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RESUMO 

 

Este estudo é uma tentativa de promover uma partilha de perspectivas 

entre o neo-pragmatismo do filósofo Richard Rorty, mormente a partir das 

obras Filosofia e o espelho da natureza e Contingência, Ironia e 

Solidariedade e a Teologia da Libertação, em seu mais proeminente 

representante, Juan Luis Segundo, com o foco principal nas obras Libertação 

da teologia e O dogma que liberta. Desenvolve-se aqui uma aproximação de 

olhares para a verdade e a revelação, concebendo-as como processos 

pedagógicos. A verdade, como  conceito não apenas religioso, do que se 

busca para dar sentido ao mundo e a vida humana e a revelação, como uma 

experiência marcada pela linguagem e expectativas religiosas de significado 

existencial são experiências similares e constituem-se não como o resultado 

de um processo de aprendizagem, mas como o processo em si mesmo, 

aberto e em constante renovação. A verdade, assim, não seria aonde se 

chega, mas os caminhos pelos quais se vai. 

            Encontrar os pontos de contato e as possíveis mútuas contribuições 

do pensamento do filósofo Richard Rorty, e sua filosofia edificante, e do 

teólogo Juan Luis Segundo, e sua ideia de revelação como processo 

pedagógico, será meu esforço de aproximação entre suas proposições e a 

construção de uma proposta que não fuja à linguagem e condição humanas. 

O humano, que marcado pela liberdade, tem na contingência de suas 

construções um limite para as suas conquistas e um espaço para a sua 

libertação de qualquer processo desumanizador. 

 



 

Palavras chaves: verdade, revelação, neo-pragmatismo, Teologia da 

Libertação. 

CABRAL JUNIOR, Elienai. The truth si the conversation: Unexpected 

approaches between the neo-pragmatism of Richard Rorty and Liberation 

Theology in Juan Luis Segundo. Religious Science Pos Graduation Program. 

São Bernardo do Campo, Universidade Metodista de São Paulo, 2012, 139f. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study si an attempt to promote a sharing of expectations between the 

philosopher Richard Rorty neo pragmatism, mainly from the works Philosophy 

and the Mirror of Nature and Contingency, Irony, and Solidarity and The 

Liberation of Theology, in its more prominent expert, Juan Luis Segundo, with 

primary focus on the works The Liberation of Theology and O Dogma que 

Liberta (The Dogma which Sets Free). It´s developed here an approach of 

staring to the truth and the revelation, conceived as pedagogical methods. 

The truth, not as a religious concept, of what is searched to give sense to the 

world, human life, and revelation, as an experience emphasized by the 

language and religious expectations existential meaning are similar 

experiences and constitute not only as a result of a learning process, but as a 

process in itself, open and in constant renewal. The truth would not be where 

someone gets, but the roads by which someone takes. 

 

Finding the contact points and the possible mutual contributions of the 

philosopher Richard Rorty´s thought, and his edifying philosophy, and the 

philosopher Juan Luis Segundo, and his idea of revelation as a pedagogical 

process, will be my effort of approach between his propositions and the 

construction of a proposal which does not get rid of the human language and 

condition. The human being, who was marked by freedom, has in the 

contingency of his constructions a limit to his achievements and a space for 

his liberation of any dehumanizing process. 



 

Key Words: Truth, revelation, neo pragmatismo, Theology of Liberation. 
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INTRODUÇÃO 

  

Além da educação pentecostal, minha formação foi marcada pelo 

ambiente das atividades eclesiásticas. Não bastasse meu pai ser pastor e 

escritor de livros de teologia, meus avós, Osmar Cabral e José Carlos Lessa, 

e meu bisavô paterno, Camilo Peclat, também exerceram o trabalho pastoral. 

Tem-se notícia de que meu bisavô teve um forte envolvimento com 

implantação de igrejas no sul do estado do Rio de Janeiro e norte do Estado 

do Espírito Santo. Todos atuantes dentro das Assembleias de Deus. 

 E como outras crianças, espelhei-me no exemplo paterno e nutri 

infantes, mas promissores desejos pela carreira eclesiástica. Assisti ao 

sucesso do meu pai como pregador e escritor de textos de formação 

teológica, o que tornou a atividade pastoral fascinante na mente do garoto. 

