no sentido 

kantiano a que �nada de empírico pode corresponder� e é que é completamente 

independente da nossa incerteza quanto ao futuro do processo de investigação. 

Por outro lado, Peirce submete a concepção de �idéia regulativa� sob o seu 

�princípio de esperança� de que nosso conhecimento indutivo da realidade não 

seja obra do mero acaso probabilístico (como no associacionismo de Hume), 

mas corresponda a um princípio geral ativo operatório na natureza (cf. CP 

5.101). Dessa forma, aquilo que se apresenta conscientemente estaria em 

continuidade com um processo natural inconsciente de evolução do universo 

que o precede. Por isso, Peirce inicia seu ensaio sobre ontologia e cosmologia 
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mostrando a necessidade da metafísica da evolução considerando a filosofia da 

ciência.  

Peirce argumenta que um físico moderno ficaria surpreso ao ver como 

Galileu estabeleceu os princípios da mecânica com tão poucos experimentos, 

apelando muito mais ao senso comum ou o que Galileu chamou de il lume 

naturale (CP 6.10). Ou seja, a verdadeira teoria seria encontrada por ser simples 

e natural. De fato, as leis da dinâmica são facilmente matematizáveis, ao ponto 

de Galileu ter afirmado que o universo está escrito em linguagem matemática e 

em caracteres geométricos. Peirce vê na mecânica clássica uma acomodação 

instintiva da mente humana ao ambiente que ela procura conhecer: 

 Assim é que, como nossas mentes têm sido formadas sob a influência de 
fenômenos governados pelas leis mecânicas, certas concepções interiores 
a estas leis implantam-se em nossas mentes, de forma que nós 
prontamente adivinhemos quais são estas leis.  Sem um tal incitamento 
natural, tendo que procurar às cegas por uma lei que se ajustasse ao 
fenômeno, nossa chance de encontrá-la que seria como uma em uma 
infinidade. Os estudos físicos posteriores partem do fenômeno que 
influenciou diretamente o crescimento da mente, o mínimo que podemos 
esperar é encontrar as leis que governam o "simples", isto é, composto de 
algumas concepções naturais para nossas mentes (CP 6.10). 
 

Grandes progressos foram conseguidos na física graças à mecânica 

clássica, mas com o avanço da ciência, Peirce notava que uma série de 

fenômenos não se adaptava mais às explicações simples, �há lugar para sérias 

dúvidas se as leis fundamentais da mecânica permanecem boas para átomos 

isolados e parece bastante provável que eles são capazes de movimento em 

mais que três dimensões� (CP 6.12). Tais fenômenos exigem uma forma de ver a 

natureza um pouco mais complexa que meras interações mecânicas, o que 

remeteria a uma história geral da origem do universo. Como observa Apel, 

Peirce objetiva �não oferecer uma explicação pressupondo leis, mas sim usar as 

condições originais da história do mundo como base para oferecer uma 

explicação histórico-genética de todas as leis e, naturalmente, da própria 

legalidade. Em resumo, seu objetivo não é uma �cosmologia� mas uma  

�cosmogonia�176�. Ou seja, não pretende explicar como o universo funciona, mas 

                                                
176 Ibidem, p. 150. 
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como podemos entender as leis atuais do universo como parte de um processo 

de evolução:  

O único modo possível de explicar as leis da natureza e a uniformidade 
em geral é supor que elas resultam de evolução. Isto supõe que não são 
absolutas,  não são obedecidas precisamente. O que cria um elemento de 
indeterminação, espontaneidade, ou acaso absoluto na natureza (CP 
6.13). 

 
É notável como Peirce antecipa um tema particularmente importante no 

século XX que é a teoria indeterminista ligada à relativização da mecânica 

clássica. A teoria de Peirce implica que as leis naturais não são válidas 

eternamente, mas pertencem a uma história universal das leis, sustentando que 

existe um acaso absoluto operando no universo ao qual denomina de tiquismo, 

como princípio espontâneo e criador agindo na natureza. A teoria de Darwin, 

seria a melhor expressão da variação ao acaso como espontaneidade, 

arbitrariedade e heterogeneidade ativa nos processos de mutação e seleção 

natural. No entanto, o acaso não é um elemento que tende a gerar mais 

desordem no universo, como no caso da segunda lei da termodinâmica, mas 

que tende a tomar certas direções e certas formas de organização através da 

formação de hábitos.  

Onde quer que haja grande número de objetos que têm uma tendência 
para manter certos caracteres inalterados, esta tendência, porém, que 
não é absoluta, mas que dá lugar para variações do acaso, então, se a 
quantidade de variação  é absolutamente limitada em certas direções 
pela destruição de tudo que alcança esses limites, haverá uma tendência 
gradual para mudar de direção afastando-se deles (CP 6.15).   
 

Assim, acaso e formação de leis não são contraditórios, mas partes de um 

processo mais geral do universo de, a partir de uma desordem absoluta, ir 

criando regularidades. Como diz Peirce: �eu faço uso do acaso principalmente 

para dar lugar a um princípio de generalização, ou tendência de formar hábitos, 

que sustento ter produzido todas as regularidades� (CP 6.63). Essas 

regularidades não acabam com o acaso, do contrário, a natureza se tornaria 

completamente determinada, justamente o que não se observa nos 

experimentos científicos, em que a observação de determinados fenômenos não 

previstos, não podem ser atribuídos em sua totalidade a erros de leitura ou a 
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imperícia dos cientistas177. Dessa forma, Peirce rejeita a hipótese necessitarista 

de Spencer de que a evolução pode ser explicada em termos mecânicos. Contra 

essa tese, Peirce elenca quatro razões: 

Primeiro, porque o princípio de evolução não requer nenhuma causa 
estranha, dado que a tendência ao crescimento pode ser suposta como 
tendo ela mesma crescido de um gérmen infinitesimal acionado 
acidentalmente. Segundo, porque a lei mais do que qualquer outra coisa 
deve ser suposta como um resultado da evolução. Terceiro, porque uma 
lei exata obviamente nunca pode produzir heterogeneidade alheia à 
homogeneidade; e heterogeneidade arbitrária é a característica mais 
manifesta do universo. Quarto, porque a lei da conservação de energia é 
equivalente à proposição de que todas as operações governadas pelas 
leis mecânicas são reversíveis; de forma que um corolário imediato disto 
é que o crescimento não é explicável por essas leis, mesmo se elas não 
forem violadas no processo de crescimento (CP 6.14). 
 

Segundo Apel, podemos reconhecer nas razões aduzidas por Peirce a 

presença das categorias como princípio heurístico capaz de explicar o processo 

evolucionário em sua totalidade. O tiquismo (como variação ao acaso, 

espontaneidade e indiferenciado continuum de possibilidades, qualidades ou 

sentimentos) pode ser reconhecido como uma ilustração da categoria de 

primeiridade. O princípio de seleção natural e eliminação dos menos adaptados 

na luta pela sobrevivência seria um exemplo de segundidade (ação-reação, 

colisão, confrontação com o real, etc.). E por último, o princípio de diferenciação 

e crescimento como ilustração da categoria de terceiridade, que faz com que o 

continuum original possa especificar-se �como um continuum diferenciado de 

leis naturais ou hábitos de conduta�.178  

A doutrina do continuum, também chamada por Peirce de sinequismo, já 

estava presente no ensaio Lei da Mente, publicado em 1872. Mas, �tendo em 

mente o conceito de harmonia, Peirce busca um princípio de evolução mais 

                                                
177 Em seu artigo �Filosofia do acaso organizador em Peirce�, José Renato Salatiel faz uma interessante 
aproximação entre o princípio do acaso de Peirce e a contemporânea  teoria do caos, particularmente entre 
os estudos de Ilya Prigogine sobre as estruturas dissipativas como uma evidência de uma ordem que 
emerge a partir do caos, o que sugere que caos e ordem são partes de um mesmo processo dinâmico de 
evolução.  �Estruturas dissipativas constituem um exemplo de como Peirce antecipou discussões atuais 
nas ciências, inserindo a indeterminação na realidade com uma função evolutiva e organizadora�. 
SALATIEL, José Renato . Filosofia do acaso organizador em Peirce. In: Cognitio-Estudos. Revista 
eletrônica de Filosofia, janeiro/julho de 2005, volume 2, n° 1, disponível em: 
http://www.pucsp.br/pos/filosofia/Pragmatismo/cognitio_estudos/cog_estudos_v2n1/  
178 APEL, Karl-Otto . Charles S. Peirce: From pragmatism to pragmaticism. Op.Cit.,., p. 152. 
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elevado, coagulante, no sentido de promover a reunião de elementos afins, 

estimulando aquela expansão contínua direcionada ao crescimento�179. 

Inspirado pelo Evangelho de São João (mais especificamente em Jô 1, 1-18), 

Peirce denomina a esse princípio de �amor criativo� ou agapismo, cujo papel 

heurístico representa uma síntese entre o papel do acaso ou tiquismo na teoria 

evolucionista de Darwin e o necessitarismo da teoria de Lamark: 

Três modos de evolução foram assim traduzidos diante de nós: 
evolução por variação fortuita, por necessidade mecânica e evolução por 
amor criativo. Podemos nomeá-los por evolução ticástica ou ticasma, 
evolução anancástica ou anancasma e evolução agapástica ou agapasma. 
As doutrinas que as representam como de principal importância 
podemos denominar ticasticismo, anancasticismo e agapasticismo. De outro 
lado, as meras proposições de que o acaso absoluto, a necessidade 
mecânica e a lei do amor são respectivamente operativos no cosmos 
podem receber os nomes de tiquismo, anacismo e agapismo.180 

 
 Tais modos de evolução também estão presentes no desenvolvimento da 

mente, pois o idealismo objetivo de Peirce não admite uma descontinuidade 

entre matéria e forma ou entre espírito e natureza, todos são parte de um 

mesmo processo de evolução: �a única teoria inteligível do universo é  o 

idealismo objetivo, que matéria é mente exaurida, tornando-se hábitos 

inveterados, leis físicas� (CP 6.25). Dessa forma, Peirce é capaz de conciliar a 

�emancipação da lei� pelo poder criativo da mente humana promovendo um 

crescimento de seu conhecimento, com a fixação de determinados hábitos 

tornados mais permanentes. Entre essas duas tendências, o agapismo atua 

como força impulsionadora de �formação e crescimento da terceiridade como 

um todo, como uma tendência do Universo�181.   

A metafísica evolutiva de Peirce, como destaca Apel, afasta-se da velha 

metafísica do século XIX, particularmente do idealismo alemão, pelo seu caráter 

não-dogmático e heurístico. Trata-se de uma reflexão meta-científica que busca 

nos fornecer hipóteses de trabalho capazes de promover o crescimento da 

                                                
179 IBRI, Ivo Assad . O amor criativo como princípio heurístico na filosofia de Peirce. In: Cognitio � 
Revista de Filosofia. Vol. 6, n° 2 (jul./dez. 2005), São Paulo: EDUC, p. 195. 
180 CP 6.302 (tradução IBRI, Ivo Assad Ibri, p.196 do artigo supracitado).  
181 IBRI, Ivo Assad . �O amor criativo como princípio heurístico na filosofia de Peirce�. Op.Cit., p. 198. 
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ciência, estando abertas à correção ou refutação no futuro, coerentemente com o 

falibilismo do autor.  Como definiu o próprio Peirce: 

Minha filosofia pode ser descrita como a tentativa de um físico para 
fazer tal conjetura sobre a constituição do universo como os métodos de 
ciência  podem permitir, com a ajuda de tudo aquilo que foi realizado 
por filósofos anteriores. (...) O melhor que pode ser feito é prover uma 
hipótese, não destituída de toda a probabilidade, na linha geral de 
crescimento das idéias científicas, e capaz de ser verificada ou refutada 
por observadores futuros (CP 1.7). 

  

4.1.4 Quarto período: do pragmatismo ao pragmaticismo (1898-1914) 

 

 O quarto período da filosofia de Peirce é marcado pela sua reabilitação 

no meio acadêmico graças aos esforços de William James. Contudo, o Peirce 

que agora orientava suas investigações no campo da metafísica e cosmologia 

tinha posições bastante distanciadas das de seus primeiros ensaios, aos quais 

seus discípulos permaneciam fiéis. Esse distanciamento se tornou claro a partir 

das Conferências de Cambridge de 1898 em que Peirce acentua que a prática 

científica que �persegue verdades eternas� não pode ser reduzida à práxis da 

vida. Afirmação que pode ser vista como uma resposta de Peirce ao 

pragmatismo existencial do ensaio The will to believe de W. James. Como observa 

Apel: 

 Até 1898 [Peirce] não objetivava uma exclusão completa da dimensão 
pragmática da lógica da ciência, mas sim compreendê-la em termos da 
comunidade ilimitada de cientistas. Sua tarefa era desenvolver uma 
alternativa ao pragmatismo subjetivista de James enfatizando o 
crescimento da intersubjetividade nesta dimensão.182 

 

 Tendo isso em mente, Peirce enfatizava que não podemos reduzir o 

significado de conceitos à prática corrente ou a seus correlatos experimentais, 

mas apenas aos hábitos. Como encarnações da terceiridade, os conceitos não 

podem corresponder a nada de empírico (âmbito da segundidade). A partir das 

conferências de 1898, Peirce inicia uma transformação completa de sua filosofia 

cujo documento conclusivo são as �Conferências de Harvard� de 1903. O fato 

de James achar essas conferências obscuras e quase incompreensíveis, segundo 

                                                
182 APEL, Karl-Otto. Charles S. Peirce: From pragmatism to pragmaticism. Op.Cit., p. 159. 
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Apel, se explica pelo desconhecimento praticamente completo das investigações 

filosóficas que Peirce desenvolveu solitariamente em Milford, em particular, a 

doutrina das categorias. Isso se torna mais evidente na sétima de suas 

Conferências sobre o Pragmatismo, chamada de �cotary propositions�, como o 

próprio Peirce explica: �Cos, cotis, é uma pedra de amolar. Parece-me que estas 

proposições afiam a lâmina da máxima pragmática� (CP 5.180). Com elas, 

Peirce retoma a questão kantiana de como o conhecimento enquanto 

experiência é possível.  

Apel considera que Peirce não havia desenvolvido satisfatoriamente sua 

teoria do conhecimento nos ensaios de 1868-69. Até então ele estava convencido 

que a inferência abdutiva substituiria a síntese da percepção de Kant através 

dos julgamentos de experiência e �que a fundação transcendental dos 

julgamentos de experiência categoricamente válidos a priori deveria ser 

substituída pela fundação de validade do processo de indução a longo prazo 

(que seria ainda transcendental no sentido do �princípio mais elevado dos juízos 

sintéticos�)� 183. Mas nas Conferências de Harvard de 1903 essa teoria parece não 

ser mais satisfatória, pois se mostra incapaz de responder a questão de como o 

conteúdo qualitativo e material da experiência é possível. Ou seja, a abdução 

não é capaz de explicar a imediatidade prática da cognição que se origina em 

uma situação, para ser mais exato, Peirce �não vê como é possível experimentar 

a confirmação da lei geral por uma comparação das predições inferidas das 

hipóteses de lei com o caráter qualitativo de fatos�184. Pois, se os nossos 

conhecimentos se originam em um ato de insight, é porque os elementos de 

nossa hipótese ou abdução já estavam em nossa mente, o que não estava era a 

idéia de associá-los de uma maneira diferente. Assim, Peirce argumenta que 

�juízos perceptivos contêm elementos gerais, e deste modo proposições 

universais são deles dedutíveis� (CP 5.181). Tais insights não são resultado de 

um processo totalmente controlado e consciente, do contrário poderíamos tê-los 

sempre que quiséssemos. Portanto, para que o processo abdutivo se torne 

                                                
183 Ibidem, p.164. 
184 Ibidem, p.165. 
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inteligível, ele deve ser explicado tendo como pano de fundo a metafísica da 

evolução, em que o processo de investigação humana é concebido como 

continuação conscientemente controlada do processo de informação inferencial 

inconsciente da natureza. A abdução seria um caso limite entre a inconsciência 

da natureza e a percepção humana com seu processo consciente e controlado de 

inferência, que através da lógica normativa, torna-se julgamento perceptivo.  

Os julgamentos perceptivos, por sua vez, formam a base falível de nossos 

argumentos. Segundo Apel, estas inferências são trans-individuais e mesmo 

válidas intersubjetivamente a priori. Isso porque elas não são dependentes da 

interpretação do indivíduo de algo como uma situação ou interpretação de 

mundo, mas apenas o tornar-se consciente do que era inconsciente enquanto 

natureza. Por outro lado, argumenta Apel, isto estaria em desacordo com o 

pragmatismo semântico segundo o qual os seres humanos �têm que chegar a 

um acordo sobre o significado dos símbolos que usam, mesmo quando 

interpretações naturais são neles expressas�185.  Isso significa que deve haver 

um terceiro fator, além do processo trans-individual de inferência e dos dados 

dos sentidos, na constituição do significado dos julgamentos perceptuais 

humanos. Do contrário, eles seriam simplesmente intuídos, algo que Peirce já 

em seu ensaio de 1868, intitulado Questões referentes a certas faculdades 

reivindicadas pelo homem, considerava impossível já que todo conhecimento é 

mediado significamente. Portanto, esse terceiro fator, diz Apel, 

está presente porque a experiência humana, ao contrário da dos animais 
que não possuem linguagem, é sempre mediada por signos, de forma 
que experiências humanas de situações são mediadas pelas experiências 
dos seus pares na comunicação, incluindo aqueles das gerações 
passadas. Como resultado, experiência é algo presente para consciência 
individual e também virtualmente para consciência pública.186  

 
 Nos escritos de 1868, Peirce havia negligenciado a importância da função 

comunicativa da interpretação sígnica e sobre como nossa interpretação do 

mundo é condicionada pela sociedade e pela linguagem. Agora nas 

�proposições afiadoras�, a idéia de comunidade deu lugar à interpretação 

                                                
185 Ibidem, p.171. 
186 Ibidem, p.170. 
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cosmológico-metafísica de informações ou processo inferencial. Nesse aspecto, 

Apel prefere a interpretação de Josiah Royce que se opõe à teoria tradicional do 

conhecimento, reconhecendo que nosso conhecimento se funda não só na 

percepção, mas também na troca de informações entre os seres humanos por 

meio da interpretação sígnica187.  A atenção de Peirce, entretanto, está voltada 

para outra questão. Em suas �proposições afiadoras�, Peirce afirma que a 

abdução é a lógica da experiência que permite introduzir idéias novas na 

argumentação. É ela, portanto, que está na base de nossos conhecimentos e 

pode apontar para descobertas futuras. Como toda ação se endereça para o 

futuro, �o problema do pragmatismo é o problema da lógica da abdução� (CP 

5.196). Ou seja, o de definir �o que é uma boa abdução�. Essa questão está 

ligada ao que deve ser compreendido como uma hipótese abdutiva 

indutivamente verificável. Peirce elenca cinco posições sobre a questão da 

lógica indutiva: 

1. Comte e John Stuart Mill � só devem ser admitidas as hipóteses que 

possam ser reduzidas aos dados dos sentidos (cf. CP 5.198); 

2. A verdade da hipótese pode ser aproximada pela confirmação indutiva a 

longo prazo (CP 5.199), (posição que já foi compartilhada por Peirce); 

3. Representa aquilo que mais tarde seria chamado por Karl Popper de 

teoria da falseabilidade, uma teoria é aceita até que seja falseada por um 

experimento que demonstre um resultado contrário ao que a teoria 

prediz; 

4. e 5. se relacionam com o problema da matemática do contínuo que, 

segundo Peirce, não pode ser resolvido pelas teorias da indução já 

mencionadas, pois  estas só podem checar eventos discretos por meio de 

proposições existenciais. 

O critério de evidência sofre o limite de descrever eventos discretos, o que 

constitui uma dificuldade para verificação de todas as hipóteses. Não importa 

                                                
187 Tal tema envolve a questão hermenêutica da pré-compreensão dos participantes da comunidade 
científica (tanto das ciências humanas quanto naturais) acerca dos fenômenos, já tratados em nossa 
discussão sobre �compreender� e �explicar�. É o conceito de comunidade de investigação tal como é 
trabalhado por Royce e não por Peirce que servirá de base para o conceito de comunidade ideal de 
comunicação de Apel. 
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se a evidência confirma ou nega a hipótese, ela nunca poderá se referir ao 

continuum do tempo e do espaço. Peirce ilustra essa tese com o paradoxo de 

Zenão da corrida de Aquiles contra a tartaruga. Sabemos por observações 

indutivas que Aquiles ultrapassará a tartaruga, mas isso só é possível se 

igualarmos a infinita aproximação de Aquiles a zero, excluindo assim a 

multidão infinita contida nesse intervalo. No entanto, não se pode provar que 

aquilo que ocorre em uma série finita ocorrerá também em uma série infinita. 

Mesmo a terceira posição sobre a indução não pode admitir um continuum 

experienciável de movimento, pois esse não seria mensurável. Da mesma forma 

que a quarta posição ao lidar com o problema da incomensurabilidade da 

diagonal a considera como uma �quantidade real irracional�. Quando uma 

distância entre dois pontos é menor que qualquer medida mensurável tendem a 

considerar que ela não existe. Disso resulta que, por um lado admitem que o 

continuum é algo significativo mas, por outro lado, pressupõem que ele possa 

ser falseado por mensurações ou por proposições sobre ocorrências discretas no 

tempo e no espaço, ou seja, na prática o continuum é tratado como se não 

existisse. Assim, �a contradição interna de ambas as posições está em supor que 

são capazes de abarcar de um modo racional algo que, de acordo com suas 

pressuposições, é irracional�188. Dessa forma, argumenta Peirce, temos que 

admitir que a lógica fica restrita ao que podemos controlar, deixando uma outra 

parte, muito maior, além de nosso raio de ação. O que nos leva a ter que admitir 

que nossos juízos perceptivos, que pertencem à mente instintiva, não são 

passiveis de qualquer tipo de verificação indutiva. 