Apesar de todas as oscilações e crises da juventude, mantive o desejo de me 

dedicar às atividades sacerdotais.  

 Fui criado entre livros. Meu pai, escritor e teólogo, além de um bibliófilo 

confesso, teve todos os motivos para reunir a maior biblioteca particular que 

já vi, milhares de livros colecionados por décadas. Minha mãe, com formação 

em Letras e Psicologia, sempre foi leitora contumaz e preciosista com o uso 

da língua portuguesa em nossas relações, as mais informais, inclusive. Deste 

ambiente sorvi minha paixão pelos livros e o pensamento inquieto. 

 Também convivi com uma piedade fervorosa. Entre vigílias de oração, 

jejuns, cultos domésticos diários, frequência disciplinada à igreja, busca 

perfeccionista de santificação pessoal, expectativas escatológicas de fim de 

mundo, apelos de dedicação vocacional, empenhos pela evangelização e 

salvação de vidas do destino do inferno pós-morte, tudo no estilo ardoroso do 

movimento pentecostal; conheci visceralmente a vida religiosa.  

Provei da religião seus aspectos mais admiráveis: fé, sensibilidade, 

vida comunitária, devoção, senso moral, solidariedade. Mas também 

experimentei seus mais estranhos modos: dogmatismo, cerceamento 

moralista, pessimismo moral, alienação cultural, relações de culpa e medo 

com o divino. 
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 A combinação não poderia ser mais rica, nem mais conflitiva. Reuniu-

se em minha formação uma religiosidade mística e apaixonada e um olhar 

crítico e letrado para a vida. Uma religião culpabilizadora e inibidora da vida e 

um anseio por leveza, prazer e lucidez. 

Aos 18 anos, ingressei no mesmo seminário teológico que meu pai 

havia estudado 25 anos antes, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, 

em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Organização pioneira no 

estudo formal de teologia e no treinamento de líderes para o circuito 

pentecostal; liderada, à época, por João Kolenda Lemos e Ruth Doris Lemos. 

 No entanto, o descompasso da mente inquieta e questionadora de um 

jovem típico da minha geração com a estrutura rígida e conservadora do 

seminário, que assim se mantinha também em função da forte pressão que 

sofria da denominação, terminou por interromper minha passagem por lá 

ainda no segundo ano de curso. Junto aos estudos e conflitos teológicos e 

metodológicos constantes com alguns professores e a direção da escola, 

conheci o pensamento e o trabalho de autores como Rubem Alves, Paulo 

Freire, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Dietrich Bonhoffer, Fernando Pessoa, 

Carlos Drumond de Andrade e Sören Kierkegaard, o que intensificou a 

distância entre minhas reflexões e as propostas conservadoras do seminário 

e da igreja para onde voltaria em seguida. 

Mesmo após decidir não continuar os estudos ali e oficializar minha 

intenção, requerendo a formação básica ao final do período, recebi uma carta 

avisando do meu desligamento forçoso da instituição. Esta ruptura e o 

flagrante desacordo com o método e a teologia exercidos na principal escola 

teológica das Assembleias de Deus foram determinantes em minha 

formação. 

 De volta a minha casa, no Distrito Federal, tomei a decisão de não 

mais estudar teologia formalmente, mas dedicar-me ao bacharelado em 

Filosofia. Três leituras foram importantes para esta decisão: O suspiro dos 

oprimidos1, de Rubem Alves, Temor e Tremor2, de Soren Kierkegaard e A 

                                                 
1
 ALVES, Rubem. O suspiro dos oprimidos. São Paulo: Paulinas, 1984. 

2
 KIERKEGAARD, Sören. Temor e tremor. Rio de Janeiro: Ediouro, Coleção 

universidade de bolso. 
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coragem de criar3, de Rollo May. Passei a entender que a melhor teologia 

seria aquela desenvolvida em amplo e franco diálogo com as mentes mais 

críticas e criativas na produção de ideias e, preferencialmente, em um 

ambiente não delimitado por um perfil religioso. Também decidi que minha 

atividade como pregador e escritor, desejo acalentado desde a infância, 

deveria acontecer a partir de uma leitura crítica e imaginativa da Bíblia e de 

outras fontes de compreensão. E, além da formação filosófica, acrescentaria 

todas as leituras que pudesse às minhas pesquisas em teologia: psicologia, 

administração, sociologia, história e literatura. Optei por fazer de minha 

pretendida formação teológica uma bricolagem, transdisciplinar, polêmica e 

secularizada. 