O homem que... aceita as proposições afiadoras sustentará que a lógica 
fica limitada ao que podemos controlar. (...) Mas a soma de tudo isso é 
que os nossos pensamentos logicamente controlados compõem uma 
pequena parte da mente, uma mera florescência de um vasto complexo 
que podemos chamar a mente instintiva, e no qual não se tem fé, pois 
isso implica a possibilidade de suspeita, mas sobre o qual é edificada, 
afinal, toda a verdade lógica (CP 5.212). 

 
Segundo Apel, assumir a possibilidade e mesmo a necessidade de uma 

percepção da continuidade por meio das �proposições afiadoras� implica uma 

                                                
188 APEL,Karl-Otto . Charles S. Peirce: From pragmatism to pragmaticism. Op. cit., p. 174.  
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correção tanto no pragmatismo quanto na teoria da realidade de Peirce. Isso 

porque a generalidade e continuidade pertencem à terceiridade, isto é, �a 

percepção de continuidade (especialmente do tempo) é o aspecto perceptível da 

generalidade, porque é o aspecto inconsciente e incontrolável da mediação 

racional no processo inferencial�189. Isso resulta em uma nova conseqüência 

para teoria realista dos universais de Peirce, ilustrada por sua distinção entre 

três posições filosóficas que podem ser tomadas frente ao status epistemológico 

da terceiridade: i) a primeira delas é o nominalismo que sustenta que a 

terceiridade, enquanto fenômeno mental, não é experimentalmente verificável; 

ii) a segunda afirma que �a terceiridade é experimentalmente verificável, isto é, 

inferível por indução, embora não possa ser diretamente percebida� (CP 5.209); 

iii) a terceira posição é a das �proposições afiadoras� segundo as quais �a única 

realidade seria aquela que deveria estar em conformidade com o resultado 

último da investigação� (CP 5.211). Tal posição se aproxima de seus ensaios de 

1868, mas agora ganha em completude em relação à posição empirista (ii) que 

se mostra incapaz de responder �por que razão a percepção haveria de ter tal 

autoridade frente ao real� (CP 5.211), já que sua concepção de realidade separa 

o real da percepção. Segundo Apel,  

Peirce agora encontrou a mediação que faltava entre os fatos brutos 
imediatos e a generalidade da teoria, uma mediação por meio da 
experiência da natureza qualitativa dos fatos que colidem aqui e agora 
com o ego, mas que não se confrontam com ele como algo. Para que esta 
mediação seja possível, devemos ser capazes de experimentar as leis 
gerais na natureza qualitativa de fatos que obedecem estas leis. Quer 
dizer, não só deve haver um sentimento ou sensação desta natureza 
qualitativa dos fatos no sentido de uma primeiridade, mas também uma 
percepção do general no particular (primeiridade da terceiridade), pelo 
menos como a vaga antecipação de uma possibilidade real.190 

 

Com suas conferências de 1903, Peirce conseguiu finalmente estabelecer 

uma conexão entre o pragmatismo e a sua teoria realista dos universais cujos 

fundamentos se encontram em sua doutrina fenomenológica das categorias e 

sua matemática e metafísica do continuum. Mas seus contemporâneos as 

                                                
189 Ibidem, p.175. 
190 Ibidem, pp. 175-6. 



 

 

108

 
 

receberam com surpresa e delas compreenderam muito pouco. Em uma carta 

de março de 1904, Peirce relata a William James seu projeto de escrever um 

livro para tornar mais claras suas idéias para o grande público. Tal projeto 

acabou se transformando em uma série de ensaios publicados no The Monist no 

período de 1905-6. Nesses ensaios torna-se mais evidente o distanciamento de 

Peirce em relação às outras formas de pragmatismo de sua época.  

O primeiro deles, �O que é Pragmatismo� é uma revisão de seus ensaios 

considerados como a certidão de nascimento do pragmatismo (�A fixação da 

crença� e �Como tornar nossas idéias claras�). Peirce começa discutindo, em 

nome da �ética da terminologia�, o fato do termo �pragmatismo� ter se 

distanciado de seu sentido original, assim resolve denominá-lo com a �palavra 

�pragmaticismo� que é suficientemente feia para estar a salvo de raptores� (CP 

5.414). 

Uma das preocupações centrais desse ensaio é justamente clarificar 

alguns equívocos sobre o pragmatismo, tais como a redução do significado 

geral dos conceitos a uma ação concreta específica ou aos dados dos sentidos. 

Contra tal redução, Peirce argumenta que �a máxima pragmaticista nada diz 

sobre experimentos singulares ou sobre fenômenos experimentais singulares 

(pois aquilo que condicionalmente é verdadeiro in futuro, dificilmente pode ser 

singular), mas só fala das espécies gerais de fenômenos experimentais� (CP 

5.426). Ou seja, quando fala em fenômenos experimentais, Peirce se refere não a 

eventos particulares, mas a algo que �seguramente acontecerá a todos que, no 

futuro vivo, preencham certas condições� (CP 5.425), pois se trata não de 

eventos ou ações desconexas, mas de operações repetíveis segundo regras 

confirmáveis intersubjetivamente. Dessa forma, segundo a teoria realista dos 

universais de Peirce, o continuum expresso em leis naturais e hábitos humanos 

abre a possibilidade para a racionalização do universo. Mas a dificuldade que 

essa concepção apresenta, segundo Apel, é que ela não depende apenas do 

insight humano das leis naturais, mas também da definição de suas metas de 

ação. 

Este fator aberto não pode ser automaticamente tornado racional 
traduzindo um conhecimento da lei em razão instrumental, se não 
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quisermos assumir que a meta final de vida é estabelecida 
suficientemente a priori por meio da necessidade do organismo para se 
adaptar ao seu ambiente da melhor maneira possível.191 

 

A escolha da meta de ação, envolve portanto, muito mais que uma 

simples adaptação ao ambiente, trata-se da escolha de objetivos em um 

continuum de possibilidades sempre abertas de atualização de hábitos. Tal 

questão envolve a lógica normativa já que �o significado racional de toda 

proposição está no futuro� e que �a conduta futura é a única conduta que está 

sujeita ao autocontrole� (CP 5.427). A lógica da investigação proveria o guia 

normativo para o processo consciente de inferência que é a outra face do 

processo de evolução do universo por meio de uma lógica objetiva inconsciente. 

A diferença do processo inconsciente da natureza, porém, os seres humanos 

precisam adotar o processo de investigação e assumir finalidades de ação por 

um ato voluntário, daí que a lógica normativa está subordinada à ética. �O 

homem correto é o homem que controla suas paixões e as faz conformarem-se 

com os fins que ele está deliberadamente preparado para adotar como fins 

últimos� (CP 5.130). Ao adotar determinados fins, os membros da comunidade 

ilimitada de investigadores, conscientemente reconhecendo seus princípios 

normativos e as implicações de seu engajamento, não têm qualquer garantia de 

que serão bem sucedidos. Por isso devem nutrir três disposições em seus 

corações: a fé, a espanca e a caridade (Cf. CP 2.655).  

O problema central da ética pragmática, portanto, está em estabelecer 

qual seria esse fim último para o qual nossas ações normativamente reguladas 

devem convergir. �A fim de pode compreender o pragmatismo, portanto, o 

bastante para submetê-lo a uma crítica inteligente, cabe-nos indagar o que pode 

ser um fim último, capaz de ser perseguido no curso indefinidamente 

prolongado de uma ação� (CP 5.135).  Dessa forma, a ética precisa de uma 

ciência mais básica �cuja tarefa está em discernir o que é finalmente admirável 

em si mesmo�192, ou seja, o que constitui o ideal estético, ou summum bonum. O 

                                                
191 Ibidem, pp. 179-80. 
192 SANTAELA, Maria Lúcia . �Chaves do pragmatismo peirciano nas ciências normativas�. In: Cognitio 
� Revista de Filosofia, n° 1, São Paulo: Educ/Palas Athena, 2o semestre de 2000, p. 97.  
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summum bonum ou a razoabilidade concreta �não tem o caráter de um conceito 

geral abstrato, como pode parecer a primeira vista. Mas tem a forma de uma 

regra embutida na conduta humana e, para Peirce, tal caráter é 

conseqüentemente de um universal real�193. Contudo, Peirce não esclarece �a 

questão de como o summum bonum ou fim último de toda ação em geral pode 

ser objeto de uma idéia que é explicável como pragmaticamente significativa�. 

Pois o summum bonum é o mais vago dos objetivos, um ideal admirável por si 

mesmo: o bem estético. Nesse caso ele cai sob a categoria da primeiridade livre 

de qualquer relação com a realidade. Conseqüentemente, Peirce não tem como 

justificar como a mente é afetada pelo ideal admirável.  

Por isso, para tornar compreensível como a mente era afetada por um 
�ideal admirável�, Peirce foi forçado em 1902-3 a transcender a estrutura 
da lógica transcendental do pragmatismo em direção a uma 
fundamentação estética como hipótese metafísica para a cosmologia 
teleológica que tinha desenvolvido no terceiro período.194 

 
 Dessa forma, a ética tem um fundamento teleológico quase-platônico � o 

�admirável� � que guia a possível racionalização da conduta por meio de uma 

clarificação do significado, como Peirce indica em O que é o Pragmatismo: 

Ora, assim como a conduta controlada pela razão ética tende a fixação 
de certos hábitos de conduta, cuja natureza (para ilustrar o significado, 
hábitos pacatos e não irascíveis) não depende de nenhuma circunstância 
acidental, e nesse sentido pode-se dizer que ela está destinada: do 
mesmo modo, o pensamento, controlado por uma lógica experimental 
racional, tende à fixação de certas opiniões, igualmente destinadas, cuja 
natureza será a mesma ao final, por mais que a perversidade de 
pensamento de gerações inteiras possa provocar o adiamento da fixação 
última (CP 5. 430). 

 
 Nessa passagem Peirce estabelece uma relação de continuidade entre as 

duas dimensões da formação de hábitos pelos seres humanos: a aplicação 

pragmático-tecnológica do conhecimento sobre leis e a orientação ética através 

da aceitabilidade de uma escolha de objetivos. Contudo, Apel objeta que nessa 

aproximação Peirce desconsidera a diferença entre a clarificação pragmática de 

conceitos no sentido de uma adaptação habitual da conduta à lei imutável da 

natureza e a clarificação de conceitos enquanto caráter de um processo 
                                                
193 APEL, Karl-Otto. Charles S. Peirce: From pragmatism to pragmaticism. Op.Cit., p. 89.  
194 Ibidem, p. 98. 



 

 

111

 
 

histórico-social orientado por um objetivo. Isso poderia levar a uma redução da 

racionalidade comunicativa própria das interações sociais à razão instrumental 

dos processos sistêmicos e tecnológicos. Além disso, infelizmente, Peirce não 

explorou essa aproximação por completo através da extrapolação �da 

comunidade dos pesquisadores, de cujos membros se exige idealiter que 

�sacrifiquem� todos os seus interesses pessoais pelo interesse comum da busca 

da verdade, para o ideal da comunidade de comunicação de toda 

humanidade�195. Tais objeções levaram Apel a se aproximar, nesse aspecto, do 

conceito de �comunidade de interpretação� elaborado por Josiah Royce a partir 

da semiótica de Peirce. Em tal conceito, Royce se refere a algo que, de um lado, 

já está pressuposto em toda argumentação e, por outro lado, precisa ser ainda 

produzido dentro de cada sociedade. Assim, através da extrapolação do 

conceito de comunidade de investigação de Peirce, Apel pretende prover a 

fundação da ética do discurso que constituiria a transformação transcendental-

semiótica da ética da lei moral de Kant como uma possível continuação da 

legalidade da natureza. 

O consenso postulado de maneira senso-crítica é a garantia da objetividade 
da cognição que surge em lugar da �consciência em geral� transcendental 
kantiana; ela funciona como um princípio regulativo que ainda está por 
ser realizado como ideal comunitário na comunidade real e através dela; 
e aí a incerteza quanto ao alcance factual do objetivo precisa ser 
substituído por um princípio ético de engajamento e de esperança: o 
princípio peirciano do �socialismo lógico�.196   

 
 Assim, Apel estabelece uma conexão entre o problema da validade e da 

possibilidade de uma fundamentação não-metafísica da filosofia com o 

princípio regulativo de uma ética que serve de orientação para a comunidade e 

comunicação real em direção à comunidade de comunicação ideal já 

pressuposta em toda argumentação.  

                                                
195 APEL, Karl-Otto . �Semiotics and metaphysics of evolution�. In: ______. Towards a transcendental 
semiotics � Selected essays volume one. Edited and Introduced by Eduardo Mendieta, New Jersey: 
Humanities Press, 1994, p. 228. 
196 APEL, Karl-Otto. Cientificismo ou hermenêutica transcendental? In: ______. Transformação da 
Filosofia 2: o  a priori da comunidade de comunicação. Op. Cit., p. 218. 
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CAPÍTULO 5 

 
SEMIÓTICA TRANSCENDENTAL  

COMO PRIMA PHILOSOPHIA 

 

 

5.1 Da virada lingüística à virada pragmática 

 

 Em nosso percurso até aqui acompanhamos, em linhas gerais, a trajetória 

do problema da validade na filosofia a partir de Kant. Nesse percurso estivemos 

as voltas com o problema de uma fundamentação transcendental da filosofia, 

ou seja, uma fundamentação que respondesse a questão das condições de 

possibilidade da argumentação válida. Um primeiro momento dessa trajetória é 

marcado pela virada semântica do Tractatus de Wittgenstein que substitui o 

�princípio supremo dos julgamentos sintéticos� de Kant, pelas �condições 

lógico-transcendentais da linguagem pura como sendo as condições de 

possibilidade dos fatos como elementos de um mundo descritível�197. 

Wittgenstein marca o primeiro momento da mudança do eixo das questões do 

conhecimento centradas nas faculdades de conhecimento do sujeito 

(transcendental, no caso de Kant) para o eixo semântico das relações lógicas 

entre linguagem e mundo. Wittgenstein acreditava que sob a superfície da 

linguagem corrente estaria oculta a forma lógica da linguagem universal que 

torna possível a figuração dos estados de coisa por proposições elementares. 

Carnap simplesmente ignora esse problema e se concentra nas questões 

referentes à verificação empírica das teorias. Seu âmbito de investigação se 

refere à forma lógica das proposições elementares que representam estados de 

coisa através da construção de linguagens artificiais isentas de qualquer 

interpretação e ao problema da verificação indutiva das teorias científicas. O 

que o leva novamente a se deparar com o problema referente aos critérios de 

                                                
197 APEL, Karl-Otto.  The �pragmatic turn� and transcendental semiotics: the compatibility of the 
�linguistic turn� and the �pragmatic turn� of meaning theory within the framework of a transcendental 
semiotics. In: ______. Selected Essays volume one: towards a transcendental semiotics. Op. Cit.,  p. 133. 
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cientificidade pressupostos pela comunidade científica. Na estrutura lógica 

semântico-sintática de Carnap transparece a carência de um terceiro elemento 

que serve de pressuposto para os outros dois: a pragmática. Nesse ponto, a 

contribuição de Charles W. Morris em sua obra Foundations of the theory of signs 

foi fundamental para distinção entre os campos específicos da sintaxe, 

semântica e pragmática198. Mas Morris não integrou a dimensão pragmática à 

estrutura quase-transcendental da semântica e da sintática de Carnap, ao invés 

disso, a concebeu apenas como um possível objeto da ciência empírica. Em 

Morris, isso está ligado �ao fato de o uso da linguagem não ser apreendido 

como um acontecimento entendível e que se entende a si mesmo, mas sim como 

um �behavior� de estímulo e resposta, descritível de modo puramente objetivo�199. 

Contudo, Morris não chegou a realizar completamente a virada pragmática da 

filosofia da linguagem, que encontrará sua maior expressão na teoria dos jogos 

de linguagem do Wittgenstein tardio.  

Em sua teoria dos jogos de linguagem ligados à determinadas formas de 

vida, Wittgenstein postula que todo comportamento humano, inclusive o falar, 

por exemplo, precisa ser entendido por meio da participação em um jogo de 

linguagem, sem o qual sequer podemos descobrir se os seres humanos 

orientam-se a si mesmos segundo uma regra. Por outro lado, Wittgenstein 

renuncia a pretensão de uma fundamentação universalmente válida, já que toda 

validade é circunscrita a jogos de linguagem contingentes. Ou seja, como cada 

jogo de linguagem está ligado a uma forma de vida, não se poderia estabelecer 

uma meta-cognição que transcenda ao próprio jogo de linguagem e ao contexto 

social a que ele está ligado. Mas, argumenta Apel, o fato de podermos estudar 

os jogos de linguagem de diferentes culturas e até compará-los entre si, 

demonstra que somos capazes, por meio da auto-reflexão filosófica de uma 

auto-transcendência rumo à reflexão filosófica sobre a linguagem e rumo à 

crítica filosófica da sociedade através da comunicação entre diferentes formas 

                                                
198Detalharemos a teoria semiótica de Morris um pouco mais adiante ao tratarmos da semiótica 
transcendental de Apel. 
199 APEL, Karl-Otto . �A linguagem como tema e instrumento da reflexão transcendental�. In: APEL, 
Karl-Otto . Transformação da Filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação. Op. Cit., p. 363. 
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de vida200. Isso revela a insuficiência da noção de um pluralismo de jogos de 

linguagem quase auto-suficientes para fundamentar uma filosofia da 

linguagem válida, a menos que ela abandone o pressuposto de que nada �faz 

senão descrever jogos de linguagem visíveis no todo como fatos empíricos�201. 

Por outro lado, a possibilidade de tradução entre línguas tão distantes quanto 

as européias e asiáticas e a construção de expressões equivalentes para quase 

todas as idéias essenciais da civilização científico-tecnológica, não pode ser 

explicada, segundo Apel, pela gramática gerativa comum a todos os seres 

humanos competentes lingüisticamente (no sentido de Chomsky) mas, a 

despeito disto, de uma pragmática universal.  

 A dependência dos jogos de linguagem em relação a uma meta-cognição 

prévia já estava enunciada na filosofia lingüístico-hermenêutica desenvolvida a 

partir de Heidegger e H-G. Gadamer. Do ponto de vista hermenêutico, a relação 

comunicativa intersubjetiva entre os seres humanos já se revela na mais 

primária abertura lingüística de mundo, ou seja, �se com a linguagem, ao se 

aproximarem do mundo, desde o início os seres humanos não trouxessem 

consigo um auto-entendimento, então jamais seria possível que �algo como algo� 

viesse a deparar-se com eles�202. Ao significar algo como algo, o ser-no-mundo 

do homem expressa não apenas qualidades ou relações que devem ser 

predicadas a um objeto, mas �expressa-se a si enquanto auto-entendimento 

[Selbstverständnis] e enquanto entendimento do mundo [Weltverständnis]� 203. O 

pré-entendimento que se encontra acobertado pelo conceito designativo da 

linguagem é a �dimensão transcendental-hermenêutica do acordo mútuo e 

intersubjetivo quanto ao sentido...�204. Tal dimensão compõe uma unidade 

dialética: 

idealmente, o pré-entendimento lingüístico do mundo deveria partir do 
acordo mútuo quanto ao sentido, como conquista de uma comunidade de 
comunicação; mas na realidade esse pré-entendimento já desde o início 
terá se externado, alienado e instituído a longo prazo (no sentido do 

                                                
200 Cf. Ibidem, p. 365. 
201 Ibidem, p. 366. 
202 Ibidem, p. 366-367. 
203  Ibidem, p. 367. 
204 APEL, Karl-Otto. O conceito transcendental-hermenêutico de linguagem. In: ______. Transformação 
da Filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação. Op. Cit., p. 384. 
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�espírito objetivo�) nos sistemas sintático-semânticos da língua 
natural.205   

 

O uso comunicativo bem-sucedido pelos seres humanos se deve a 

reflexividade da razão humana que trabalha com a ajuda da linguagem na 

interpretação do mundo que, por sua vez, contribui na construção de um 

sistema semântico da linguagem. Tal sistema não poderia ser constituido 

apenas através da convenção humana na designação de objetos no mundo, 

tampouco, poderia explicar como o sistema da língua se conserva na 

comunidade no decorrer da história. Como demonstrou Wittgenstein nas 

Investigações Filosóficas, o aprendizado de uma língua envolve muito mais que a 

mera função designativa de objetos, cujo sentido só pode ser apreendido a 

partir das regras de um jogo de linguagem ligado a uma forma de vida. 