 Tornei-me pastor na Igreja Betesda, uma ramificação das Assembleias 

de Deus, que se tornou uma alternativa ao rigor moral e à irreflexão 

pentecostais. No percurso pastoral, não demorei para lidar com os prejuízos 

emocionais trazidos pela exigências, às vezes sobre-humanas, de 

comportamento moral e de sublimação das incoerências do pensamento 

doutrinário com a vida prática de homens e mulheres. 

Conclui meu curso em Filosofia na Universidade Federal do Paraná. 

Durante o qual e ainda no início, fui apresentado ao neo-pragmatismo do 

filósofo estadunidense Richard Rorty, através do seu livro mais importante, 

Filosofia e o espelho da natureza 4 . O contato foi breve, mas promissor. 

Encantou-me nele seu despojamento dos grandes sistemas filosóficos e sua 

proposta para uma reflexão polifônica dos saberes, incluindo aí a atuação 

proeminente da literatura de romances. 

Minha monografia de conclusão do curso foi desenvolvida a partir do 

filósofo protestante e pai do existencialismo moderno, Kierkegaard, com o 

tema: A verdade levada às última consequências, o que é filosofia para Sören 

Kierkegaard. Já com o pensador dinamarquês, busquei equacionar a tensão, 

até então irresolvida, entre minha espiritualidade apaixonada e minhas 

exigências internas por superação do dogmatismo e conservadorismo 

religioso. 

                                                 
3
 MAY, Rollo. A coragem de criar. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

4
 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 1994. 
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 Fui apresentado à teologia de Juan Luis Segundo pelo meu amigo e 

teólogo, Ricardo Gondim. Líamos, à época, autores que pudessem nos 

auxiliar com o projeto de ressignificar categorias cristãs que reputávamos 

como desgastadas e superadas de sentido para a nossa geração e 

exigências intelectuais. Que mundo? Que homem? Que Deus?5 e A História 

perdida e recuperada de Jesus de Nazaré6 foram algumas das leituras que 

participaram de conversas polêmicas e esperançosas. A composição 

brilhante e inovadora das ideias de evolucionismo, acaso e liberdade 

humana, para a primeira obra, e a concepção de uma cristologia a partir de 

categorias antropológicas e prévias à teologia cristã, para a segunda obra, 

tornaram o teólogo uma referência incontornável para o nosso labor 

teológico. 

Ainda aspirante ao mestrado e à procura de uma interface da filosofia 

e da teologia, retomei minhas leituras de Richard Rorty e sua compreensão 

pragmática da verdade. Mais maduro e municiado de outras leituras, como as 

de Juan Luis Segundo, encontrei no neo-pragmatismo rortyano uma 

possibilidade de aproximação, ainda que inusitada, muito significativa, cujas 

contribuições poderiam responder às expectativas de uma alternativa crítica, 

desprendida, multifacetada, mas intensamente comprometida com um projeto 

cristão para o mundo contemporâneo. 

Pensar este fenômeno fundamental da humanidade, a religião, 

iluminada pela filosofia;  mas também, pensar a verdade na epistemologia e 

hermenêutica filosófica, iluminadas pela teologia, tornaram-se o desafio que 

permeou minhas pesquisas dentro deste programa de pós-graduação. 

Apresentado pelo professor Jung Mo Sung, em um dos cursos por ele 

ministrados, à noção de Juan Luis Segundo da revelação como um processo 

pedagógico, no livro O dogma que liberta, cheguei ao enorme desafio de 

fazer conversar minhas pesquisas sobre Rorty e Segundo, em busca de uma 

mútua contribuição para a ideia de verdade como um processo pedagógico, 

pragmático e conversacional. 

                                                 
5
 SEGUNDO, Juan Luis. Que mundo? Que homem? Que Deus? Aproximações entre,  

ciência, filosofia e teologia. São Paulo: Paulinas, 1995. 
6
 Idem. A história perdida e recuperada de Jesus de Nazaré: dos sinóticos a Paulo. 