Portanto, é preciso postular, segundo Apel, como uma inferência direta da 

abertura lingüística de mundo, um �jogo de linguagem transcendental� � com, 

contra e além de Wittgenstein � 

que é antecipado, por todo aquele que cumpre uma regra, como uma 
possibilidade real do jogo de linguagem ao qual ele está vinculado � e isso 
de maneira implícita, por aquele que age de maneira sensata, segundo 
seu anseio, e de maneira explícita, por aquele que argumenta; ou seja: tal 
jogo de linguagem é pressuposto como condição de possibilidade e de 
validade da atuação como uma atuação sensata.206  

  

 Apel afirma que tal jogo de linguagem transcendental é uma 

conseqüência da tese de wittgensteiniana da impossibilidade de uma 

�linguagem privada�. Segundo essa tese, �um indivíduo� não pode seguir uma 

regra �uma única vez�, ou seja, o seguimento de uma regra pressupõe a 

pertença a um jogo de linguagem, do contrário, não teria como justificar qual o 

critério de sentido ou validade que está sendo seguido. A validade dos critérios 

de sentido pressupõem já um acordo mútuo que está �a priori vinculado a 

regras que não podem ser fixadas só por �convenções�, mas que vêm, na 

                                                
205 Ibidem, p. 384. 
206 Ibidem, p. 395. 
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verdade, possibilitar as convenções (...)�207. Exemplo disso é que não se pode 

mentir o tempo todo, pois isso tornaria impossível qualquer jogo de linguagem 

e agir com sentido. Portanto, haveriam meta-regras que seriam as condições de 

validade das regras que regem os jogos de liguagem fáticos. �Essas meta-regras 

de todas as regras que podem ser estabelecidas de maneira convencional não 

pertencem a determinados jogos de linguagem ou a determinadas formas de 

vida, mas ao jogo de linguagem transcendental da comunidade ilimitada de 

comunicação�208. 

 As considerações críticas do Wittgenstein tardio e a radicalização 

hermenêutica de Heidegger e Gadamer levaram a convergência na direção de 

uma transformação da filosofia transcendental. De Wittgenstein, Apel extraiu o 

conceito de pragmática transcendental como meta-regras da comunidade ideal 

de comunicação que são a condição de possibilidade e validade das regras dos 

jogos de linguagem concretos. Da radicalização da hermenêutica, o conceito de 

hermenêutica transcendental como �condição de possibilidade e de validade do 

acordo mútuo e do acordo consigo mesmo, e, portanto, também de uma 

condição de possibilidade e de validade do pensamento conceitual, da cognição 

objetual e do agir com sentido�209.  A pragmática semiótica de C. S. Peirce via J. 

Royce, com sua idéia de comunidade de interpretação sígnica, pôde fornecer a 

chave que faltava para formação de uma semiótica transcendental como 

paradigma de uma fundamentação filosófica ou prima philosophia. A semiótica 

transcendental engloba as três perspectivas em uma só, possibilitando que cada 

perspectiva ilumine e complemente a outra. 

Assim, da perspectiva de uma semiótica transcendental, que inclui a 
pragmática e a hermenêutica transcendentais, só se pode concluir que as 
noções chaves de intenção subjetiva, convenção lingüística e referência as 
coisas (em sentido amplo) são de igual importância para a compreensão 
do significado.210 

                                                
207 APEL, Karl-Otto. A comunidade de comunicação como pressuposto transcendental das ciências 
sociais. In: ______. Transformação da Filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação. Op. Cit., 
p. 280. 
208 Ibidem, p. 280. 
209 APEL, Karl-Otto. O conceito transcendental-hermenêutico de linguagem. In: ______. Transformação 
da Filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação. Op. Cit.,  p. 379. 
210 APEL, Karl-Otto. Intentions, conventions, reference to things. In: ______. Selected Essays vol. I: 
Towards a transcendental semiotics. Op. Cit., p.78. 
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Esse paradigma seria capaz não só de fundamentar a filosofia da 

linguagem como também servir de modelo reconstrutivo para o próprio 

desenvolvimento da filosofia em seus momentos paradigmáticos principais. 

 

 

5.2 A relação triádica dos signos e sua implicação a luz da semiótica 

transcendental 

 

 Charles S. Peirce teria revelado a irredutível relação triádica presente na 

própria definição de signo: �Um signo, ou representamen é aquilo que sob certo 

aspecto ou modo, representa algo para alguém� (CP 2.228). Os três elementos 

nesta relação são: o próprio signo, algo que é representado sob certo aspecto 

pelo signo e o interprete. Essa relação triádica, como já dissemos, serviu de base 

para C. W. Morris, em seu livro Foundation of the theory of signs, elaborasse uma 

semiótica tridimensional que distingue os três elementos da relação sígnica em 

três disciplinas a ela vinculadas: sintaxe, semântica e pragmática211.     

1) A sintaxe refere-se às relações dos signos entre si. Nela se pode 

espelhar a estrutura lógica das línguas formalizadas, objeto de estudo 

da lógica matemática moderna na análise da linguagem e da filosofia 

da ciência (especialmente conforme a Sintaxe lógica da linguagem, de 

R. Carnap). 

2) A semântica refere-se às relações dos signos com objetos ou estados de 

coisas extralingüísticos que são representados por meio de signos. Na 

lógica científica empírica e moderna ela vem substituir o problema 

tradicional da teoria da verdade como correspondência pela questão 

da representação semântica de estados de coisas por meio de 

proposições ou sistemas proposicionais. 

3) A pragmática refere-se à relação dos signos com seus usuários, os seres 

humanos. Ela se caracteriza como �o espaço de abordagem semiótica 

                                                
211 Cf. APEL, Karl-Otto. Cientificismo ou hermenêutica transcendental? In: ______. Transformação da 
Filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação. Op. Cit., pp. 203-204. 
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do pragmatismo norte-americano, inspirado com base em Ch. S. 

Peirce, que se interessou sobretudo pela função da linguagem, da 

cognição e da ciência no contexto da práxis vital humana�212. 

 

 A partir dessa relação triádica, Apel desenvolve o seguinte diagram 

explicativo: 

Figura 1 
 
 
 
                  I                                                     II                                                     III   
                            semântica                                                    pragmática                                    
 
                                                                                               
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
  
 
 
 Nesse esquema está representada a relação entre sujeito (III) e objeto (I) 

mediada signicamente (II) que comporta, por sua vez, três dimensões da 

semiose, ou seja, a relação semântica entre o signo e o objeto e a relação 

pragmática entre o signo e seu intérprete através da relação sintática entre os 

signos dentro da estrutura de um sistema sígnico ou linguagem. Apel considera 

que a função sígnica, através da qual nossa cognição de objetos reais é mediada, 

não pode ela mesma ser filosoficamente tematizada como um mero objeto 
                                                
212 Ibidem, p. 204. 
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semântico da função sígnica, mas precisa ser considerada como a condição de 

possibilidade para descrever e interpretar algo como um objeto 

intersubjetivamente válido do conhecimento teórico. Essa condição de 

possibilidade é dada por nós mesmos, na medida em que reivindicamos que as 

pretensões de validade de nossas proposições ou argumentos sejam 

confirmadas ou contestadas por qualquer virtual membro de uma comunidade 

ilimitada de argumentação. Quando argumentamos, admitimos a priori a 

existência de determinadas regras que regem o discurso, sem as quais este não 

seria possível. Tais regras não pertencem a um sujeito transcendental, mas 

constituem as bases intersubjetivas de validade do próprio processo 

argumentativo. 

Se tomarmos como base o esquema tridimensional da semiose, podemos 

perceber como a sucessão dos paradigmas de Primeira Filosofia pode ser 

interpretada como um progresso histórico do pensamento humano. 

Os três possíveis tipos de Primeira Filosofia, distinguidos de 
acordo com a ordem semiótica de sucessão proposta, podem ser 
aproximativamente identificados com os três paradigmas de Primeira 
Filosofia como eles na verdade se seguiram um ao outro na história de 
filosofia. Por isso pode-se dizer que a metafísica geral ou ontologia no 
sentido aristotélico considera como o ser real (I) pode ser designado e 
denotado por signos nominais (nomes próprios e gerais) como o tópico 
primário da filosofia. Além disso, pode ser dito que filosofia 
transcendental ou crítica da razão pura, no sentido kantiano, 
considerada o ser (I) somente enquanto um possível objeto cognitivo do 
sujeito transcendental ou consciência (III) como um tópico da filosofia, 
sem considerar a linguagem ou a função sígnica como uma condição 
transcendental de possibilidade de validade intersubjetiva da 
interpretação do mundo e conseqüentemente constitutiva do objeto. 
Finalmente, a semiótica transcendental, como esbocei anteriormente, 
pode ser considerada como o terceiro paradigma da Primeira Filosofia 
que considera o ser como possível objeto (denotatum e designatum) da 
interpretação do mundo mediada signicamente e conseqüentemente 
considera a relação sígnica triádica (inteira) como o tópico primário de 
filosofia .213  

 

 Dessa forma, a semiótica transcendental não só se constitui como um dos 

paradigmas de Primeira Filosofia, mas também serve como idéia básica para se 

                                                
213 APEL, Karl-Otto. Transcendental Semiotics as First Philosophy.  In: ______. Selected Essays volume 
one �  towards a Transcendental Semiotics. Op. Cit., p. 119. 
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pensar todos os três paradigmas de Primeira Filosofia e de outros mais que 

podem igualmente ser derivados a partir do mesmo esquema. 

 

5. 3 Semiótica transcendental e Primeira Filosofia 
 

O termo  �Primeira Filosofia� foi usado por Aristóteles para designar a 

ciência do ser enquanto ser (on he on) o que foi chamado de �metafísica� por 

muitos comentadores de Aristóteles214. Ao usar o termo �Primeira Filosofia�, 

Apel não pretende de modo algum retomar a ontologia ou metafísica de 

Aristóteles ou dos medievais, mas retomar o papel metodológico que tal 

paradigma representou na era moderna e que representa atualmente. Dessa 

forma, o termo �Primeira Filosofia� compreenderia os três paradigmas 

dominantes que se sucederam na história da Filosofia até hoje: a) a análise da 

essência das coisas tal como aparece em Aristóteles; b) a epistemologia 

moderna que parte da análise da consciência de Descartes a Husserl e, por fim, 

a semiótica transcendental que inclui a hermenêutica transcendental e a 

pragmática transcendental da linguagem. 

Ao falar dos paradigmas dominantes da filosofia, Apel não os 

compreende no mesmo sentido de Thomas Kuhn como sendo incomensuráveis. 

A posição de Apel estaria mais próxima da de Hegel no sentido de que cada 

novo paradigma subsume o anterior e acrescenta-lhe uma maior completude. A 

vantagem desse esquema é que tanto o paradigma da metafísica ontológica 

quanto o da filosofia da consciência podem ser considerados como falácias 

redutivas ou abstrativas em relação às condições de possibilidade do 

conhecimento ou do pensamento. Apel acredita que se puder demonstrar essa 

tese, através da análise dos paradigmas anteriores, conseguiria comprovar a 

                                                
214 Tomás de Aquino, por exemplo, assim define a Primeira Filosofia: �A seu turno, o Filósofo declara 
que a Primeira Filosofia é a ciência da verdade: não de qualquer verdade, mas daquela verdade que 
constitui a fonte de toda a verdade e propriedade do princípio primário do ser de todas as coisas que 
existem. Esta verdade é o princípio de toda verdade, já que o estabelecimento dos seres na verdade vai de 
par em par com o seu estabelecimento no ser (primeiro livro da Metafísica, I, 4, 5)�. Cf. AQUINO, 
Tomás de. Suma contra os gentios. Trad. L. J. Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 63. Coleção 
Os Pensadores.  
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superioridade do paradigma da semiótica transcendental enquanto Primeira 

Filosofia para responder ao problema da fundamentação última da filosofia.  

O paradigma ontológico-metafísico da filosofia dominou durante toda 

história da filosofia grega e ao longo de toda Idade Média. Isso não significa 

que durante este vasto período histórico a filosofia não tenha tratado dos 

problemas relativos à consciência ou dos problemas da linguagem. Apenas que 

durante o tempo em que esse paradigma foi dominante, a epistemologia e/ou a 

filosofia da linguagem não ocuparam o papel ou o lugar de primeira filosofia, 

mas foram tematizadas como um modo ou região do ser. A razão disso pode 

ser encontrada na teoria da correspondência da verdade do conhecimento 

concebida como adequação da mente aos outros seres com relação a sua forma 

(adequatio intellectus ad res). O problema da teoria da correspondência é que a 

verdade ou falsidade é dependente da relação cognitiva entre sujeito e objeto. 

Mas como se pode verificar a verdade ou falsidade da teoria da 

correspondência? Ora, tal relação só pode ser reconhecida de fora da relação 

sujeito-objeto, ou seja, de uma perspectiva divina. Como aponta Apel, �esta 

visão poderia ser sustentada por um metafísico e teólogo como Tomás de 

Aquino. Mas, até mesmo neste caso, permanece criteriologicamente irrelevante. 

Porque nós, seres humanos, não podemos examinar a relação cognitiva entre 

sujeito e objeto de fora�215.   

Kant, o representante maior do segundo paradigma, reconheceu que o 

problema do nosso conhecimento verdadeiro não poder ser comparado às 

�coisas em si mesmas�, mas apenas com outro conhecimento ou com relação ao 

conhecimento válido a priori, considerado por Kant como a condição do 

conhecimento válido em geral. Ele abandonou a concepção da adequação do 

intelecto a coisa em nome da adequação do conceito à representação.  No 

entanto, Kant não teve o mesmo sucesso que o primeiro paradigma de Primeira 

Filosofia. Ao tentar evitar o idealismo absoluto, ele teve que admitir que a 

verdade material ou empírica de nosso conhecimento é dependente da forma 

                                                
215 APEL, Karl-Otto. Transcendental semiotics and the paradigms of First Philosophy. In: APEL, Karl-
Otto  & PAPASTEPHANOU, Marianna . From a transcendental-semiotic point of view. Op. Cit., p.48.  
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como nossos sentidos são afetados pelas coisas-em-si. Assim, o sistema 

kantiano, como já vimos anteriormente, acaba por cair em uma aporia ao ter 

que simultaneamente negar e supor a possibilidade de um conhecimento 

categoricamente esquematizado sobre as coisas-em-si.  Para superar a aporia de 

Kant, Husserl concebeu a teoria da verdade em termos de uma �evidência da 

correspondência� entre a mente e os fenômenos mundanos. Nesse caso, 

�Husserl não concebeu a correspondência como uma relação ontológica entre 

seres no mundo, mas como uma relação de realização de nossas intenções 

noéticas pela autodoação dos fenômenos manifestos através da reflexão em 

nossos atos de intenção e cognição�216. Assim, quando eu digo que há um cão 

latindo lá fora, eu posso verificar se a intenção noética do meu julgamento se 

realiza ou não. Mas é justamente aí que, segundo Apel, Husserl acaba por cair 

também em uma aporia ao ter que pressupor tacitamente a interpretação 

lingüística do mundo como não-problemática. Ou seja, o problema da 

adequada interpretação lingüística de um fenômeno no caso de um encontro 

entre diferentes culturas e diferentes interpretações lingüísticas do mundo é 

abstraído na teoria husserliana da evidência da correspondência. A isso Apel 

chama de �falácia abstrativa�, isto é, a tentativa de abstrair um elemento da 

relação de conhecimento para assim contornar as dificuldades que esse 

elemento poderia apresentar. Nesse caso, a questão pragmática da interpretação 

lingüística dos fenômenos mundanos. 

O terceiro paradigma inicia-se com a virada hermenêutica da 

fenomenologia husserliana e com a virada lingüístico-pragmática da filosofia. 

No novo paradigma a verdade é fruto de um consenso entre os membros da 

comunidade ilimitada de argumentação que é antecipada contrafacticamente 

pelo nosso discurso real. �É a idéia de verdade como consenso final de uma 

comunidade de argumentação idealmente ilimitada que foi concebida 

originalmente por Peirce que, em minha opinião, também é o precursor da 

semiótica transcendental, incluindo a pragmática transcendental�217. A teórica 

                                                
216 Ibidem, p. 49. 
217 Ibidem, p.58. 
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da verdade como fruto do consenso de uma comunidade ideal de comunicação 

é capaz de solucionar, segundo Apel, as aporias dos dois paradigmas 

anteriores. Isso porque a fundamentação do primeiro paradigma tinha como 

base um sistema dedutivo que inevitavelmente acaba por cair em um trilema: 

ou um regressus ad infinitum em busca de um primeiro princípio que seria a 

causa de todos os demais; ou em um círculo lógico que pressupõe justamente o 

que pretende provar ou a dogmatização de um axioma como sendo evidente 

por si mesmo218. O segundo paradigma tenta superar o problema da 

fundamentação dedutiva pela auto-reflexão do pensamento, como no caso do 

ego cogito de Descartes. A fundamentação reflexiva constitui um passo decisivo 

na direção correta, segundo Apel, se for entendida em um sentido 

transcendental. O problema residiria em uma adequada interpretação ou 

explicação do cogito. Se tomarmos o cogito no sentido de um solipsismo 

metodológico que parte da noção de que se �poderia pensar e decidir de 

maneira sensata mesmo antes  que as regras da argumentação tivessem sido 

reconhecidas como tais para uma comunidade crítica de comunicação�219, como 

se fosse possível falar de uma posição externa à comunidade crítica. Nesse caso 

cairíamos nas aporias que envolvem o paradigma da filosofia da consciência. 

Mas se tomarmos o cogito como possibilidade de auto-entendimento e auto-

identificação a partir do reconhecimento intersubjetivo dentro de uma 

comunidade de argumentantes, então estaríamos no caminho certo, pois, 

mesmo quando há a radicalização da dúvida em Descartes, ele se dirige a um 

leitor e aspira que seu argumento seja reconhecido pela comunidade para qual 

se dirige, contradizendo performativamente o seu solipsismo. Dessa forma todo 

membro real de uma comunidade de comunicação quando dirige sua 

argumentação aos outros membros da comunidade, precisa antecipar 

contrafacticamente uma comunidade ideal de comunicação e suas normas de 

comunicação e interação. A comunidade ideal de comunicação fornece os 

                                                
218 O problema da fundamentação dedutiva é chamado por Hans Albert de �trilema de Münchhausen�, do 
qual trataremos em detalhe mais adiante. 
219 APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética. In: ______. 
Transformação da Filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação. Op. Cit., p. 468. 
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princípios regulativos que servem de base para os processos de fundamentação 

de normas morais materiais através de discursos práticos e para a busca da 

verdade através de discursos teóricos em um processo ilimitado de 

autocorreção.   

Dado ao alcance que a perspectiva de Apel abre como uma 

fundamentação não-metafísica da filosofia através da semiótica, precisamos 

avaliá-la mais cuidadosamente, respondendo a pelo menos dois grupos de 

objeções: a) a da impossibilidade de uma semiótica transcendental; b) a da 

impossibilidade de uma fundamentação da filosofia em geral. A seguir 

examinaremos como Apel responde a esses dois grupos de dificuldades.  

 

 

5.3.1 É possível uma fundação transcendental da semiótica? 
 

A interpretação de Apel da transformação semiótica da lógica 

transcendental operada por Peirce tem sido objeto de polêmica entre os 

filósofos peircianos. Klaus Oehler em seu artigo �Is a Transcendental 

Foundation of Semiotics Possible? A Peircean Consideration�, pretende 

justamente demonstrar que tal fundamentação não só não é possível como 

estaria em completo desacordo com a filosofia de Peirce e corresponderia, na 

verdade, ao velho sonho da filosofia alemã de encontrar �a Flor Azul da 

fundamentação última�220.  

 Oehler argumenta que até mesmo na era moderna, a semiótica era vista 

primeiramente como um instrumento de lógica, retórica ou lingüística e 

algumas outras disciplinas, e �embora fosse reconhecida como tendo algum 

tipo de status fundacional, a semiótica não foi ela mesma pensada como 

requerendo uma fundação sistemática. Tal fundação tornava-se aparentemente 

supérflua pelo caráter empírico efetivo do signo�221. Mesmo na semiótica de 

                                                
220Cf. OEHLER, Klaus . Is a Transcendental Foundation of Semiotics Possible? A Peircean 
Consideration. In: Transactions of the Charles S. Peirce Society. A Quarterly Journal in American 
Philosophy. Vol. XXIII, n° 1, 1987, p. 57. 
221 OEHLER, Klaus. Op. Cit., p.45. 
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Peirce, o conceito de fundamentação joga um papel periférico. Além disso, não 

poderia ser tomado como transcendental na forma em que o termo é 

empregado por Kant, como condições a priori da experiência possível. Isso 

porque o termo transcendental a muito foi abandonado pelos próprios 

kantinanos diante da dificuldade em demonstrar as condições da experiência 

em geral. Apelar para algo como um �a priori lingüístico� é uma tentativa de 

responder a questões que já não podem ser postas em termos transcendentais. 

 A linguagem, argumenta Oehler, não pode desempenhar um papel de 

fundamentação última na semiótica justamente porque ela é o resultado de um 

processo de evolução histórica. Os signos não se limitam à forma do signo 

proposicional, nem tampouco aos signos lingüísticos. Os seres humanos 

alcançam uma superioridade cognitiva através da criação de símbolos que 

representam e controlam nossos hábitos de ação.  

Mas a razão comunicativa é só um caso particularmente complexo da 

semiose, caracterizado pela produção orientada para uma meta, o uso e a 

interpretação de signos. Isso de nenhuma maneira muda o fato de que os signos 

também figuram nos mais baixos níveis de vida, como nós sabemos através da 

pesquisa em comunicação animal222. O fato da linguagem não ser ela mesma 

parte do desenvolvimento da semiótica depõe contra �a possibilidade de uma 

fundamentação transcendental não só da semiótica, mas da filosofia em 

geral�223. Pois ela não pode fundamentar algo do qual é também resultado. Por 

isso, Peirce teria preferido fundamentar sua teoria do signo não nos 

mecanismos da linguagem e da gramática. 

 Ao invés disso, ele preferiu ancorar sua teoria do signo na doutrina das 

categorias, é esse ancoramento que garante sua generalidade. A situação de fala 

e a racionalidade comunicativa nela implícita não devem em hipótese alguma 

se tornar o suporte para o fardo de prover a fundação da semiótica. Ela somente 

                                                
222 OEHLER, Klaus. A response to Habermas. In: KETNER, Kenneth L. (ed.). Peirce and Contemporary 
Thought: Philosophical Inquires. New York: Fordham University Press, 1995, p. 269. 
223 OEHLER, Klaus. Is a Transcendental Foundation of Semiotics Possible? A Peircean Consideration. 
Op. Cit., p. 55. 
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representa uma peculiar instância privilegiada através da qual a estrutura 

básica do signo é ilustrada224. 

Da mesma forma, a linguagem não pode servir como fundamento a priori 

das condições da experiência possível. Pois, como toda experiência é 

organizada em um sistema de signos, ela está ligada a um processo social de 

interação intersubjetiva dos membros de uma comunidade de participantes no 

processo de interpretação sígnica. A expansão do conhecimento é dependente 

da expansão do significado da experiência. Da mesma forma que a eletricidade 

representa mais para nós hoje do que representava para Franklin. Mas o 

desenvolvimento do processo sígnico assim como da experiência é 

completamente contingente e dependente das condições históricas do 

desenvolvimento humano, não podendo, portanto, servir de base a priori para o 

mesmo. 

 Uma fundamentação última nunca poderá ser evocada, pois a 
consistência da experiência é sujeita às condições contingentes do tempo 
que tem se desenvolvido filogeneticamente e historicamente, e 
possivelmente continuará a se desenvolver. Uma estrutura genético-
historicamente variável e dependente do tempo é relativa à formas de 
experiência de um dado tempo, é constitutiva dessas formas e as afeta 
como alterações em resposta às novas formas pelas quais realidade é 
objetivada.225 

 

 Uma fundamentação transcendental da semiótica é não só incompatível 

com a lógica dos signos, como impossível. E não devemos esquecer, como 

afirma Oehler que Peirce descreveu o método transcendental como uma espécie 

de ocultismo (CP 3.422)  e  considerava a si próprio como um filósofo não-

transcendental. Peirce distingue claramente, como aponta Christopher 

Hookway, a sua lógica da de Kant, que via os princípios lógicos como 

princípios constitutivos, enquanto para Peirce todo princípio da lógica é um 

princípio regulativo e nada mais. 

 Peirce e os �transcendentalistas� diferem no status lógico das 

�pressuposições da lógica�. Os kantianos acreditaram que mostrando que algo 

                                                
224 OEHLER, Klaus. A response to Habermas. Op. Cit., p. 268. 
225 OEHLER, Klaus. Is a Transcendental Foundation of Semiotics Possible? A Peircean Consideration. 
Op. Cit., p. 55. 
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é uma precondição da experiência ou da investigação, isso de alguma maneira 

legitima nossa garantia de sua verdade. Peirce negou que a crença em 

compromissos fundamentais possa ser legitimada deste modo: o máximo que 

nós estamos autorizados a esperar é que elas sejam verdadeiras226. 

  Nesse sentido, seria uma extrapolação da teoria de Peirce, transformar a 

lógica da investigação de princípio regulativo em princípio constitutivo. 

Quando a única coisa que legitima a nossa crença de que algo é verdade é a 

continuidade do processo de investigação e a esperança de que algum dia 

possamos finalmente encontrar a verdade, lembrando sempre que todo nosso 

conhecimento está sujeito ao falibilismo e ao melhorismo. É por isso que Peirce 

situa a lógica como uma ciência normativa ao lado da ética e da estética e não 

como um princípio constitutivo como o faz Kant.  

 

5.3.1.1 A resposta de Apel 

 
 A resistência de muitos filósofos peircianos à interpretação de Apel se 

deve, em grande parte, do fato de verem nela uma forma pré-peirciana de 

pensamento e a necessidade de se admitir todas as implicações contidas no 

termo �transcendental�. Tal admissão implicaria em colocar Peirce ao lado dos 

filósofos fundacionistas que pretendem construir um sistema de pensamento 

deduzido a partir de uma fundamentação última, o que levaria a abandonar 

uma das características mais importantes da filosofia de Peirce: a admissão do 

acaso; da incompletude insuperável de nosso conhecimento e da abertura do 

signo em processo de constante evolução. 

 A pretensão de Apel, porém não visa a interpretação de uma �semiótica 

transcendental� nos termos descritos acima. Ela aproxima-se mais daquilo que 

poderíamos postular como condições irrecusáveis, ou seja, sem as quais não é 

possível qualquer conhecimento. Tais condições não derivam de um sujeito 

transcendental, mas da interpretação do mundo mediada sígnicamente. 

                                                
226 HOOKWAY, Christopher. Metaphysics, Science, and Self-Control: a response to Apel. In: KETNER, 
Kenneth L. (ed.). Peirce and Contemporary Thought: Philosophical Inquires. Op. Cit., p. 402. 
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O termo "semiótica transcendental" pode ser tomado como 
conotando o programa peirciano de uma transformação da 
"lógica transcendental" kantiana, um programa que substitui o 
conceito kantiano de sujeito transcendental do conhecimento 
pelo de comunidade indefinida de interpretação  sígnica. (...) 
Assim a relação (pré-lingüística) sujeito-objeto da epistemologia 
kantiana é transformada pela relação complementar de 
comunicação intersubjetiva e crítica discursiva de tal modo que a 
dimensão kantiana do a priori transcendental torna-se acessível 
ao falibilismo e melhorismo dos processos de inferências sintéticas e 
interpretações lingüísticas; ao mesmo tempo, a função 
transcendental da semiose, quer dizer, de interpretação do mundo 
mediada signicamente, é preservada como uma fundação 
normativa das inferências sintéticas objetivas e válidas a longo 
prazo, através de idéias regulativas.227  
 

 Portanto, não se pode conhecer o mundo sem signos, os signos são as 

condições intranscendíveis do conhecimento. Kant pensava a relação de 

conhecimento como resultado da interação entre sujeito e objeto e procurou 

fixar em um dos pólos dessa relação (no sujeito) a condição de validade do 

conhecimento. As condições transcendentais do sujeito (intuição e pensamento), 

ganham assim um papel constitutivo, pois formam as bases a priori de validade 

do conhecimento. Já na relação sígnica, o processo de conhecimento nunca pode 

estar desvinculado da comunidade de interpretação sujeita ao falibilismo e ao 

melhorismo, cuja lógica de investigação, a longo prazo, conduzirá à verdade. 

Assim, a interpretação sígnica do mundo preserva um caráter de fundação 

normativa, baseado em um ideal regulativo que orienta a investigação empírica. 

Isso porque sem a idéia de �opinião última� ou consenso da comunidade como 

postulado necessário da lógica semiótica, a investigação em busca da verdade como 

um empreendimento do discurso argumentativo não faria sentido algum. 

Portanto, a semiótica transcendental corresponde às condições de possibilidade 

da cognição mediada sígnicamente. Tal tese não transforma a semiótica em um 

sistema quase metafísico, desde que se mantenha a distinção entre semiótica 

transcendental e semiótica empírica. Partindo dessa distinção se tem elementos 

para responder à objeção levantada por Oehler, de que a linguagem não 

                                                
227 APEL, Karl-Otto. Transcendental semiotics and hypothetical metaphysics of evolution: a peircean or 
quasi-peircean answer to a recurrent proplem of post-Kantian philosophy. In: KETNER, Kenneth L. (ed.). 
Peirce and Contemporary Thought: Philosophical Inquires. Op. Cit., pp. 376-377. 
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poderia servir como fundamentação da semiótica já que corresponde ao último 

estágio no processo de evolução da função sígnica. 

 Em Peirce há uma paradigmática prioridade da linguagem porque só a 

linguagem �pode prover o tipo de interpretação sígnica � conseqüentemente, da 

cognição do real mediada sígnicamente � que é pressuposta pela ciência e pela 

própria semiótica filosófica�228. Ou seja, todo conhecimento envolve uma 

dimensão pragmática do acordo mútuo entre os participantes da comunidade 

de investigação, que torna possível a própria investigação. Toda argumentação 

se dirige a um alter. 

 Se algo como uma semiótica transcendental desempenha um papel tão 

importante na filosofia de Peirce, então por que não se pode encontrar em sua 

obra algo como uma semiótica transcendental como Apel sugere? 

 A hipótese de Apel é que Peirce talvez não tenha refletido 

suficientemente sobre o alcance de sua transformação semiótica da lógica de 

Kant e abandonado essa perspectiva ao se dedicar aos seus estudos sobre 

fenomenologia, metafísica e cosmologia. Em todo caso a hipótese heurística de 

uma semiótica transcendental do jovem Peirce (1868-1871) não é incompatível 

com seus estudos tardios, já que a fenomenologia e as hipóteses metafísicas não 

têm para Peirce um caráter fundacional, mas apenas um papel elucidativo e 

ilustrativo. Além disso, muitas confusões sobre as idéias fundamentais de 

Peirce poderiam ser dissolvidas se considerarmos que a definição de 

�realidade� como objeto da opinião última da comunidade indefinida de 

investigadores não significa que  �a existência do real � ou o real como o 

universo existente � é tornado dependente do sucesso do resultado do processo 

de cognição, ou que a existência do real tem que ser demonstrada 

independentemente porque o sucesso do resultado do processo de cognição é 

incerto�229. A realidade tem uma função de idéia regulativa enquanto que o real 

precisa ser entendido a priori como algo que é, em princípio, cognoscível. Desse 

modo, a teoria da verdade e realidade não têm o status de hipóteses metafísicas 

                                                
228 Ibidem, p. 382. 
229 Ibidem, p. 390. 
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porque elas correspondem à semiótica transcendental. Ou seja, é razoável que o 

processo de evolução do universo tenha como finalidade o aumento da 

razoabilidade e que nós dentro desse processo também possamos convergir 

nossos esforços para aumentar a razoabilidade concreta do universo. Mas as 

hipóteses metafísicas não podem garantir que o processo de racionalização do 

universo seja continuado pelos seres humanos. Nada garante que os processos 

de investigação venham finalmente coincidir com a verdade. Ao contrário do 

que postulava Kant, toda investigação é baseada nesse princípio regulativo, 

mas não é garantida por ele. Logo, a empresa de pesquisa necessariamente 

pressupõe uma ética em nome da qual deve-se sacrificar os interesses pessoais 

em nome do interesse da comunidade. Segundo Apel, essa noção de uma 

comunidade de investigação indefinida, que poderia englobar toda 

humanidade, pode servir de base para fundamentação de uma ética do 

discurso. �Tal extrapolação da noção de comunidade de Peirce, poderia, eu 

acho, prover a fundação de uma ética formal-deontológica do discurso que 

constituiria uma transformação semiótico-transcendental da ética de Kant da lei 

moral como uma possível continuação das leis da natureza230�. 

 

 

5.3.2 A semiótica transcendental frente à crítica total da razão  

 

 Qualquer tentativa de fundamentação última da filosofia atualmente 

encontrará entre os seus adversários mais críticos os filósofos pós-modernos. 

Não é fácil circunscrever o âmbito da filosofia pós-moderna, pois escapar às 

pretensões de sistematização é também parte do seu ideário. Como observa 

Bernstein �ouvimos falar de �pós-modernidade�, �pós-industrialismo�, �pós-

estruturalismo�, etc., mas parece que ninguém pode encher os conteúdos desses 

�pós��231. O que unificaria as correntes pós-modernas na filosofia seria justamente 

a ausência de um projeto, ou seja, o postulado de que toda tentativa de construção 

de uma meta-narrativa (para usar uma expressão de Jean-François Lyotard) é em 
                                                
230 Ibidem, pp. 396-397. 
231  BERNSTEIN, Richard (org.). Habermas y la modernidad. Madrid: Catedra, 1991, p.50.         
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si totalitária e manifestação da vontade de poder. Os pós-modernos se unificam 

em torno do que Apel denomina de �crítica total da razão� cujos precursores 

seriam Nietzsche, Heidegger e os pós-estruturalistas franceses como Foucault e 

Derrida. Contaria entre os contemporâneos com filósofos como Richard Rorty e 

Lyotard. Tais filósofos não realizaram uma crítica da razão no sentido de 

demonstrar os riscos de uma racionalidade técnico-científica absolutizada em seu 

interesse técnico levando a crise ecológica e técnico-nuclear. Tal crítica da razão 

exige em contrapartida a pressuposição de um critério de sentido e validade 

intersubjetiva. Mas é justamente isso que está ausente na crítica total da razão: 

[nela] o argumentar (...) não passa de uma prática retórica de auto-
afirmação por meio do exercício da violência. Formação de consenso através 
do discurso argumentativo não seria, com isso, nada mais que a sujeição 
da espontaneidade e autonomia individuais à exigência de poder de um 
sistema social e, nessa medida, algo como alienação de si..232  
 

 Como observa Apel, as teses pós-modernas seriam variantes da redução 

operada por Nietzsche da �vontade de verdade e da exigência de validade 

intersubjetiva da razão à vontade de potência�233. Na crítica total da razão, seus 

diferentes aspectos (racionalidade, racionalização, logocentrismo, etc.) são 

tratados como uma totalidade homogênea. Contra tal crítica, Apel reivindica o 

argumento tradicional de que uma crítica autoconsciente da razão não pode ser 

total, já que para isso ela teria que ser exterior à razão. Se a razão possuísse uma 

única forma válida, então a própria crítica total da razão seria autocontraditória, 

pois estaria a razão a criticar ela própria usando os critérios que ela mesma recusa. 

Ao reivindicar um �outro da razão� ou a substituição da atividade filosófica pela 

literária, os filósofos pós-modernos não dirigem um apelo à irracionalidade, mas a 

outras formas de discurso igualmente válidos. O problema está em reduzirem a 

totalidade da razão à razão instrumental e não reconhecerem que o �outro da 

razão� é apenas um outro tipo de racionalidade. Como aponta Habermas, a partir 

dos estudos de J. Austin e J. R. Searle sobre a teoria dos atos de fala, diferentes 
                                                
232  APEL, Karl-Otto. O desafio da crítica total da razão e o programa de uma teoria filosófica dos tipos 
de racionalidade. In: Novos Estudos CEBRAP, n° 23, março de 1989, p. 68. 
233 Ibidem, p. 68. A crítica heideggeriana da razão embora mais complexa, também vai no mesmo sentido. 
Cf. APEL, Karl-Otto. Meaning constitution and justification of validity: has Heidegger overcome 
transcendental philosophy by history of being? In: APEL, Karl-Otto e PAPASTEPHANOU (Ed.). From a 
transcendental-semiotic point of view. Op. cit., pp. 103-121. 
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tipos de racionalidade reivindicam diferentes pretensões de validade. O primeiro 

tipo são os atos de fala constatativos que expõem sobre estados de coisas e se 

referem ao mundo objetivo e tem como critério de validade a verdade. De outra 

parte, no caso do agir estratégico ou do uso performativo da linguagem, em que 

se pretende influir sobre um oponente, o critério de validade é a eficácia e é 

determinado em termos de mais ou menos eficaz na relação entre meios e fins. Já 

na ação regulada por normas nas relações interpessoais do convívio social o 

critério de validade é o de retitude ou de correção frente às normas éticas. Por fim, 

no campo da expressão de sentimentos e emoções subjetivas a exigência de 

validade refere-se à veracidade ou sinceridade subjetiva234. Um único ato de fala 

pode ser objeto de análise de mais de um critério de validade, por exemplo, se o 

sujeito está falando a verdade, se está sendo sincero ou se está agindo de maneira 

estratégica ou ainda se está agindo com retitude ou não. Portanto, diferentes tipos 

de racionalidade exigem diferentes critérios de validade de acordo com o ato de 

fala a que se refere. 

 Assim, a partir da distinção dos diferentes tipos de racionalidade é possível 

realizar uma crítica da razão contra a pretensão da razão objetiva de possuir o 

monopólio da validade destacando-se da retórica e da poética como formas de 

discurso exteriores ao logos apofântico da metafísica. Processo que teve 

continuidade no estreitamento do logos na filosofia da linguagem de orientação 

lógica. Tal redução tendeu a eliminar a esfera subjetiva e intersubjetiva do 

domínio do discurso válido sem perceber que mesmo o discurso estratégico é 

dependente da dimensão comunicativa voltada ao entendimento. 

Em outras palavras: o logos da ciência da natureza e da técnica 
axiologicamente neutro pressupõe o logos hermenêutico da ética da 
comunidade daqueles que investigam a verdade. Com isso, a 
complementaridade das formas do logos reside no fato de que elas se 
diferenciam e complementam, de sorte que não sejam redutíveis umas às 
outras � nem mesmo num futuro possível �, mas subsistam umas ao lado 
das outras.235 

 
                                                
234 Cf. HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa. Volume I, Madri: Taurus, 1988, pp. 122-
146. 
235 APEL, Karl-Otto. O desafio da crítica total da razão e o programa de uma teoria filosófica dos tipos de 
racionalidade. In: Novos Estudos CEBRAP, n° 23, março de 1989, p. 78. 
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 Dessa forma, percebe-se porque a racionalidade lógico-matemática é 

inadequada para fundamentação última da filosofia por operar por dedução 

lógica dependendo sempre do conteúdo material de suas premissas. Em 

contrapartida, o logos auto-reflexivo da argumentação ou racionalidade do 

discurso parte do pressuposto de que existe uma complementariedade entre os 

diferentes tipos de racionalidade. Uma forma de racionalidade, por exemplo, 

pode realizar a metacognição de uma outra, o que não implica de modo algum 

que tenhamos que nos despedir da razão ou buscar o seu �outro�. O caráter 

pragmático da linguagem permite que a razão possa fazer a metacognição de si 

mesma sem por isso cair em uma circularidade. Isso se tornará mais claro quando 

analisarmos a diferenciação entre a fundamentação reflexiva e a não-reflexiva da 

filosofia através da discussão das teses de Apel contra a crítica de Hans Albert. 

 

 

5.3.3 Pragmática transcendental e racionalismo crítico 

 

A tese da impossibilidade de uma fundamentação última da filosofia foi 

elaborada por Karl Popper em sua obra A lógica da pesquisa científica, no que 

ficou conhecido através de seus discípulos, W. W. Bartley e Hans Albert como 

�racionalismo crítico�. O racionalismo crítico se opõe ao racionalismo clássico 

de Kant e pretende substituir o programa filosófico de uma fundamentação 

última por uma crítica racional ilimitada. Hans Albert explicou as teses do 

racionalismo crítico em seu Tratado da razão crítica em que explica logicamente a 

impossibilidade de uma fundamentação última da filosofia através do que ele 

denominou de �Trilema de Münchhausen�. Segundo ele, toda tentativa de uma 

fundamentação última da filosofia no sentido de um princípio de razão 

suficiente, conduziria inevitavelmente a uma destas três alternativas: 

1. um regresso infinito, que parece resultar da necessidade de 
sempre, e cada vez mais voltar atrás na busca de fundamentos, mas que 
na prática não é passível de realização e não proporciona nenhuma base 
segura; 

2. um círculo lógico na dedução que resulta da retomada, no 
processo de fundamentação de enunciados que já surgiram 
anteriormente como carentes de fundamentação, e o qual, por ser 
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logicamente falho, conduz do mesmo modo a nenhuma base segura, e 
finalmente, 

3. uma interrupção do procedimento em um determinado ponto, o 
qual, ainda que pareça realizável em princípio, nos envolveria numa 
suspensão arbitrária do princípio da fundamentação suficiente.236  
 

Albert associa o princípio de evidência da epistemologia cartesiana à 

terceira possibilidade do trilema. Segundo Albert, �o processo é completamente 

análogo à suspensão do princípio de causalidade através da introdução de uma 

causa sui�237. Toda tentativa de fundamentação baseada no princípio de 

evidência leva inevitavelmente, segundo Albert, ao dogmatismo, isto é, em 

�uma afirmação cuja verdade é certa e por isso não carece de fundamentação, ou 

seja, um dogma�238. A única maneira de evitar o dogmatismo seria através da 

decisão em favor de um método que não toma nenhum conhecimento como 

certo, mas sim, passível de crítica. Para podermos realizar isso, temos 

certamente que sacrificar a aspiração subjacente à certeza na teoria clássica e 

suportar a permanente incerteza quanto à confirmação de nossas convicções e a 

sua manutenção no futuro. Tal alternativa é chamada de falibilismo, cuja 

adoção tem também conseqüências políticas e morais, como o combate a toda 

pretensão de fundamentação da ética em nome de um criticismo que reexamina 

incessantemente as alternativas morais que se apresentam, a exemplo do que é 

feito com as teorias científicas, levadas a teste em laboratório. Desse modo, nem 

a filosofia nem a ética são passíveis de uma fundamentação racional e a única 

atitude crítica que se pode tomar em relação a elas é o abandono de qualquer 

pretensão fundamentá-las abrindo �a oportunidade de malograr frente à 

resistência do mundo real�239 em um processo de constante reexame. Não fazê-

lo implicaria automaticamente em assumir uma postura dogmática.  

Para responder às críticas de Albert, Apel examina se a própria teoria de 

Albert é capaz de sobreviver às teses do racionalismo crítico. A começar pelo 

postulado de que o apelo à evidência é uma interrupção da busca pela verdade 

por uma decisão arbitrária. Tal tese só seria legitima se fosse possível 

                                                
236 ALBERT, Hans. Tratado da razão crítica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976, pp. 26-27. 
237 Ibidem, p. 27. 
238 Ibidem, p. 27. 
239 Ibidem, p. 50. 
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demonstrar que o postulado de evidência cai sob a terceira premissa do 

�trilema de Münchhausen� por via puramente lógica. Mas, questiona Apel, 

como é possível tal demonstração? Pois, �tal demonstração não deve ela própria 

pressupor, paradoxalmente, que o recurso a �evidência� não implica uma 

decisão arbitrária, mas sim que ela é indispensável à argumentação filosófica?� 

240.  