São Paulo: Paulus,1997. 
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 Superar uma expectativa representacionista da verdade e revelação é, 

mas não apenas, para as experiências isoladas da epistemologia filosófica e 

da religião, uma libertação de processos desumanizantes, que tem na sua 

contingencialidade a maior angústia humana, mas também sua maior beleza, 

a possibilidade imensurável de ser, sua liberdade. 

 O discurso cientificista hierarquizou os saberes, impondo-se como 

paradigma para toda forma de compreensão que aspire por credibilidade. O 

modelo científico do saber, centrado na verificabilidade das proposições e na 

univocidade das verdades, tem valor nas ciências naturais e efetividade nos 

serviços oferecidos às sociedades, mas se torna inibidor do humano ao 

reduzir os demais saberes à subjetividade e menosprezá-los por serem 

plurívocos, aqueles cuja polissemia pode enriquecer e promover 

humanização, tais como a arte e a religião. 

 Ao abordar o tema da verdade e da revelação, busco superar o 

modelo de saber hierarquizado do cientificismo, sem desprezar a importância 

e efetividade das ciências naturais, mas apresentando-as como um modo de 

saber ao lado dos demais. E não apenas, mas também ultrapassar a 

concepção ingênua de uma revelação transcendentalista e inalterável de 

valores e crenças para a vida do religioso. O que lhe impõe um 

aprisionamento do senso crítico e uma doentia sublimação diante dos 

concretos apelos de sua vida prática e relacional. 

Acredito contribuir com esta superação e ampliação do valor dos 

diversos saberes através da aproximação dos dois proeminentes 

pensadores, advindos de campos de conhecimento distintos, mas não 

apenas, oriundos de culturas e formações religiosas peculiares. Richard 

Rorty, agnóstico, norte-americano e pragmatista; Juan Luis Segundo, cristão 

católico, uruguaio e teólogo da libertação. 

 Além disso, o diálogo entre um teólogo de confissão cristã e um 

filósofo agnóstico, especificamente no tema que separa ciências humanas e 

naturais do discurso religioso mais tradicional, ou que separa a razão 

moderna e ocidental da experiência de fé, a contingencialidade do mundo e 

da vida humana, é unir expressões ricas do pensamento para o que mais 

importa às comunidades, evitar a crueldade e diminuir o sofrimento dos que 

padecem. 
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 Não pretendo, obviamente, exaurir nem a epistemologia, ou 

hermenêutica, de Richard Rorty e Juan Luis Segundo, menos ainda os 

conjuntos de suas obras. Vastos e prolíferos pensadores que foram, sequer 

lhes servirei de suficiente introdução. Contento-me com duas obras de cada, 

talvez as mais proeminentes de suas carreiras. De Richard Rorty, A filosofia e 

o espelho da natureza e Contingência, ironia e solidariedade7. De Juan Luis 

Segundo, Libertação da Teologia8 e O dogma que liberta9. E nesta obras, 

dedicar-me-ei especificamente aos conceitos de verdade e revelação, 

respectivamente. Evidente que outros tantos trabalhos do filósofo e teólogo 

aqui eleitos, além de diversos filósofos, teólogos, literatos e comentadores 

dos referidos autores deverão nos auxiliar na tarefa. 

Proponho uma aproximação de olhares para a verdade, concebendo-a 

como um processo pedagógico. A verdade, como um conceito não apenas 

religioso do que se busca para dar sentido ao mundo e a si mesmo e a 

revelação, como uma experiência marcada pela linguagem e expectativas 

religiosas do sentido da vida, são experiências similares e se constituem não 

como o resultado de um processo de aprendizagem, mas como o processo 

em si mesmo. A verdade não é aonde se chega, mas os caminhos pelos 

quais se vai. 

Uma aproximação entre suas proposições e a construção de uma 

proposta que não fuja à linguagem e condição humanas é o que desejo 

perseguir entre os capítulos deste estudo.  

Os dois primeiros capítulos apresentarão, sucessivamente, a ideia 

rortyana para a verdade e a proposta segundiana para revelação. O primeiro 

a faz transcender as aspirações humanas por conteúdos certos e decorrente 

convicção de estabilidade, universalidade e univocidade. Segundo, no 

capítulo seguinte, nos apresentará à revelação bíblica e histórica como um 

processo multilateral, do qual Deus participa como um generoso pedagogo, 

que desemboca em verdades úteis e libertadoras, mas relativas ao tempo e 

contexto próprios.  