Apel concorda com Popper e Albert de que as convicções de uma 

consciência individual não são suficientes para dar suporte à verdade das 

asserções. Mas, apoiado no fato de que só o discurso crítico da comunidade 

científica pode decidir sobre a validade intersubjetiva dos resultados científicos, 

Apel postula, contra Popper e sua escola, que o problema de uma teoria da 

verdade não pode ser tratado de modo apropriado reduzindo-o a uma questão 

de simples questão de semântica ou sintaxe lógica. O próprio Albert reconhece 

que a superação do problema clássico da fundamentação envolve a dimensão 

pragmática: �a escolha entre o princípio da fundamentação suficiente e o 

princípio da avaliação crítica é uma escolha no campo pragmático�241. Se ele 

levasse essa afirmação suficientemente a sério perceberia que a pragmática 

�deve tornar-se uma disciplina filosófica que trata das condições subjetivas e 

intersubjetivas de acordo de sentido e formação de consensos na comunidade científica 

idealmente ilimitada�242. Por conseguinte, o postulado clássico de uma 

fundamentação suficiente pelo recurso à evidência deveria ser examinado do 

ponto de vista de uma pragmática transcendental. Ou seja, o �trilema de 

Münchhausen� concernente a fundamentação suficiente só pode ser 

logicamente deduzido dentro de um sistema sintático-semântico de enunciados, 

abstraindo completamente a dimensão pragmática do uso argumentativo da 

linguagem e com ela, do sujeito que percebe e que submete suas dúvidas e 

convicções ao exame da comunidade. 

                                                
240 APEL, Karl-Otto. Das Problem der philosophishen Letzbegründung im Lichte einer transzendentalen 
Sprachpragmatik. Versuch einer Metakritic des �kritischen Racionalismus�. In: ______. 
Auseinandersetzungen in Erprobung des tranzendentalpragmatischen Ansatzes. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1998, p. 42. 
241 ALBERT, Hans. Tratado da razão crítica. Op. Cit., p. 57. 
242 APEL, Karl-Otto. Das Problem der philosophishen Letzbegründung im Lichte einer transzendentalen 
Sprachpragmatik. Versuch einer Metakritic des �kritischen Racionalismus�. Op. Cit., p. 46. 
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Do ponto de vista da pragmática transcendental, o processo dedutivo 

pelo qual os enunciados são deduzidos de enunciados (nesse sentido, de modo 

completamente �axiológico�) só será considerado como um meio (objetável) ao 

interior do contexto de uma fundamentação argumentativa de asserções consideradas 

sob a base de evidências cognitivas243. 

A dedução lógica é apenas um momento de mediação no processo 

argumentativo de fundamentação que tem como base a priori a evidência 

intersubjetiva de experiências sem a qual nenhum jogo de linguagem poderia 

funcionar. �Nós não poderíamos nos entendermos se nós já não estivéssemos 

sempre de acordo sobre uma evidência de experiência comum à partir da qual 

todos devem proceder244�. A validade do conhecimento repousa, portanto, 

sobre essa evidência intersubjetiva e sobre as regras a priori que regem o 

discurso argumentativo. Esses dois elementos estão imbricados de tal forma 

que não é possível se pensar um discurso argumentativo sem pressupor que 

seus participantes partilhem sobre certas evidências cognitivas que lhes servem 

de critério de verdade no processo de formação de consensos. Mesmo a 

confirmação ou falseamento de teorias científicas é dependente das evidências 

cognitivas que tornam a confirmação ou rejeição de teorias possível. Assim, 

embora o falibilismo (no sentido de Peirce) seja fundamental para o avanço da 

ciência empírica, também o é o princípio da evidência enquanto acordo mútuo. 

Daí que o dictum de Albert de que �é fundamentalmente possível duvidar de 

tudo� deve ser examinado com cuidado para se verificar se ele próprio não se 

contradiz. 

O fundador do �falibilismo�, Ch. S. Peirce, polemizando com Descartes, 

argumenta que não se pode duvidar de tudo sob o risco de transformar a 

dúvida em uma �paper doubt�, vazia de sentido e de conteúdo (Cf. CP 5.265 e 

6.376). Wittgenstein nas Investigações Filosóficas chega a uma posição semelhante 

ao afirmar que �aquele que não tem certeza de fato algum não pode nem 

mesmo estar certo do significado de suas palavras� (Investigações Filosóficas, § 

                                                
243 Ibidem, p. 48. 
244 Ibidem, pp. 50-51. 
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114). Como ilustra Apel, a convicção de que a Terra é uma esfera que gira em 

torno do seu próprio eixo e opera rotações em torno do Sol, serve de 

�paradigma� do jogo de linguagem para todas as questões dotadas de sentido 

possível em aeronáutica ou meteorologia. Ou seja, em situações reais de 

argumentação na vida cotidiana, assim como na ciência, recorremos às 

evidências que são pressupostas em cada jogo de linguagem determinado. 

Desse modo, �o �recurso a evidência� não pode de modo algum ser equivalente 

a um �recurso a um dogma� ou �recurso a uma decisão arbitrária��245. Pois a 

própria crítica, para ser dotada de sentido deve estar articulada a um jogo de 

linguagem fundado sobre certas evidências partilhadas pelos seus 

participantes. Dessa argumentação, Apel conclui, a partir da crítica do sentido 

iniciada por Peirce e Wittgenstein, que as teses do �racionalismo pan-crítico� de 

Albert são incontestavelmente insustentáveis. Por outro lado, permanece em 

aberto a questão de como conciliar o pressuposto de uma evidência indubitável 

com o princípio falibilista de que todo conhecimento deve ser submetido à 

crítica. Tal questão pode ser respondida, segundo Apel, se partirmos de uma 

distinção entre os graus de reflexão dos jogos de linguagem científico e pré-

científico e o grau de reflexão próprio à pragmática transcendental sobre a 

estrutura dos jogos de linguagem em geral. Essa distinção permite estabelecer 

�de uma parte, a possibilidade da pretensão à universalidade, implicitamente auto-

referencial das asserções filosóficas e, de outra parte, a possibilidade da 

pretensão à validade das asserções não filosóficas que são singulares ou 

empiricamente gerais�246.  

Do ponto de vista da reflexão filosófica, os jogos de linguagem não 

podem duvidar de tudo sob o risco de se tornarem autocontraditórios ao atacar 

sua evidência paradigmática que lhe dá sustentação. Mas pode estar aberto à 

dúvida meta-científica da filosofia. Essa dúvida universal não é uma �paper 

doubt�, uma dúvida puramente formal no sentido de Peirce, tampouco pretende 

                                                
245 Ibidem, p. 55. 
246 Ibidem, p. 57. 
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duvidar de uma asserção científica empírica por razões empíricas, mas pretende 

deixar aberta a possibilidade de fazê-la.  

A evidência pressuposta em um jogo de linguagem específico de 
argumentação deve ser considerada por princípio como revisável, mas a 
crítica permanente, pressuposta em todo recurso particular à evidência, 
guarda � assim parece � a última palavra, enquanto reflexão filosófica 
transcendental, sobre todos os jogos de linguagem particulares247. 
 

O jogo de linguagem filosófico não é apenas mais um entre os outros 

jogos de linguagem, mas a instância a partir da qual se pode discutir todos os 

jogos de linguagem. Tal condição exige que o jogo de linguagem filosófico deva 

ele próprio poder recorrer à evidências que não podem ser em princípio 

equivalentes àquelas dos paradigmas empiricamente revisáveis dos jogos de 

linguagem científico e pré-científico. Dessa forma, o princípio do racionalismo 

crítico é invertido por Apel, que coloca o princípio de uma fundamentação 

última sobre o princípio da crítica permanente. 

 

 

5.3.4 A fundamentação reflexiva da filosofia 

 
 
O princípio do falibilismo de uma crítica virtualmente universal não 

pode ser ele próprio aplicado a si mesmo sob o risco de tornar-se sem sentido. 

Essa impossibilidade se revela na auto-aplicação do princípio falibilista que 

conduz manifestamente a um paradoxo similar ao do �mentiroso�: se o 

princípio falibilista é ele mesmo falível, então a afirmação de que ele é falível é 

também falível, o que levaria a reconhecer a possibilidade de ser infalível.  

Isso ocorre porque o falibilismo também se apresenta sob a forma 

dedutiva. A única maneira de fundamentar um princípio filosófico, seria por 

uma via não dedutiva como forma de escapar ao trilema de Albert. O curioso é 

que o próprio Albert não conseguiu fazê-lo. A saída, segundo Apel, seria 

encontrar uma via não-dedutiva de fundamentação e é justamente o que ele 

pretende com a pragmática transcendental. Para Apel, a pragmática 

                                                
247 Ibidem, p. 63. 
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transcendental não está sujeita ao trilema de Münchhausen por não ser uma 

fundamentação de tipo axiomático, por se realizar por via indireta. A prova 

indireta se dá através da autocontradição performativa que difere da 

fundamentação pressuposta na metafísica tradicional como algo derivado de 

algo. A autocontradição performativa ocorre quando tentamos argumentar, por 

exemplo, que a argumentação é impossível, quando fazemos isso já estamos 

argumentando e, dessa forma, provando justamente o que queríamos refutar. 

Esse método da prova indireta (elenchos) já é encontrado em Platão e Aristóteles, 

embora não tenham dado um papel muito importante a ele dentro de suas 

filosofias. O argumento elênctico mostra a inevitabilidade da situação de 

argumentação, como quando Aristóteles argumenta sobre a impossibilidade de 

fundamentar o princípio de não-contradição (Cf. Metafísica IV 4 1006 a 5-27). Da 

mesma forma, a única maneira de evitar a contradição performativa é 

reconhecendo as regras que regem o discurso argumentativo e agir de acordo 

com elas, ou como diria Aristóteles � caso se recuse a aceitá-las �, comportar-se 

como um vegetal. Dessa forma, aquele que aceita argumentar racionalmente ao 

questionar a validade do discurso ou entra em contradição performativa ou cai 

em uma petição de princípio (petitio principii). Uma petitio principii ocorre 

quando se recorre a validade do que se pretende fundamentar na própria 

demonstração para fundamentar sua validade. As premissas das quais recorre a 

prova da validade dependem elas próprias da conclusão. Apel não cai em petitio 

principii porque sua demonstração não é dedutiva, ou seja, a pressuposição não 

precisa ser tomada como premissa, já que se trata de uma demonstração 

indireta. O reconhecimento das normas do discurso argumentativo pressupõe, 

portanto, conseqüências práticas como a participação no diálogo crítico:  

...no qual cada participante do discurso, desde o princípio, renunciou ao 
uso de métodos estratégicos � por exemplo, retórico-manipulador � de 
imposição ou imunização (ou dogmatização) de opiniões próprias para a 
dimensão da razão prática � ético-política � isto significa que saibamos 
que todas as normas obrigatórias da moral e do direito, em última 
análise, somente podem ser legitimadas pela sua capacidade de 
consenso para todos os envolvidos num discurso livre de violência.248 

                                                
248 APEL,  Karl-Otto. Fundamentação última não-metafísica? In: STEIN, Ernildo e BONI, Luis A. de. 
(Orgs.). Dialética e liberdade. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 319. 
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Tal princípio é inevitável para toda pessoa que argumenta e para toda 

pessoa que pensa. Aliás, a incontornabilidade (Unhintergehbarkeit) da situação 

de argumentação é uma das particularidades essenciais da pragmática 

transcendental, pois como observa Alfred Berlich, 

todo discurso e todo argumento, sejam estes asserções ou normas, 
precisam sempre já serem supostos como válidos para que possam ser 
tomados como racionalmente significativos. A questão de sua validade 
já está objetivamente decidida, se apenas for colocada a questão de sua 
validade. Toda tentativa de negar ou refutar sua validade precisaria, 
para ser razoável, pressupor justamente essa validade e, com isso, 
entraria em contradição.249   

 
Essa condição permite a fundamentação pragmático-transcendental da 

filosofia sem cair no trilema de Albert. Assim, como aponta Manfredo A. de 

Oliveira, Apel constituiu com a pragmática transcendental uma distinção entre 

dois tipos de fundamentação: a tradicional do conhecimento por derivação e a 

fundamentação reflexiva. 

  A alternativa apresentada pela pragmática transcendental é 
substituir a derivação pela reflexão (explicitação, tematização do 
implícito): trata-se de, pela mediação da reflexão crítica sobre a estrutura 
e os limites da dúvida sensata, buscar algo que, em princípio não pode 
ser alcançado pela dúvida sensata e pela argumentação crítica, porque é 
sua condição necessária, que, portanto, não pode ser negado sem que a 
própria dúvida se destrua a si mesma. Trata-se, assim, de explicar os 
próprios pressupostos da argumentação, sua regras, que alguém, que 
argumenta, já sempre reconheceu para poder argumentar.250 

 
 O argumento elêntico de Aristóteles e de Apel apresenta o problema de 

uma refutação universalmente válida, já que é dependente de uma situação 

fática de um discurso concreto. Ou seja, um cético real ou possível que queira 

refutar o argumento. Dessa forma, na fundamentação reflexiva está pressuposta 

uma situação pragmática, e não ideal. Pois, em uma situação ideal de fala 

orientada para o consenso, já não está mais em questão a validade da situação 

                                                
249 BERLICH, Alfred. Elenktik des Discurses. Karl-Otto Apels Ansatz einer transzendentalpragmatischen 
Letztbegründung. In: KUHLMANN, Wolfgang e BÖHLER, Dietrich (Orgs.). Kommunikation und 
Reflexion � Zur Diskussion der Transzendentalpragmatik Antworten auf Karl-Otto Apel. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1982, p. 256. 
250 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Sobre a fundamentação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 71. 
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de argumentação, tampouco há espaço para o uso estratégico da linguagem. 

Assim, a universalidade da fundamentação reflexiva deriva justamente da 

impossibilidade prática de refutá-la, de uma transcendentalidade ao interior da 

linguagem contingente. A situação ideal de fala surge como uma projeção dessa 

transcendentalidade eliminando o seu caráter fático. Mas o cético a que Apel 

dirige sua argumentação, o racionalismo crítico, faz parte da comunidade real 

de comunicação e é para essa situação que a fundamentação torna-se relevante. 

O cético poderá aceitar que não pode refutar a situação de argumentação sob o 

risco de cair em contradição performativa, mas poderia dispensar a suposição 

de uma comunidade ideal de comunicação como uma hipótese desnecessária na 

consideração do argumento. Mas, nesse caso, se dissolveria a pretensão de Apel 

de derivar do reconhecimento da situação de argumentação um pressuposto 

ético. Porém, consideramos que o pressuposto de uma comunidade ideal de 

comunicação como fundamento da ética do discurso traz mais dificuldades 

para fundamentação racional da ética do que as resolve. Razão pela qual Apel 

teve que introduzir várias modificações na ética do discurso para poder manter 

os seus pressupostos sem, contudo, dar uma resposta consistente para o 

problema da relação entre razão prática e teórica, como veremos no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 6 

 
ÉTICA DO DISCURSO E FACTIBILIDADE 

 
 
6.1 O a priori da Comunidade de Comunicação e  
a fundamentação da ética 
 

 Com a fundamentação semiótico-transcendental da filosofia, Apel tem 

em vista resolver também o problema da validade da ética. Como vimos 

anteriormente, com a transformação semiótica da filosofia transcendental 

operada por Peirce, a diferenciação kantiana entre razão prática e teórica 

também desaparece. Em Peirce, a conseqüência mais imediata é o compromisso 

ético da comunidade ilimitada de comunicação de sacrificar os interesses 

individuais em nome da busca coletiva pela verdade. Com a semiótica 

transcendental também temos conseqüências éticas importantes. Uma delas é 

que quem argumenta reconhece implicitamente �todas as reivindicações 

possíveis de todos os membros da comunidade de comunicação que se podem 

justificar por meio de argumentos racionais�251. Ou seja, tem que aceitar o 

direito dos outros de argumentarem racionalmente como pressuposto do seu 

próprio reconhecimento pela comunidade. E ainda mais: �também estão 

obrigados a levar em consideração todas as virtuais reivindicações de todos os 

virtuais membros da comunidade � ou seja: todas as �carências� humanas, desde 

que seja possível para elas apresentar quaisquer reivindicações para os demais 

seres humanos�252. Ao tomar uma �carência� ou reivindicação objeto de 

deliberação ética da comunidade ela perde seu caráter pessoal como ocorre na 

imposição egoísta de interesses. Temos aqui o equivalente ao self-surrender 

exigido por Peirce. Isso não significa a negação de nenhum direito ou interesse 

individual, apenas que as carências e anseios vitais devem �se transformar em 

                                                
251 APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética. In: ______. 
Transformação da Filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação.. Op. cit., p. 480. 
252 Ibidem, p. 480. 
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uma aspiração da comunidade de comunicação, de modo que sejam 

conciliáveis com as carências de todos os demais, pela via da argumentação�253. 

 A diferença entre a ética do discurso e os princípios da democracia 

liberal ou das normas da consciência moral subjetiva da tradição cristã é que 

agora a relação é mediatizada a priori e não fruto de uma decisão individual, 

nem tampouco de um acordo ou �pacto social� convencionalmente estabelecido 

pelos participantes. Ou seja, cada indivíduo reconhece �já de antemão a 

argumentação pública como sendo uma explicação de todos os critérios 

possíveis de validação, e de todos os critérios possíveis de formação racional da 

vontade�254. Para que a ética do discurso tenha não apenas validade 

reconhecida, mas também efetividade, ela precisa cumprir duas tarefas de 

longo prazo: �primeiro, desenvolver o método da discussão moral (do 

�aconselhamento� prático em geral) e, segundo, institucionalizar esse método de 

modo eficaz, sob condições finitas e político-jurídicas�255. 

 Até aqui se tratou da comunidade de comunicação em termos idéias sem 

considerar os conflitos de interesses e as assimetrias entre os membros da 

comunidade real de argumentação. Daí que a aplicação pura e simples da ética 

do discurso seria irresponsável se não se levar em consideração a situação 

privilegiada de alguns e a de exclusão e opressão de muitos outros e os 

possíveis efeitos colaterais da aplicação de normas. Por isso, a ética do discurso 

deve ser mediada, como diria Max Weber, pela �ética da responsabilidade�. 

Nisso o a priori da comunidade de comunicação se diferencia do a priori da 

filosofia transcendental tradicional. Pois não se trata de um seguimento cego de 

normas como no imperativo categórico kantiano em que o sujeito age segundo 

a norma sem levar em consideração os efeitos práticos de sua ação. No a priori 

da comunidade de comunicação deve-se sempre supor uma relação dialética 

entre a comunidade de comunicação ideal e a comunidade de comunicação real.  

Pois, quem argumenta, sempre já pressupõe duas coisas: Primeiramente, 
uma comunidade de comunicação real, da qual ele mesmo se tornou 
membro através de um processo de socialização; e, em segundo lugar, 

                                                
253 Ibidem, p. 481. 
254 Ibidem, p. 482. 
255 Ibidem, p. 482. 
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uma comunidade de comunicação ideal que, em princípio, estaria em 
condições de entender adequadamente o sentido de seus argumentos e 
de avaliar definitivamente sua verdade. O notável e dialético dessa 
situação reside, no entanto, no fato de ele pressupor, de certa forma, a 
sociedade ideal na real, ou seja, como possibilidade real da sociedade 
real; embora ele saiba que (na maioria dos casos) a comunidade real, 
incluindo ele próprio, está longe de poder igualar-se à sociedade ideal 
de comunicação. Para a argumentação, porém, com base em sua 
estrutura transcendental, não resta outra alternativa, senão encarar esta 
situação simultaneamente esperançosa e desesperadora.256  

  

Tal relação dialética não é marcada por uma contradição formal, mas 

como uma dialética histórica cuja solução só se pode esperar �caso ela venha a 

ser proveniente da realização da comunidade ideal de comunicação na 

comunidade de comunicação real; é preciso mesmo postular moralmente a 

solução dessa contradição�257. Desse postulado, surge o problema da realização 

de mediações históricas que possibilitem a efetivação da comunidade ideal na 

comunidade real de comunicação. 

 

 

6.1.1 Comunidade ideal e comunidade real de comunicação 

 

 A relação entre a comunidade ideal e a comunidade real de comunicação, 

levou Apel a pensar o problema da mediação histórica ou da mediação da ética 

do discurso. Assim do a priori da comunidade de comunicação, Apel deriva o 

princípio U ou parte A da ética do discurso: �Toda norma válida deve satisfazer 

a condição de que as conseqüências e efeitos colaterais que previsivelmente 

resultam de sua observação universal para a satisfação dos interesses de cada 

indivíduo devem poder ser aceitas sem constrangimento por todos os 

afetados�258.   

                                                
256 Ibidem, p. 485. Com base no original em alemão, preferimos alterar o final da tradução de �continua 
não tendo outra escolha senão a de estar frente a frente com essa situação desesperada e desesperadora�, 
para: �não resta outra alternativa, senão encarar esta situação simultaneamente esperançosa e 
desesperadora�, por entender que dessa forma nos mantemos mais fiéis ao texto. 
257 Ibidem, p. 487. 
258 APEL, Karl-Otto Apel. Kann der postkantische Standpunkt der Moralität noch einmal in substantielle 
Sittlichkeit �aufgehoben� werden?. In: ______. Diskurs und Verantwortung � Das Problem des 
Übergangs zur postkonventionellen Moral. Frankfurt am Main: Surkamp, 1988, p.122.  
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 Mas como as condições sociais para aplicação do princípio U ainda não 

estão dadas, sua aplicação não pode ser exigida como se tratasse de uma �ética 

da convicção�. Isso implica que os discursos práticos tenham que ser 

mediatizados também de maneira estratégica até que essas condições sejam 

cumpridas. Assim, a fundamentação de uma ética do discurso da comunidade 

ideal de comunicação (parte A) deve ser complementada por uma parte B que 

responda ao problema histórico da antecipação do ideal. Tal aproximação não 

pretende realizar a pretensão hegeliana de uma substituição da �eticidade 

social� (Sittlichkeit) concreta pela �moral formal� (Moralität), mas buscar 

mediações históricas de superação dos obstáculos à realização de uma ética 

universal, o que corresponde a uma ética da responsabilidade ou parte B da 

ética do discurso com seus dois princípios regulativos: 

Primeiro, é preciso, em toda a ação ou omissão, assegurar a sobrevivência 
da espécie humana enquanto comunidade real de comunicação; e, 
segundo, realizar a comunidade ideal na comunidade real de 
comunicação. O primeiro é a condição necessária do segundo; e o 
segundo, dá ao primeiro o seu sentido � o sentido que já é antecipado 
em cada argumento.259 

 
 Da diferença entre nossa situação real e a antecipação da comunidade 

ideal de comunicação deriva-se o dever moral de �suprimir ao menos 

aproximativamente a diferença refletida: em outros termos, contribuir para 

tornar a palavra �contrafactual� que figura na caracterização da sempre já 

necessária antecipação do princípio (U) possa perder cada vez mais sua 

significação ética e prática no domínio da vida�260. 

 Apel discorda de Habermas ao afirmar que o indivíduo não pode 

renunciar ao agir estratégico por ter que responder de maneira responsável as 

suas obrigações para com a família, Estado, etc., pois não basta que a ação seja 

válida é preciso que ela seja responsável em relação aos efeitos intencionais e 

não-intencionais da ação. Ora, se não é a parte A que leva a efetivação da ação 

moral, mas sim a parte B, cabe perguntar: qual é o papel da parte A da ética do 

discurso? Como faz Apel, se poderia argumentar que é a comunidade ideal de 

                                                
259 Ibidem, p. 141. 
260 Ibidem, p. 145. 
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comunicação que dá sentido à exigência da sobrevivência da espécie humana. 

Mas qualquer sentido que se possa atribuir à vida humana é igualmente 

dependente da existência de seres humanos que atribuam sentidos a ela 

(exceção feita ao suicídio cujo sentido se realiza com a destruição do sujeito e, 

consequentemente, da possibilidade de sentido). Portanto, garantir a 

sobrevivência da espécie humana é condição necessária para realização de 

sentido, mais que isso, para delimitação dos projetos possíveis, já que 

determinados sentidos estão em contradição, em maior ou menor grau, com a 

sobrevivência da espécie humana e da vida no planeta Terra como um todo. 

Apel acaba reconhecendo isso inconscientemente ao defender o agir estratégico. 

Diz ele: 

Assim, não podem renunciar às mentiras, ao engano e inclusive à 
violência no caso de um confronto com um criminoso ou com uma 
organização como a Gestapo, mas devem agir de uma maneira 
adequada à situação, de tal modo que a máxima de sua ação possa ser 
considerada como uma norma suscetível de consenso, mas não em um 
discurso real, e sim em um discurso fictício ideal de todos os afetados 
bem intencionados.261 

 
 Ora, como sei quem são os bem intencionados e os mal intencionados e 

criminosos? Obviamente não é o discurso ideal que estabelece isso, mas uma 

situação real, em que estão em conflito interesses que ameaçam a sobrevivência 

de uns em nome do poder e da riqueza de outros. Do ponto de vista ideal, 

ambos os grupos estão mentindo, enganando e sendo violentos, logo é de se 

perguntar: qual o papel do critério ético nesse caso? 

 Apel sustenta que a constatação da distância entre a situação real e a 

ideal nos obriga a �colaborar na eliminação a longo prazo, aproximativamente, dessa 

diferença�262. Com isso, Apel pretende superar a ética puramente deôntica que 

faz abstração da história. Resta saber se também a ética do discurso não faz 

abstração da história ao estabelecer uma meta historicamente impossível de se 

cumprir. Nesse caso, seria uma �ilusão transcendental� em que a razão projeta 

ideais para além das condições históricas de factibilidade. 
                                                
261 APEL,  Karl-Otto. La ética del discurso como ética de la responsabilidad: una transformación 
posmetafísica de la ética de Kant. In: APEL, Kart-Otto, DUSSEL, Enrique, BETANCOURT, Raúl Fornet 
Betancourt. Fundamentación de la ética y filosofía de la libertación. México: Siglo XXI, 1992, p. 42. 
262 Ibidem, p. 43. 
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 Apel procura diferenciar-se do historicismo (na terminologia de Popper) 

e de qualquer utopia social concreta. Afirma que a ética do discurso se refere 

apenas as �condições ideais de uma possível formação de consenso sobre normas, 

dependente, portanto, da formação concreta da sociedade de acordos falíveis e 

corrigíveis dos que estão envolvidos em cada caso�263. Por outro lado, a própria 

realização das condições ideais de comunicação não é senão uma �idéia 

regulativa�, �cuja implementação (seguindo Kant) não é nem sequer imaginável 

no mundo espaço-temporal da experiência�264. Imaginável é, já que Apel supõe 

que possa realizar a comunidade ideal na comunidade real como afirmou antes. 

A questão é que talvez ela não seja realmente possível, nesse caso, qual seria o 

seu papel enquanto ideal regulativo? 

 

6.2 Ética e utopia 

 

 A relação entre princípios constitutivos e princípios regulativos pode ser 

vista como a outra face da relação entre validade e factibilidade. Kant distingue 

os princípios constitutivos, que se referem ao entendimento e cuja função é dar 

conceitos de certos objetos, dos princípios regulativos da razão que organiza os 

conceitos em idéias. A função dos princípios regulativos não é produzir 

conhecimentos verdadeiros, mas orientá-los no sentido de uma maior unidade e 

sistematização. �Este uso é, pois, apenas regulativo para, na medida do 

possível, trazer unidade aos conhecimentos particulares e assim levar a regra a 

se aproximar da universalidade�265. Mas os princípios constitutivos não trazem 

apenas maior universalidade e sistematização ao conhecimento, como hipóteses 

gerais, muitas vezes, levam à síntese de novos conhecimentos, servindo como 

um horizonte norteador em torno do qual se organiza a pesquisa científica. A 

fórmula da teoria geral da relatividade de Einstein (E = mc2) ou a teoria da 

evolução de Darwin podem ser vistas como exemplos disso. O ideal regulativo 

funciona como uma �metafísica de fundo� que permite a construção de um 

                                                
263 Ibidem, p.44. 
264 Ibidem, p. 44 
265  KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Op. cit., B 675. 
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modelo geral capaz de descrever um vasto campo de fenômenos. Assim, por 

exemplo, os grandes cientistas sociais (Marx, Durkheim e Weber) partiram do 

pressuposto de que existe uma lógica na forma de organização social e se 

orientaram pelo ideal regulativo de que compreendendo melhor essa lógica 

poderiam atuar sobre ela.  

 Pressupostos como a lei da inércia ou a teoria da evolução jamais 

poderão ser provados nem negados em sua totalidade, embora funcionem 

como projeções que podem fazer avançar a ciência, a técnica ou a organização 

social. Kant acreditava que projetar ideais é da natureza da razão, assim como é 

da natureza do entendimento produzir conhecimento. Para ele era inútil tentar 

lutar contra a nossa tendência de projetar ideais e criar metafísicas, o problema 

é discipliná-la para evitar que caiamos em ilusões, ou seja, confundir o ideal 

regulativo com um ideal constitutivo e acreditar que o ideal é algo realizável 

(como no caso das inúmeras tentativas de construir um moto-perpétuo, por 

exemplo). Ilusões desse gênero não são uma particularidade da ciência, elas são 

muito comuns também nas utopias modernas, também chamadas de �mitos 

modernos� por estarmos tão mergulhados nelas a ponto de não as 

reconhecermos como projeções ideais, mas como algo plenamente realizável.  O 

livro de Friedrich Engels, Do socialismo utópico ao socialismo científico266, é 

exemplar por revestir de um caráter científico a utopia de uma sociedade sem 

classes, baseado em projeções sobre o desenvolvimento do capitalismo, como se 

as sociedades humanas se comportassem da mesma forma que os eventos 

naturais267. O livro de Engels é também ilustrativo da mudança no pensamento 

utópico moderno em relação às utopias pré-modernas como a de Thomas 

Morus268 ou de Platão em que utopia significa uma projeção ideal da sociedade. 

A utopia moderna é temporalizada, projetando esse ideal no futuro, cuja 

                                                
266  Publicado pela primeira vez em 1880, o texto originalmente fazia parte de uma obra maior chamada 
Anti-Dühring (publicado também em português pela editora Paz e Terra) e vendeu mais exemplares do 
que o Manifesto Comunista e O Capital.  
267  Ao contrário do que pensa Popper, esse tipo de ilusão não é monopólio apenas de �totalitários� e 
socialistas. Também os defensores do capitalismo fetichizaram as leis do mercado como se fossem 
resultado da providência de uma �mão invisível� ou como algo �natural� que simplesmente �evoluiu� na 
sociedade. 
268  Apesar de tratar-se de um autor renascentista, a obra de Morus marca o fim da tradição de textos 
utópicos que se inicia na Grécia, ao mesmo tempo, em que é o protótipo da utopia moderna. 
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realização depende do desenvolvimento de determinadas tendências presentes 

na sociedade atual e a concomitante inibição de outras269. Entre elas, o 

progresso científico ocupa um lugar de destaque como motor principal para 

efetivação das projeções futuras. Condorcet em sua obra Esquise d�um tableau 

historique dês progrès de l�esprit humain (1794) identifica o progresso com 

perfeição. Perfeição não é para ele � como em Aristóteles � a realização de um 

telos inscrito na própria natureza da coisa, mas um processo de 

aperfeiçoamento projetado teleologicamente e praticamente sem limites. O 

progresso científico levaria a racionalização de toda sociedade e chegaríamos a 

um tempo em que a morte não seria mais do que um efeito de acidentes 

extraordinários270. O ideal aparece nas utopias modernas não apenas como um 

modelo, mas como um projeto dependente do avanço tecnológico e da 

engenharia social. Em nome da realização desse projeto, nenhum sacrifício deve 

ser poupado e a sociedade presente é vista apenas como um meio para 

realização de projeções futuras, o que leva às inevitáveis distorções e problemas 

éticos. Ou seja, a utopia torna-se uma poderosa arma ideológica e fonte de 

legitimação para todo tipo de ação arbitrária cujos exemplos grotescos e efeitos 

destrutivos assistimos até hoje. É justamente contra a utopia transformada em 

suporte ideológico para negação do presente em nome de um futuro feliz que se 

levanta a crítica anti-utópica do pensamento liberal de Karl Popper entre 

outros. É por essa razão também que Apel procura distanciar-se de qualquer 

utopia social concreta, o que não é tão fácil como possa parecer. 

 Se a ética do discurso permanecesse como ideal regulativo ao qual nada 

de empírico pode corresponder (Kant), não teria problema, pois, nesse caso, ela 

permaneceria como um dever-ser (Sollen) que orienta a ação. Parece que Apel 

caminha nessa direção ao distinguir ética de utopia da seguinte forma: 

Em princípio, a ética parece se diferenciar da utopia da seguinte 
maneira: ela parte, como a última, de uma realidade existente 
diferenciada para uma ideal; mas ela não antecipa o ideal através da 
apresentação de uma alternativa empírica possível ou contra o mundo, 

                                                
269 Cf. VOßKAMP, Wilhelm (Org.). Utopieforshung � Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie 
(1). Stuttgart: Metzler, 1982.  
270  Cf. HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion comunicativa (tomo I). Madrid: Taurus, 1987, pp. 197-
248. 
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mas sim, considera o ideal apenas como uma idéia regulativa, cuja 
correspondência com relação à realidade, por exemplo, a construção 
discursiva de consensos sob relações de defesa estratégica do interesse 
próprio, embora se aspire, nunca poderá se supor como completamente 
realizável.271 

 
 Assim, a comunidade ideal de comunicação não poderia ser considerada 

uma utopia, já que, para Apel, utopia consiste na conversão da moral formal em 

uma moral social substancial, ou seja, se a comunidade ideal de comunicação 

fosse uma utopia ela perderia o seu caráter transcendental para tornar-se uma 

moral concreta. Essa diferenciação, porém, parece não satisfazer as pretensões 

da ética do discurso que pretende superar a dicotomia entre razão teórica e 

razão prática as unindo a partir de um único fundamento. �De fato, a ética da 

comunidade ideal de comunicação não pode contentar-se em ser considerada 

como um �ideal regulativo� no sentido de Kant�272. Aqui Apel começa a fazer 

uma inflexão em direção a uma possível realização histórica da comunidade 

ideal de comunicação e afastar-se do conceito de ideal regulativo em sentido 

estrito. Por conta disso, os conceitos de ética e utopia tornam-se bem mais 

próximos, permanecendo apenas algumas diferenças mais pontuais. Por 

exemplo, embora a comunidade ideal de comunicação seja antecipada 

contrafaticamente por cada argumentante e daí possa se derivar a exigência de 

sua mediação histórica, �essa antecipação não diz respeito exatamente a uma 

�utopia concreta�, cuja realização empírica se poderia imaginar ficticiamente e 

descrever ou esperar como futura sucessão da situação mundial�273. Portanto, 

uma diferença significativa entre a ética do discurso e uma �utopia concreta� 

está na ausência de mediações ou projeções que poderiam levar a sua 

efetivação. �Assim ela diz respeito apenas à relação normativa da comunidade 

ideal, cuja realização empírica em uma sociedade concreta está sujeita sempre a 

relação complementar da individualização histórica, por exemplo, das 

instituições concretas e convenções�. Aqui, ao mesmo tempo em que Apel 

                                                
271 APEL, Karl-Otto. Ist die Ethik der idealen Kommunikationsgemeinschaft eine Utopie? In: 
VOßKAMP, Wilhelm (Org.). Utopieforshung � Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie (1). 
Op. cit., p. 343. 
272 Ibidem, p. 343. 
273 Ibidem, p. 344. 
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procura estabelecer um traço distintivo entre ética e utopia ao dizer que ela não 

se ocupa da projeção de mediações concretas (como no caso da revolução 

socialista que pensa mediações como, por exemplo, a organização do partido 

revolucionário da classe operária); acaba por supô-la como dependente do 

desenvolvimento histórico do comportamento moral da sociedade. Ou seja, 

claro que Apel não projeta etapas de desenvolvimento para comunidade ideal 

de comunicação, mas supõe determinadas condições de possibilidade para sua 

efetivação e, conseqüentemente, que ela não é apenas um ideal, mas algo 

factível. Na mesma linha do livro de Jürgen Habermas, Para reconstrução do 

materialismo histórico274, Apel se apóia na teoria dos estágios de desenvolvimento 

moral de Lawrence Kohlberg. Kohlberg estabelece uma hierarquia de sete 

estágios de desenvolvimento moral que passam do nível pré-convencional ao 

convencional e ao pós-convencional, partindo de uma moral heterônoma e 

egocentrada  na direção de uma maior autonomia e universalização do juízo 

moral, correspondentes ao desenvolvimento da autonomia intelectual das 

crianças e jovens. Como o desenvolvimento de tais estágios não é dependente 

exclusivamente da filogênese, mas das interações sociais e do processo reflexivo 

do indivíduo (ontogênese), a configuração das instituições sociais responsáveis 

pela regulação das regras morais na sociedade desempenham um papel 

fundamental nesse processo. Por isso, Apel considera que o desenvolvimento 

de instituições no sentido de uma moral pós-convencional em seu estágio mais 

elevado (que corresponderia à ética da comunidade ideal de comunicação) é 

algo fundamental para elevação do nível de consciência moral da sociedade. 

Embora a maioria dos cidadãos, mesmo em sociedades democráticas, não 

atinjam o nível do sétimo estágio de desenvolvimento moral, o 

desenvolvimento institucional pode exercer uma pressão positiva no sentido de 

levar a um desenvolvimento moral da sociedade como um todo. 

Em todo caso, é preciso constatar (...) que nas altas culturas euro-
asiáticas, desde o �tempo-eixo� (K. Jaspers), e renovadamente desde o 
moderno iluminismo, houve uma transformação dos �costumes� do 
common sense moral e das instituições, no sentido da moral pós-
convencional das religiões mundiais e também da filosofia � por 

                                                
274 Cf. HABERMAS, Jürgen. Para reconstrução do materialismo histórico. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
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exemplo, do direito natural. Sob este aspecto também as convenções 
morais � antes como depois necessárias, que no cotidiano fazem esperar 
reciprocamente determinada conduta, nas sociedades iluministas foram 
transformadas pelos princípios pós-convencionais do ajuizamento de 
convenções enquanto tais. Eles se encontram, como também as instituições, 
desde o surgimento da moral pós-convencional, sob uma pressão de 
legitimação � eficaz a longo prazo � que pode ter como conseqüência sua 
modificação, no sentido da realização das condições de adoção social de 
princípios de moral pós-convencional.275  

 
 Sem entrar na aqui na questão de que junto com o desenvolvimento das 

instituições orientadas por princípios pós-convencionais também se tornam 

mais complexos os meios sistêmicos de controle tanto político quanto 

econômico (que talvez expliquem o baixo nível de desenvolvimento moral das 

pessoas nas �altas culturas euro-asiáticas�); é nítido na argumentação de Apel 

que o fortalecimento de tais instituições é o meio para aproximação da 

comunidade ideal de comunicação, o que estaria em contradição com a 

afirmação de que a ética do discurso não corresponde a uma �utopia concreta�, 

já que Apel até imagina quais seriam os sujeitos históricos responsáveis pela 

superação dos obstáculos ao melhoramento das instituições sociais:  

(...) são níveis de problemas, nos quais as pessoas isoladas, com uma 
competência de juízo pós-convencional � por exemplo, os filósofos e, 
respectivamente, os intelectuais, mas também, por exemplo, os políticos 
� se encontram ante a tarefa de ainda trabalhar no prosseguimento da 
realização das condições sociais de adoção da moralidade do estágio 6 e, 
precisamente para esta tarefa, desenvolver uma competência de juízo 
específica, que poderia ser qualificada como estágio 7 de uma ética de 
responsabilidade da consciência moral.276 

 
Outra diferença que Apel pretende estabelecer entre ética e utopia é que, 

como a realização da comunidade ideal de comunicação ocorre através de um 

processo de aproximação indefinida no tempo, permanece como um projeto 

aberto sujeito sempre a autocorreção e aperfeiçoamento através da discussão da 

comunidade sobre as deliberações que afetam todos os envolvidos. Nesse 

sentido, Apel acredita que a ética do discurso possa superar toda utopia 
                                                
275 APEL, Karl-Otto. A fundamentação pragmático-transcendental da ética da comunicação e o problema 
do mais alto estágio de uma lógica de desenvolvimento da consciência moral. In: ______. Estudos de 
Moral Moderna. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 289 (grifos do autor). Este artigo foi publicado originalmente 
em 1998, seis anos, portanto, desde a publicação de Ist die Ethik der idealen 
Kommunikationsgemeinschaft eine Utopie?. 
276 Ibidem, p. 289. 
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ficcional e a aporia da qual padecem: �que um desenvolvimento posterior 

depois da realização da utopia não possa ser pensado e, ao mesmo tempo, 

precisa necessariamente ser pensado�277.  Apel tem em mente aqui a escatologia 

judaico-cristã e seus herdeiros secularizados tais como a filosofia especulativa 

da história que pressupõe uma realização do ideal ao interior do tempo de 

acordo com uma lei dialética do curso da história. Para ele, a ética do discurso 

poderia fornecer o fundamento que pode servir, simultaneamente, como 

superação e crítica do pensamento utópico. �Assim, com o fundamento ético, o 

postulado do progresso não é nem uma renúncia à progressiva realização do 

ideal compatível, nem a idealização de uma verificação (ou falsificação) 

escatológica no tempo�278. Tal fundamento, pode, segundo Apel, fornecer o 

critério para uma critica à razão utópica e sua conseqüente superação. Mas isso 

permanece muito mais como uma intenção do que realidade. De fato, há a 

necessidade de uma crítica à razão utópica279, mas a ética do discurso não 

oferece um critério suficiente preciso para distinguir entre utopias �exaltas� 

(como diz Apel) e aquelas que são razoáveis, como a da comunidade ideal de 

comunicação. A única diferença é que a ética do discurso não tem um programa 

de efetivação acabado, permanecendo mais democrática e sujeita a ajustes, mas 

isso não implica que ela seja mais factível que as outras, apenas que tem uma 

maior cautela com relação à tendência negativa da utopia de se transformar em 

terror. Essa cautela não elimina a possibilidade do terror, porque não enfrenta o 

problema da relação entre a imaginação transcendental, que projeta ideais, e os 

critérios de factibilidade. A solução encontrada por Apel foi contornar o 

problema, afirmando que ao projetar etapas de realização da utopia, ou seja, ao 

criarmos uma �utopia concreta�, caímos em determinismos e aporias. Por outro 

                                                
277  APEL, Karl-Otto. Ist die Ethik der idealen Kommunikationsgemeinschaft eine Utopie? In: 
VOßKAMP, Wilhelm (Org.). Utopieforshung � Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie (1). 
Op. cit., p. 345. 
278 Ibidem, p. 345. 
279  Durante o semestre de inverno de 1980 e o de verão de 1981 se reuniram no Zentrum für 
interdisziplinäre Forschung (ZiF) da Universidade de Bielefeld, 17 cientistas das mais diferentes 
especialidades (Karl-Otto Apel entre eles) para discutirem a utopia moderna em diferentes grupos de 
trabalho. O resultado disso foi o livro Utopieforshung organizado por Wilhelm Voßkamp e publicado em 
três volumes. Desde a introdução do primeiro volume, Voßkamp destacava a necessidade de uma crítica 
da razão utópica tendo como referência a crítica popperiana. Anos mais tarde, Franz Hinkelammert 
respondeu a esse desafio publicando a sua Crítica a la razón utópica em 1984. 