                                                 
7
 RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 
8
 SEGUNDO, Juan Luis. A libertação da teologia. São Paulo: Loyola, 1971. 

9
 Idem. O dogma que liberta. São Paulo: Paulinas, 2000. 
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O terceiro capítulo terá a pretensão de promover o inesperado 

encontro entre o filósofo neo-pragmatista e o teólogo da Libertação. 

Inesperado pelas razões já sugeridas, mas também pela possibilidade restrita 

à reflexão e confrontação de algumas de suas respectivas ideias. 

Uma verdade que se mantém em processo aberto e conversacional 

não precisará implicar em exclusão de outros saberes, como os que 

constituem a experiência da fé. Uma revelação que se experimenta como um 

processo pedagógico e humanizador pode implicar na libertação da teologia, 

que, uma vez soterrada na esmagadora pretensão de saber absoluto e 

eterno, dogmatista e conservadora, desvirtua-se em sofrimento e 

consolidação de ideologias opressoras, quando não, também de perda da fé 

religiosa. 

Com ambos, podemos pensar o humano, que marcado pela liberdade 

e historicidade ineludíveis, tem na contingência de suas construções e 

identidade um limite para as suas buscas e conquistas, mas um imensurável 

espaço para a sua libertação de qualquer processo desumanizador, ou para 

a sua progressiva humanização. O espaço concreto e dinâmico para tantas 

verdades quantas se fizerem necessárias, a revelação de um Deus cuja 

presença é tão delicada quanto a de um vento que renova e potencializa a 

vida; discreto pedagogo, de tão presente. Intensa revelação, de tão solidária 

que vai se tornando a vida e o mundo humanos. 
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1. SÓ HÁ VERDADE SE A CONVERSA CONTINUA. 

 

 

 O pragmatismo de Richard poderia ser bem representado por duas 

palavras: conversa e esperança. O pensador norte-americano dialoga com a 

filosofia europeia, através dos pensamentos vários de Hegel, Heidegger, 

Gadamer, Nietzsche, Derrida, Habermas e mais tardiamente, Gianni Vattimo. 

Também o faz com as várias disciplinas, como o evolucionismo darwiano, a 

psicanálise de Freud, a crítica literária de Harold Bloom e os romances, como 

os de Proust, Orwell e Nabokov. Suas expectativas pragmáticas nascem da 

desistência da desgastante e inútil busca pelas condições inequívocas para a 

verdade, pela promoção da sucessão de verdades cada vez mais úteis e 

interessantes à vida humana. 

 Sua ideia é substituir o discurso epistemológico cioso pela certeza 

metafísica por esperança. Importa ao seu pragmatismo não defender a 

essência do real, mas abrir-se pela ironia e desconstrução para novas e 

improváveis versões para a existência humana. 

 Sua ironia não se confunde com deboche arrogante, menos ainda 

pode ser entendida como um vício daqueles que se sentem superiores, antes 

como uma atitude de humildade frente aos diferentes e indômitos modos de 

descrever o mundo.  

O ironista rortyano é um esperançoso modesto. Sua modéstia é fruto 

de sua maturidade pelo enfrentamento lúcido da contingência da linguagem e 

da identidade humana. Sabe que a melhor doutrina é apenas a que reúne 

mais argumentos, pesquisadores e recursos para tornar seu paradigma, que 

foi acessado acidentalmente, o centro de compreensão de seu campo de 

saber. Portanto, está sempre disposto, à periferia dos paradigmas, para as 

novidades que contingencial, imprevisível e livremente podem surgir e 

redescrever todas as coisas. 

  Com Rorty, nossa busca pela compreensão da verdade, menos 

como verdade do conteúdo e mais como a verdade de conversas 

promissoras e contínuas pelo progresso humano, por versões melhores que 

as que conhecemos. 
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  Neste capítulo, veremos na vida e produção de Richard Rorty a 

encarnação do projeto dialógico de experiência com a verdade. Em seguida, 

seguimos o raciocínio do filósofo em suas principais obras, mas sob o 

itinerário de A Filosofia e o Espelho da Natureza, em que a concepção 

representacionista da verdade é criticada rigorosamente e a proposta por 

uma filosofia edificante surge como alternativa hermenêutica a um 

pensamento epistemologicamente centrado. 