 

 

154

 
 

lado, a ética do discurso não está completamente isenta de um certo 

determinismo ao relacionar os estágios de desenvolvimento moral à etapas de 

desenvolvimento histórico e institucional das sociedades, de modo que 

poderíamos supor que as instituições pós-convencionais teriam o papel de 

impulsionar o desenvolvimento moral da sociedade, o que não se verifica na 

prática280. Apel, de certa forma, aceita os pressupostos da tese de Popper de que 

as utopias são inimigas das sociedades abertas e que �ao tentarem produzir o 

céu acabam por produzir o inferno�, mas divergem quanto a solução. Para 

Popper a saída estaria em descartar todas as teorias que são impossíveis na 

prática; o que significaria a mera manutenção do já existente. Apel advoga o 

critério de racionalidade e democracia procedimental da ética do discurso como 

forma de diferenciação das utopias e considera que a validade por si só 

constitui um argumento suficiente para demonstrar sua aplicabilidade e 

superar a dicotomia entre razão teórica e razão prática. Resta saber se a solução 

apresentada por Apel não cai nos mesmos erros das utopias que ele próprio 

critica. 

 

 

6.2.1 Utopia e factibilidade 

 

  Costuma-se dizer que a política é a arte do possível. Enquanto projeto de 

ação social essa máxima se aplica à ética também. Pois, como diziam os 

medievais, �aquilo que não se pode não se deve�. Nesse caso, delimitar o que é 

                                                
280 Como admite Apel, só 5% dos adultos nos EUA atingem o estágio pós-convencional 6 da competência 
de juízo moral (Cf. APEL, Karl-Otto. A fundamentação pragmático-transcendental da ética da 
comunicação e o problema do mais alto estágio de uma lógica de desenvolvimento da consciência moral. 
In: APEL, Karl-Otto. Estudos de Moral Moderna. Op. cit., p. 252). Isso pode ser um indicativo de que a 
cultura da sociedade de consumo juntamente com os poderosos mecanismos de persuasão da mídia 
possam ter um influência maior sobre o comportamento moral do que as instituições pós-convencionais. 
Além disso, permanece a dificuldade, já presente na obra de Habermas, de associar o desenvolvimento 
moral dos indivíduos com o desenvolvimento moral da sociedade. Os testes de Piaget e Kohlberg se 
dirigem aos indivíduos em hipotéticas situações de dilemas morais, buscando explicar o processo 
psicológico de desenvolvimento moral. O que é muito diferente de uma análise de psicologia social em 
teria que considerar os condicionantes sociais de classe, nível de instrução, inserção ou exclusão social e 
cultural, etc. Ao não levar tais fatores em consideração pode-se cair no erro de acreditar que os processos 
individuais possam coincidir com os processos sociais em que atuam mecanismos sistêmicos que 
transcendem a vontade e a consciência individuais. Sobre essa questão ver SUNG, Jung Mo e SILVA, 
Josué Cândido da. Conversando sobre ética e sociedade. 13ª edição, Petrópolis: Vozes, 2005.  
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possível e o que não é torna-se critério para se avaliar se uma ética é apenas um 

ideal ou algo factível e, portanto, passível de medicação histórica. O que nos dá 

o limite da factibilidade é o impossível. Daí a necessidade de �conceber-se o 

impossível para, através da experiência e da análise da factibilidade conhecer o 

possível�281. 

 O problema da factibilidade ingressa na filosofia como crítica das utopias 

modernas, notadamente, a partir da questão da factibilidade da revolução total 

de Marx. Ernst Bloch desenvolveu essa crítica em O princípio esperança, nele 

Bloch mostra que, na impossibilidade de se realizar uma meta utópica, se 

estabelece um progresso infinito de aproximação à meta e a conseqüente 

negação da realidade atual em nome da realização futura da utopia. Avesso a 

qualquer viagem infinita, Bloch reivindica a presença utópica que se efetiva em 

metas concretas que apontam para uma totalidade que dá sentido às lutas 

concretas. Ao invés de um processo infinito, para Bloch só existe uma �meta 

final� que está além da factibilidade humana, o que acaba por levá-lo a 

elaboração de uma nova teologia. Isso provocou uma intensa crítica dos 

marxistas ortodoxos que nunca colocaram em questão a possibilidade de 

realização do fim a que se propunham. De qualquer forma a crítica de Bloch 

tornou evidente o problema da factibilidade. Tal problema ocupa um lugar 

central na obra de Franz Hinkelammert que o desenvolveu para além da crítica 

de Bloch. Em sua obra Ideologias del desarollo y dialectica de la historia, publicada 

em 1970, Hinkelammert afirma que o problema da factibilidade de uma meta 

qualquer não está em sua cientificidade ou validade mas em um elemento 

adicional que é a condição humana que impõe uma barreira à realização de 

metas possíveis. Ou seja, os limites à realização de metas são os limites das 

condições humanas para realizá-las. Tais limites ou condições de factibilidade 

são definidos por Hinkelammert em quatro categorias: 

a) a factibilidade técnica � ligada ao desenvolvimento histórico da ciência 

e da técnica que impedem que determinadas metas (como por exemplo, uma 

viagem tripulada à Vênus) sejam possíveis. Trata-se de uma factibilidade 

                                                
281 HINKELAMMERT, Franz. Crítica à razão utópica. São Paulo: Edições Paulinas, 1986, p. 17. 



 

 

156

 
 

relativa ao desenvolvimento tecnológico no tempo, algo que não é factível hoje 

talvez o seja amanhã. 

b) a factibilidade histórica � refere-se a metas da história humana dentro 

do marco tempo-espaço e diferencia-se do primeiro caso por não depender 

apenas do desenvolvimento técnico, mas dos desdobramentos históricos. 

Assim, uma meta pode não ser realizável em determinado contexto histórico, 

mas quando as condições para sua realização estejam dadas, talvez ela não seja 

mais desejável devido ao caráter irreversível da história. Do mesmo modo, 

podemos criar as condições históricas para que algo se torne factível. 

c) a factibilidade lógica � ela se difere das anteriores por não ser relativa, 

mas a priori. Se algo não é logicamente coerente não é factível nem agora nem 

no futuro. 

d) a factibilidade transcendental � refere-se à atividade humana em todos 

os planos e a realização do conceito limite. Ela não pode ser julgada por 

dedução lógica, mas por um juízo de avaliação geral. Mais de uma década mais 

tarde, Hinkelammert publica a sua Crítica à razão utópica em que desenvolve o 

conceito de transcendental de maneira mais detalhada. O problema para 

Hinkelammert está em que existem mundos impossíveis, mas não 

contraditórios e só a análise de sua factibilidade pode traçar o limite entre o que 

é possível e o impossível. �Quem não se atreve a conceber o impossível jamais 

poderá descobrir o que é possível. O possível é o resultado da submissão do 

impossível ao critério de factibilidade�282. A realização do possível, entretanto, é 

sempre desvirtuada pela ilusão da perseguição ou realização do impossível do 

qual se partiu.  

 Existem as impossibilidades em si mesmas que só ocorrem no caso de 

algo logicamente contraditório e aquelas que dizem respeito às ações humanas 

que, em última instância, revelam a transcendência da realidade em relação à 

capacidade do sujeito em conhecê-la. Como observa Peirce, se o mundo fosse 

um puro caos não poderíamos conhecer coisa alguma, pois todo conhecimento 

envolve algum grau de previsibilidade capaz de orientar nossa ação futura. 

                                                
282  Ibidem, p. 17. 
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Para que possamos conhecer algo é preciso que existam regularidades das quais 

se possam derivar regras. Logo, �a condição de possibilidade de qualquer 

cognição é uma generalidade real que a fundamente�283.  

Ao agir segundo uma regra experimentamos o fato de ver frustradas 

muitas de nossas previsões, o que revela um componente de indeterminação e 

acaso da natureza. Uma observação atenta demonstra que há muito mais 

eventos ocorrendo ao acaso do que segundo uma lei. O que justifica uma 

atitude cética diante de todo conhecimento científico pelo seu caráter falível. A 

radicalização dessa atitude, porém, levaria a inação, o que não é possível na 

prática.  

Os conceitos universais são uma forma de responder à limitação do 

sujeito cognoscente, na medida em que não pode aceder à totalidade dos fatos 

através da experiência, o faz abstratamente através de conceitos universais. 

�Desse modo, a transcendência dos conceitos universais corresponde a uma 

transcendência anterior da realidade�.284 Eles são, portanto, a maneira que 

encontramos para aspirar à totalidade, mesmo estando confinados a um 

número finito e parcial de dados da experiência. Aqui surge o problema da 

certificação das teorias, cuja validade não pode ser dada a priori, mas depende 

da permanência da regra no tempo em seu esse in futuro. Mas nada impede que 

ocorram modificações na realidade que levem a não confirmação da teoria e, 

por seguinte, a sua revisão.  

Teoria geral, como disse acima, não podem ser comprovadas ou 

falseadas pela experiência por se referirem a modelos completamente ideais, 

tais como, superfícies sem atrito ou vazio absoluto. A outra face das teorias 

gerais é o limite de impossibilidade que experimentamos ao tentar colocá-las 

em prática. Por exemplo, o sujeito pode projetar uma máquina de movimento 

contínuo (perpetuum mobile) e se chocar com a impossibilidade de construí-la o 

que o leva a conceituação da empiria em termos da lei de conservação da 

energia, que dá o limite do que é factível. �As impossibilidades são 

                                                
283  IBRI, Ivo Assad. Kósmos Noētós. São Paulo: Perpectiva, 1992, p. 34. 
284  HINKELAMMERT, Franz. Crítica à razão utópica. Op. Cit., p. 258. 
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experimentadas à medida que persegue fins, logo, sem a perseguição de fins, 

não podem ocorrer impossibilidades conhecidas. Somente o conhecimento de 

tais impossibilidades permite falar do possível�.285 

O mesmo vale para as teorias gerais do ordenamento social, que são 

pensadas através de conceitos transcendentais como mercado de equilíbrio 

perfeito ou planejamento perfeito, possíveis em teoria, mas impossíveis na 

prática, pois, em ambos os casos, seria necessário um conhecimento perfeito 

capaz de predizer exatamente quais seriam as ações dos diferentes agentes 

econômicos. Já que uma teoria social não pode destruir as condições de sua 

própria possibilidade, ou seja, uma sociedade na qual possa ser aplicada, é 

preciso se defrontar com o problema da eleição dos fins e com a escassez de 

meios para sua realização. Nem todos os fins tecnologicamente possíveis 

podem ser efetivados, mas somente aqueles compatíveis com a manutenção da 

própria sociedade, do contrário, o próprio objetivo desapareceria. Algo que 

Apel reconhece ao condicionar a realização da comunidade ideal de 

comunicação à existência da comunidade real de comunicação. O problema é 

que Apel supõe o fim como possível antes de avaliar sua factibilidade. 

 Ao se chocar com os limites do possível, o ser humano projeta mundos 

impossíveis através da imaginação transcendental. Assim surgem as utopias de 

mundos de plena satisfação das necessidades humanas, ou de liberdade 

absoluta em que o ser humano não estaria mais preso aos limites da escassez de 

recursos. A busca de tais mundos defronta-se com o problema da mediação 

institucional que sempre implica certo grau de dominação e negação do ideal a 

que se propõe. Daí surge três caminhos: a) ou se aceita o limite institucional e se 

busca promover mudanças nas próprias instituições reconhecendo que elas não 

podem ser abolidas, mas melhoradas tendo o ideal como critério para se pensar 

as correções necessárias; b) ou se busca a aproximação infinita ao ideal, através 

do sacrifício do presente; c) ou se opta pela via da ação direta acreditando que 

da destruição das instituições vigentes, das cinzas surgirá a sociedade utópica, o 

que leva inevitavelmente ao terror.  

                                                
285  Ibidem, pp. 255-256. 
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Com efeito, em sentido estrito, não se pode colocar com realismo a 
abolição da dominação, mas apenas sua transformação no sentido de 
que a vida de todos seja o mais digna e humana possível. (...) A abolição 
da dominação em sentido estrito é a ilusão transcendental de progressos 
infinitos ou a mistificação transcendental das ações diretas. São esses os 
dois anjos que impedem a entrada no paraíso definitivo � e a impedem 
com espadas na mão.286   

 
 Isso não implica que devamos declarar �o fim das utopias�, pois, como 

dissemos, o princípio de impossibilidade está na base do nosso próprio 

conhecimento sobre a realidade e é ele que nos impulsiona a alargar o horizonte 

do possível ao transcender o meramente dado. Além disso, não se pode saber a 

priori o que é impossível do ponto de vista prático, isso só a experiência pode 

indicar. Daí que o critério de impossibilidade é um conceito de que se modifica 

historicamente. O que Hinkelammert chama a atenção é que �jamais se pode 

deduzir desses modelos a impossibilidade dos processos reais, mas apenas a 

conclusão de que os processos reais nunca podem ser simples repetição desses 

modelos�287. Logo, o critério de factibilidade permite pensar o possível ao 

mesmo tempo em que serve de parâmetro para crítica à razão utópica e seus 

progressos ao infinito, mostrando que um ideal não pode ser aproximado, mas 

somente uma possível meta empírica. O que não nos impede de projetar ideais 

e novas metas empíricas que ampliam nosso campo de conhecimento e ação. 

 

6.2.2 Ética do discurso e factibilidade 

 
Após analisarmos a relação entre ética, utopia e factibilidade, cremos ter 

reunido elementos suficientes para retomar o problema da mediação histórica 

da ética do discurso, ou, em outros termos, a relação entre a parte A e a parte B 

da ética do discurso. Durante o �IV Seminário Internacional: a Ética do Discurso 

e a Filosofia Latino-Americana da Libertação�, que teve lugar na UNISINOS em 

1993, Franz Hinkelammert teve a oportunidade de debater com Apel o 

problema da aproximação a uma comunidade de comunicação ideal a partir de 

uma comunidade de comunicação real. Coerente com sua tese sobre a 

                                                
286 Ibidem, p. 297. 
287  Ibidem, pp. 181-2. 
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factibilidade, Hinkelammert chega à conclusão de que tal aproximação é 

impossível: 

A contingência da linguagem, do mesmo modo que a contingência do 
mundo, não é ela mesma contingente, mas inevitável. A contingência é 
condição humana. Isso exclui qualquer tese, cuja validade pressuponha 
qualquer infindável aproximação assintótica a situações ideais. Idéias 
regulativas não podem ser efetivadas, mas nem sequer aproximadas por 
um processo aproximativo no tempo. A relação da realidade com as 
idéias regulativas não pode ser a de uma aproximação. Neste caso, uma 
realidade contingente deveria achegar-se aproximativamente de uma 
realidade sem contingência. (...) Se, porém, excluirmos qualquer 
infindável aproximação assintótica a situações ideais, então cai uma tese 
central para Apel, a saber, a tese da identidade dos princípios 
constitutivos e regulativos da experiência. Apel somente pode afirmar 
essa identidade porque pressupõe uma infindável aproximação 
assintótica à situação ideal de uma comunidade ideal de comunicação. 
Se excluirmos esse processo, tanto os princípios constitutivos como os 
regulativos da experiência desmoronam.288 

 
Tal impossibilidade se deve à ilusão transcendental da ética do discurso 

� também partilhada por muitas outras teorias sociais modernas � de que algo 

que é impossível possa ser alcançado a longo prazo.  

Hegel foi o primeiro a analisar o problema do progresso infinito e 

chamou a tentativa de aproximação infinita a um ideal de �má infinitude�. A 

má infinitude é a ilusão de que através de um progresso cumulativo de 

quantidades finitas, possa se chegar a algo infinito. Para usar uma analogia 

matemática, é o mesmo que pensar que um milhão está mais próximo do 

infinito que 3. Embora existam números maiores que outros, não há números 

que estejam mais próximos do infinito que outros.  

As aproximações infinitas possíveis, mesmo em matemática, são aquelas 

em que o infinito está entre dois finitos, como no caso da aproximação 

assintótica, na qual uma seqüência infinita aproxima-se de um valor finito. 

Assim, 9,999... aproxima-se de 10. A aproximação ao infinito da ilusão 

transcendental tenta realizar algo que não é possível nem em matemática. 

A aproximação assintótica ou a longo prazo, de que fala Apel, só é 

possível para metas alcançáveis, no caso, para parte B da ética do discurso, ou 
                                                
288 HINKELAMMERT, Franz J. Ética de discurso e ética de responsabilidade: uma tomada de posição 
crítica. In: SIDEKUM, Antônio (Org.).  Ética do discurso e Filosofia da Libertação. São Leopoldo: 
Editora UNISINOS, 1994, pp. 99-100. 



 

 

161

 
 

seja, a sobrevivência da espécie humana. No que tange à tentativa de realizar a 

parte A da ética do discurso trata-se de uma ilusão transcendental por ser uma 

meta impossível de ser alcançada mesmo em um tempo infinito e, portanto, não 

é possível se construir uma mediação histórica para algo que não é realizável. 

Apel descobriu algo fundamental ao investigar as condições não-

contingentes de validade dos discursos contingentes, que se apresentam 

contrafaticamente na prática argumentativa. Seu erro, porém, assim como já o 

havia sido o da filosofia analítica ao pretender criar uma linguagem artificial 

capaz de eliminar os mal-entendidos da linguagem comum, está em pretender 

abolir a contingência em direção a uma comunidade ideal de comunicação 

orientada racionalmente para formação de consensos. Mas os seres humanos 

não fazem uso estratégico da linguagem apenas motivados por interesses 

egoístas, o fazem também nas estratégias voltadas para sobrevivência. A 

institucionalização da sociedade leva a uma relação objetivante entre os 

sujeitos. Para que os sujeitos se reconheçam como tais como no �reino dos fins�, 

no sentido kantiano, e nunca como meio, seria necessário eliminar todas as 

instituições sociais, o que por sua vez, implicaria no fim da própria sociedade. 

Se a sobrevivência da comunidade real de comunicação é a condição para 

realização da comunidade ideal de comunicação, então não se podem abolir as 

instituições que permitem essa sobrevivência (como as instituições econômicas 

e políticas, por exemplo). Desse modo, caímos no paradoxo de não podermos 

realizar a comunidade ideal de comunicação, ao mesmo tempo em que temos, 

segundo Apel, a �obrigação� de nos aproximarmos progressivamente dela. Tal 

paradoxo se torna mais evidente quando Apel tenta aplicar a ética do discurso 

ao direito, política e economia. 

 

 

6.3 A ética do discurso aplicada ao direito, à política e à economia 

 

 No início de nosso trabalho citávamos a preocupação de Apel frente a 

uma dupla problemática: por um lado, frente à ameaça ecológica e os efeitos 
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perversos do processo de globalização nunca uma macro-ética de 

responsabilidade global foi tão necessária; por outro, tal tarefa nunca foi tão 

complexa e mesmo sem perspectiva como na era da ciência. Buscando 

responder a esse duplo desafio, Apel realizou a fundamentação transcendental-

semiótica da filosofia, segundo a qual todo aquele que argumenta seriamente 

pressupõe a priori uma comunidade ideal de comunicação, faticamente 

antecipada na situação real de fala. A partir do conceito de comunidade ideal de 

comunicação, Apel chegou juntamente com Habermas ao princípio de 

universalização ou princípio �U� da ética do discurso: �toda norma válida deve 

satisfazer a condição de que as conseqüências e efeitos colaterais que 

previsivelmente resultam de sua observação universal para satisfação dos 

interesses de cada indivíduo devem poder ser aceitas sem constrangimento por 

todos os afetados�289. Já nessa primeira formulação temos o problema dos 

efeitos que �previsivelmente resultam� que depende dos conhecimentos 

disponíveis sobre a questão que é objeto da deliberação. Em termos ideais, só 

um conhecimento perfeito poderia responder por todos os efeitos diretos e 

colaterais da ação. Como tal conhecimento perfeito não existe � nem mesmo em 

uma comunidade ideal � Apel admite que poderão haver efeitos não previstos 

no momento da decisão. Segue-se daí que alguns afetados em dúvida sobre os 

efeitos desejados e indesejados da ação que poderiam recusar-se a decidir. 

Como a possibilidade da dúvida nunca poderia ser completamente eliminada, 

ou os participantes deliberam sem conhecimento completo ou se recusam a 

decidir, o que levaria a comunidade à paralisia. Além disso, como considerar o 

caso dos participantes que concordarem com a decisão, mas depois acabarem 

sendo afetados por ela de um modo não previsto? Poderão revogar a decisão? 

Em que casos esse recurso poderia ser considerado legítimo? Por outro lado, se 

revisarmos a norma o tempo todo, nunca chegaremos a deliberar sobre coisa 

alguma290.  

                                                
289  APEL, Karl-Otto Apel. Kann der postkantische Standpunkt der Moralität noch einmal in substantielle 
Sittlichkeit �aufgehoben� werden? In: ______. Diskurs und Verantwortung � Das Problem des 
Übergangs zur postkonventionellen Moral. Op. cit., p.122. 
290  Essa é, aliás, uma crítica recorrente ao sistema parlamentar que não consegue aprovar as leis na 
velocidade em que a opinião pública o demanda.  
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 Frente a tais dificuldades, Apel argumenta que a ética do discurso não é 

uma ética deontológica como outras éticas universais que deduzem normas, 

valores morais ou jurídicos a partir de princípios supostos como 

universalmente válidos e aplicáveis a situação histórica.  Trata-se de uma ética 

em dois níveis em que o princípio �U� constitui a parte A e se refere à validade 

que se complementa com uma parte B que se refere ao a priori da facticidade 

historicamente condicionada. A priori segundo o qual cada argumentante 

pertence a uma comunidade real de comunicação que condiciona a aplicação da 

parte A. Dessa forma, Apel pretende escapar da crítica de Weber à ética da 

convicção insensível ao contexto advogando uma ética da responsabilidade 

capaz de responder aos conflitos de nossa época. Assim, não cabe mais falar em 

uma responsabilidade individual como na moral de Kant, pois não há como 

imputar responsabilidades individuais para problemas de ordem global, o mais 

apropriado é falar em co-responsabilidade. Da mesma forma, não se pode 

esperar que a comunidade ideal de comunicação surja como resultado da ação 

dos indivíduos motivados pela máxima �age como se participasse de uma 

comunidade ideal de comunicação�. Nesse caso, a ética do discurso se tornaria 

uma ética da convicção como em Kant, em que a correção da ação do indivíduo 

está completamente desvinculada dos efeitos da ação. Uma ética da 

responsabilidade deve estar atenta às conseqüências da ação e inclusive fazer 

uso da ação estratégica em determinadas circunstâncias em que se torna 

legítima a transgressão da norma. 

Isso se aplica, por exemplo, à transgressão da proibição de matar ou de 
mentir em uma situação de legítima defesa; ou, possivelmente, também 
a um pai de família que passa por necessidades e não consegue 
solitariamente (no sentido de um desempenho moral isolado modelar), 
em uma situação social de corrupção generalizada, desistir de 
determinadas práticas, como suborno, ludíbrio de funcionário público, 
propina aliciante e coisas do gênero.291 
 

 Mas mesmo aqui não fica claro quando a transgressão da norma pode ser 

considerada como legítima e quando não é. Os casos citados por Apel são 

bastante óbvios e até legitimados do ponto de vista legal, de modo que não 
                                                
291  APEL, Karl-Otto. Dissolução da ética do discurso?. In: MOREIRA, Luis (org.). Com Habermas 
contra Habermas � direito, discurso e democracia. Op. cit., p. 283.  
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permitem a extração de um critério distintivo para as diversas situações. Em 

situações mais complexas em que ambos os lados estão errados ou ambos têm 

parte da razão, como, por exemplo, no conflito entre judeus e palestinos ou em 

se traficar drogas para financiar a luta armada contra um regime tirânico, como 

avaliar qual ação é legitima e qual não é? 

 Tais dificuldades estão na base da crítica de Otfried Höffe292 a ética do 

discurso. Segundo Höffe, �o princípio da ética do discurso, devido ao seu 

postulado da formação de consenso isenta de dominação, estaria a priori sem 

condições de providenciar uma legitimação à validade de normas jurídicas 

como normas coercitivas�293. Como sociedades complexas não podem existir 

sem instituições, que sempre implicam num certo grau de dominação e 

alienação, Apel se viu forçado a reformular mais uma vez a ética do discurso 

levando em consideração a crítica de Höffe da necessidade de legitimação das 

instituições e, conseqüentemente, ao reconhecimento tácito da impossibilidade 

de realização da comunidade ideal de comunicação294. Em sua reformulação, 

Apel manteve a parte A como estava e subdividiu a parte B em dois subgrupos:  

Parte B1: tratará da fundamentação (e, respectivamente, da legitimação) 
moral das prerrogativas de coerção do Estado de Direito e, nessa 
medida, da validade de normas jurídicas, igualmente baseadas em 
coerção. 
Parte B2: tratará, finalmente, da mediação moral da moralidade 
(especificamente da ética da responsabilidade), no sentido mais estrito 
(da parte A), com ação estratégica no aspecto mais amplo daquilo que 
podemos chamar de política responsável.295 

 

                                                
292  Cf. HÖFFE, Otfried. Justiça política � Fundamentação de uma filosofia crítica do direito e do 
Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
293  APEL, Karl-Otto. Dissolução da ética do discurso? In: MOREIRA, Luis (org.). Com Habermas 
contra Habermas � direito, discurso e democracia. São Paulo: Landy Editora, 2004, p. 233. 
294 �Da pressuposição do a priori da facticidade e, respectivamente, da historicidade pelo princípio 
primordial do discurso e pelo princípio moral primordial, nele contido, resulta, nesse ponto, de antemão, a 
necessidade de vincular a fundamentação do princípio �U� da ética do discurso, a qual pode ser derivada 
do postulado da comunidade ideal de comunicação, à reserva, em termos de ética da responsabilidade, da 
eventual impossibilidade de aplicação ao mundo real e, depois, à comunidade real de comunicação, bem 
como a um princípio de complementariedade para esse caso. APEL, Karl-Otto. Dissolução da ética do 
discurso? Op. cit., pp. 276-277. 
295 APEL, Karl-Otto. A ética do discurso diante da problemática juridical e política: as próprias diferenças 
de racionalidade entre moralidade, direito e política podem ser justificadas normativa e racionalmente 
pela ética do discurso? In: MOREIRA, Luis (org.). Com Habermas contra Habermas � direito, discurso e 
democracia. Op. Cit., p. 143. 



 

 

165

 
 

 A fundamentação da legitimidade das instituições de acordo com essa 

nova arquitetônica da ética do discurso foi desenvolvida por Apel em sua 

terceira tentativa de pensar com Habermas contra Habermas intitulada 

�Dissolução da ética do Discurso?�. Nela, Apel apresenta a necessidade de se 

fundamentar as instituições que possam desonerar a �exigibilidade� ou 

�imputabilidade� da responsabilidade dos indivíduos sobre as ações globais. 

Afinal, como os efeitos das ações em uma sociedade complexa não podem ser 

previstos em sua totalidade, tampouco há como imputar a responsabilidade 

diretamente a um indivíduo ou grupo de indivíduos por ações coletivas. 

 Apel concentra sua atenção no nível jurídico-político que teria a função 

de criar mecanismos para regulação da economia, já que as instituições sempre 

se regulam por outras instituições (ou meta-instituições). Uma meta-instituição 

que teria função de regular a ação de outras é o direito que assume três funções 

diferentes a partir do ideal da ética do discurso: 

1) Da relação com a moral ideal do discurso (...) deriva a exigência 
relevante, em termos de legitimação, de fundar o Direito em 
consonância com o princípio da capacidade de consenso das normas a 
serem genericamente observadas para todos os afetados, ou seja, no sentido 
da idéia reguladora da identidade dos legisladores e dos destinatários do 
direito, o que significa também: sob a consideração do postulado moral dos 
Direitos Humanos universalmente válidos. 

2) Da relação com o poder político � portanto, da utilização do monopólio 
estatal da força para fazer vigorar as normas jurídicas e impor a sua 
observância � deriva a exigência de limitar as obrigações jurídicas 
dos cidadãos, restringir a arbitrariedade quanto ao comportamento 
externo e impor a sua observância, nesse sentido, de modo tão efetivo 
que se garanta a mais completa desoneração possível, dos cidadãos, 
da auto-ajuda forçada no que se refere à responsabilidade recíproca. 

3) Da relação com a Economia, por fim � compreendida como forma de 
assegurar o provimento material dos seres humanos por meio do 
concurso entre os comerciantes e os prestadores de serviços no 
mercado � deriva a exigência de que o Direito garanta, na forma de 
uma ordem que circunscreve a economia de mercado (...), a autonomia 
(dispor de propriedade), bem como a liberdade, de todos os 
participantes do mercado, de negociar e contratar, no sentido de 
estrategicamente perseguirem o próprio interesse e coibirem 
distorções da concorrência livre.296 

 

                                                
296  Ibidem, pp. 296-297.  
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O resultado a que Apel chega à fundamentação das instituições jurídicas, 

políticas e econômicas é bastante modesto para enfrentar os desafios que se 

colocam para parte B da ética do discurso. Sua fundamentação não ultrapassa 

as formulações do Estado liberal do século XVIII, quando a maior parte dos 

direitos dos trabalhadores ainda não estava assegurada constitucionalmente. 

Vale dizer ainda que são os Estados democráticos das maiores economias 

capitalistas (o G7) que são os mais resistentes a acabarem com as barreiras 

protecionistas para os produtos do Terceiro Mundo ou a adotarem medidas 

restritivas para controlar a emissão de poluentes na atmosfera. Talvez o 

problema se situe em um nível de exigências que surge na facticidade da 

comunidade real (parte B) que entrega o papel de fundamentação da ética da 

responsabilidade histórica à parte A que não transcende o nível das relações 

formais do discurso. Apel acredita que um Estado democrático cosmopolita 

possa ser algo bastante próximo a uma comunidade ideal de comunicação. A 

questão é que tal Estado, já idealizado por Kant, talvez chegue muito tarde para 

poder ter alguma efetividade em um capitalismo globalizado com ampla 

autonomia em relação ao Estado, de modo que os �votos� em dinheiro dos 

acionistas nas bolsas internacionais têm muito mais reflexo sobre as decisões 

governamentais do que os votos dos cidadãos nas urnas. Além disso, na 

medida em que a ética do discurso garante a �autonomia� e a �liberdade� dos 

agentes do mercado �para estrategicamente perseguirem o próprio interesse� se 

assume como francamente capitalista sem sequer discutir que tipos de 

restrições são necessárias à economia de mercado, algo que mesmo economistas 

liberais reconhecem como necessário. Sequer Apel se posiciona, por exemplo, 

frente o conflito entre Direitos Humanos, democracia e livre mercado, cuja 

orientação para a maximização do lucro leva muitas vezes a retrocessos e 

déficits nos dois outros campos297.   

                                                
297  Basta citar a complacência atual das grandes potências internacionais frente ao desrespeito aos 
direitos humanos e ao meio ambiente na China, assim como o seu papel no rebaixamento do valor da 
força de trabalho e na perda dos direitos trabalhistas conquistados por trabalhadores do mundo inteiro 
durante séculos de lutas, devido a força da �livre concorrência� com os produtores chineses. 
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Mais uma vez o problema da factibilidade reaparece como o retorno do 

reprimido. Apel reconheceu, através da crítica de Höffe, que não se pode pensar 

uma sociedade complexa sem instituições. Instituições implicam em algum 

grau de dominação e o conseqüente adeus ao consenso livre de coerção da 

comunidade ideal de comunicação. Por outro lado, Apel não pode fundamentar 

as instituições a partir da parte B, pois, como definiu, faz parte da facticidade 

contingente, só a parte A pode fornecer fundamentos para as instituições 

(embora essas já os tenham). Ocorre que tais fundamentos são tão abstratos que 

não são capazes de fornecer um aporte crítico para as modificações necessárias 

que tais instituições deveriam sofrer. A única coisa que podemos depreender é 

que elas devem ser ampliadas para além da esfera nacional. Dessa forma, a ética 

do discurso perde a sua eficácia teleológica, permanecendo deontológica. Para 

retomá-la deveria se concentrar na dialética entre o impossível e o factível na 

construção de modelos realmente possíveis de se serem efetivados e não 

multiplicar idealizações, como uma economia ideal, uma política ideal, etc. 

A tensionalidade entre teoria e prática está presente na base de várias 

teorias empregadas por Apel, das quais ele poderia ter se servido para pensar o 

problema da mediação histórica da ética do discurso. Pensando �com Apel 

contra Apel�, podemos citar o �circulo virtuoso� hermenêutico, que a partir do 

real projeta um ideal que novamente volta-se para o real que modifica o ideal, 

aumentando a compreensão sobre o real e a possibilidade de crítica. Nas teorias 

da ação temos o pragmatismo de Peirce em que a crença leva o sujeito à ação, 

esta se confronta com a experiência que modifica ou confirma a crença 

ampliando o conhecimento sobre a realidade, num processo em que �o fim do 

pensamento é a ação à medida que o fim da ação é outro pensamento� (CP 

8.272)298. Há ainda, não mais na tradição a que Apel se filia, o conceito marxista 

da práxis em que teoria e ação estão dialeticamente relacionadas em um 

                                                
298 Ibri expressa a relação entre conceito e ação no pragmatismo nos seguintes termos: �ao entender-se o 
lado externo do conceito como a ação que ele predispõe ocorrer, esta não deve tornar-se um fim em si 
mesma, mas ser instância na qual o pensamento se vê como sua necessária existencialização, e, portanto, 
retornar à sua forma original como processo de retroanálise decorrente dessa interatividade entre os 
planos teórico e prático�. IBRI, Ivo Assad. Pragmatismo e Realismo: a semiótica como transgressão da 
linguagem. In: Cognitio � Revista de Filosofia, volume 7, n° 2, São Paulo: Educ, julho/dezembro de 
2006, p. 253. 
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processo em que o conceito transcende a experiência do sujeito na tentativa de 

abarcar a totalidade, o que lhe permite agir para além do meramente dado. Ao 

chocar-se com a realidade, o sujeito descobre que determinadas idealizações são 

impossíveis, o que lhe dá o limite do possível como campo de ação o que lhe 

permite um novo nível de conceituação, embora tal processo tenha também sua 

negatividade como ilusão transcendental, o que demanda uma meta-teoria 

como esfera crítica de discernimento � um possível espaço para ética. 

Nenhum desses modelos de mediação aparece na ética do discurso. 

Mesmo assim, o sujeito é convidado a agir na situação histórica concreta que 

�sempre incluirá um engajamento arriscado que não pode ser abrangido nem 

pelo saber filosófico, nem pelo saber científico� e que envolve �uma decisão 

�moral� de fé não fundamentável�299. Uma decisão moral de fé parece estar mais 

próxima de uma ética da convicção do que de uma ética da responsabilidade. 

Talvez porque Apel acredite não ser esta uma tarefa da filosofia, deixando � em 

sua divisão do trabalho intelectual � tal tarefa às ciências sociais300. Mas as 

ciências sociais, por seu turno, também têm os seus modelos ideais como 

hipóteses de trabalho e seus critérios de objetividade e talvez não fosse razoável 

trocar um modelo ideal por outro sem um critério que o justificasse. Dessa 

forma, a ética do discurso permanece sem estabelecer uma complementaridade 

satisfatória entre comunidade ideal e real de comunicação ou, em outros 

termos, entre validade e factibilidade.      

 

                                                
299  APEL, Karl-Otto. O a priori da comunidade de comunicação e os fundamentos da ética. In: APEL, 
Karl-Otto. Transformação da Filosofia 2: o a priori da comunidade de comunicação. Op. cit., p. 491 
300  Cf. Ibidem, pp. 490-491. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao examinar a fundamentação pragmático-transcendental da filosofia 

realizada por Karl-Otto Apel, salta aos olhos sua capacidade de síntese das 

diferentes correntes filosóficas e a familiaridade com que trata de cada uma 

delas. Tudo isso sem perder de vista a perspectiva de uma �transformação da 

filosofia� capaz de recolocar a questão das condições de validade e 

possibilidade de fundamentação do conhecimento novamente no centro do 

debate filosófico tal como o fizera Kant séculos antes. Também chama a atenção 

o esforço de Apel por integrar diferentes tradições filosóficas como a 

hermenêutica, a filosofia da linguagem e a pragmática, assimilando 

criticamente as contribuições de cada uma delas. Dessa forma, Apel não realiza 

uma mera apropriação de conceitos isolados, mas busca �mudar o curso�, por 

assim dizer, das correntes filosóficas de modo a confluírem em sua reconstrução 

hermenêutico-pragmática da filosofia transcendental. Isso permite a Apel a 

fundamentação da filosofia a partir de várias perspectivas, chegando a uma 

hermenêutica transcendental, ao jogo de linguagem transcendental e a 

semiótica transcendental da comunidade ideal de comunicação pressuposta em 

todo processo argumentativo. 

Entre as várias formas de fundamentação, Apel elege a pragmática 

transcendental como tendo uma anterioridade em relação as outras por sua 

possibilidade de fundamentação reflexiva, ou seja, a incontornabilidade da 

situação de argumentação, cuja tentativa de refutação constitui uma contradição 

performativa que reconhece tacitamente justamente o que pretendia refutar. A 

fundamentação reflexiva, ou argumento elêntico, já usado por Aristóteles, 

ganha uma importância central na filosofia de Apel graças à dimensão 

pragmática da situação comunicativa. Faltava a Apel, entretanto, um elemento 

que lhe permitisse retirar conseqüências éticas de sua fundamentação 

pragmática, o que ele relata ter encontrado na obra de Ch. S. Peirce. Em Peirce. 

Nesse autor, Apel encontra um dos pilares de sua filosofia através da 
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transformação do conceito peirciano de comunidade ilimitada de 

investigadores em comunidade ideal de comunicação pressuposta 

contrafacticamente em toda situação de fala. Mas, de fato, ao compararmos o 

conceito de comunidade ideal de comunicação de Apel com a comunidade 

ilimitada de investigadores de Peirce é fácil perceber que o conceito peirciano 

serviu apenas como aporte heurístico para a filosofia de Apel. Isso porque em 

Peirce, a comunidade ilimitada de investigadores funciona como um ideal 

regulativo (em sentido kantiano) postulando que se levarmos a investigação até 

as suas últimas conseqüências e nos submetermos ao processo autocorretivo da 

experiência absorvido no interior da comunidade de investigadores, 

melhoraríamos significativamente nosso conhecimento da realidade. Isso é 

coerente com a perspectiva de Peirce de que todo conhecimento é um esse in 

futuro, ou seja, todo conhecimento deve ser capaz de prever eventos futuros e, 

dessa forma, orientar a ação. Apel muda a direção do conceito de Peirce para 

um a priori no qual a investigação joga papel normativo, através das regras de 

validade próprias à situação argumentativa. Ao postular o a priori da 

comunidade ideal de comunicação, Apel pretende juntar princípios 

constitutivos e regulativos em um único conceito, algo que não encontra 

suporte no pragmatismo de Peirce que atribui o papel regulativo às ciências 

normativas que orientam a ação. Além disso, a fundamentação reflexiva não 

pressupõe uma comunidade ideal de comunicação, mas apenas um 

argumentante, real ou possível, disposto a contestar a validade da 

argumentação. A comunidade ideal é uma projeção em termos transcendentais 

da comunidade real de argumentação. Tal projeção é comum tanto à ciência 

quanto ao pensamento utópico e pode servir como guia para se pensar o 

possível a partir do impossível. Em Apel, porém, a comunidade de 

comunicação ideal constitui a base da ética do discurso da qual deriva a 

obrigação de realizar a comunidade ideal na comunidade real de comunicação, 

de modo que a expressão �antecipada contrafacticamente� se torne destituída 

de sentido. Da obrigação de realizar a comunidade ideal na comunidade real 

Apel extrai a necessidade de se garantir a sobrevivência da comunidade real de 
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comunicação.  Dessa forma, temos uma relação dialética entre o a priori 

comunidade ideal de comunicação que constitui a parte A na qual se funda as 

condições de validade e possibilidade da ética do discurso e o a priori da 

facticidade da comunidade real de comunicação que constitui a parte B. Sem a 

comunidade real não há a possibilidade de realização da comunidade ideal; por 

outro lado, é a comunidade ideal que dá sentido a comunidade real. Mas Apel 

não examina suficientemente se tal realização é realmente factível ou se ela não 

passa de uma ilusão transcendental, ou seja, a ilusão de que através de 

mediações possíveis possa se alcançar uma meta impossível. 

Um reflexo disso pode ser visto no problema da fundamentação das 

instituições apontado por Höffe. Se admitirmos que instituições são necessárias 

para o ordenamento da vida social em sociedades complexas, então temos 

igualmente que admitir que sempre haverá um grau de dominação e assimetria 

nas relações sociais e que, portanto, nunca será possível a tomada de decisões 

de alcance universal totalmente livres de coerção. Tal perspectiva não implica, 

obviamente, que essa coerção não possa ser reduzida, mas que apenas não pode 

ser eliminada, razão pela qual se tornam necessárias medidas compensatórias 

para proteger os grupos mais prejudicados pelas deliberações. Porém, ao tentar 

aplicar os princípios da ética do discurso à fundamentação das instituições sem 

modificar significativamente seus pressupostos, Apel apenas acaba por deslocar 

o problema sem resolvê-lo, com a projeção de instituições ideais que sequer 

fornecem um referencial crítico para pensar a reforma das instituições vigentes. 

Contraditoriamente, enquanto do ponto de vista da validade Apel chega a 

postular que sua fundamentação da filosofia constitui o terceiro grande 

paradigma da história da filosofia, no campo da razão prática os seus resultados 

são bastante tímidos e mesmo desanimadores. Permanece, portanto, o caminho 

aberto à investigação de uma possível mediação histórica pra ética do discurso 

que submeta a validade à factibilidade. Mais ainda, que a sobrevivência da 

comunidade real de comunicação não seja vista apenas como um meio para se 

alcançar a comunidade ideal, mas um fim em si mesmo, igualmente 

incontornável, a ser pressuposto por qualquer ética que se pretenda universal.  
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