  Com Rorty, veremos que não faz o menor sentido negar o valor 

epistemológico do conhecimento, nem o saber que propõe verdades 

objetivas, úteis e eficientes que são para o controle dos fenômenos da 

natureza e por sua capacidade de predição. O projeto edificante de Rorty 

será o de impedir a centralidade excludente do modelo epistemológico, que 

inibe a conversa e, portanto, a criatividade, o enriquecimento mútuo dos 

saberes vários e a esperança por novidades. 

 

1.1. Pensamento, vida e obra do neo-pragmatista Richard Rorty. 

 

Richard Rorty é um importante representante da mais significativa 

reviravolta no modo de fazer filosofia, ou de refletir o fenômeno humano. 

Desde Hegel, Nietzsche e William James, há pouco mais de dois séculos, 

tem-se desistido da concepção da verdade descoberta, pela noção da 

verdade construída processual e historicamente. Em Rorty, esta noção 

avançou na desistência pragmática da metafísica e suas expectativas de 

apreensão de valores e fatos universalmente comensuráveis. Para ele, o 

sonho herdado de Platão de unir o Público e o Privado, a utopia para a 

coletividade e com os desejos e crenças particulares é improvável, pois 

compreende que a única chance de propor tal verdade, universalmente 

comensurável, é a linguagem, pois, lembra-nos, “verdades são apenas 

frases”. E a linguagem não nos oferece condições neutras, estáveis e 

universais para qualquer dos nossos discursos, sejam da Física, Biologia, 

Religião ou Literatura. O ponto de partida de qualquer construção humana, 

seja sua ideia de mundo, ou a própria identidade do indivíduo, carrega a 

“marca cega” da contingência. Percebê-la é a possibilidade de nos 

mantermos criativos e esperançosos, a despeito de nossa finitude e 
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incerteza, mas nunca iludidos e arrogantes com a posse de verdades 

inumanas. 

Richard Rorty foi um nova-iorquino, nascido em 1931. Seus pais, 

intelectuais de esquerda, socialistas-trotskistas, mas, semelhantemente à 

maioria dos acadêmicos de então, influenciados pelo liberalismo político e 

suas preocupações sócio-educacionais, foram determinantes na formação de 

suas aspirações. Daqui vieram as fortes influências sobre seu pensamento 

da social-democracia e, também, a questão que orientou suas pesquisas e 

propostas. No artigo Trotsky e as orquídeas selvagens10, Rorty equaciona a 

tensão entre a platônica sugestão de um ideal que governe a coletividade e a 

disposição privada, entre a aspiração utópica e pública de justiça e os 

desejos e estética particulares. O tema faz referência ao ambiente familiar 

politizado e o gosto que desenvolveu desde a infância por orquídeas, que 

desconfiava ser uma estética burguesa e inútil para o bem comum. Sua 

conclusão será pela incomensurabilidade entre os gostos e crenças privados 

e os ideais coletivos de moralidade. Impossibilidade que não impedirá a 

construção de políticas utópicas, nem a preservação da privacidade de 

desejos e crenças particulares, que não impliquem em obrigação intelectual e 

moral diante dos demais membros de uma comunidade. 

Rorty concluiu seu bacharelado em Filosofia na Universidade de 

Chicago, 1949, e teve como professores Rudolf Carnap e Charles 

Hartshorne, este, seu orientador no mestrado, 1952, com uma tese sobre 

Whiteahead. Permaneceu em Yale de 1952 a 1956 e escreveu sua tese de 

doutorado, The concept of Potentiality. Iniciou sua atividade docente em 

Wellesley College, por três anos. Em 1961, mudou-se para a aclamada 

Universidade de Princeton, lá permaneceu por 20 anos, até ingressar na 

Universidade de Virginia, onde ficou até 1998. Inusitada foi sua ida, neste 

ano, para o Departamento de Literatura Comparada, na Universidade de 

Stanford, sugerindo não encontrar espaço profícuo para a reflexão filosófica 

por ele aspirada entre os seus pares da filosofia, em que filosofia passasse a 

ser visto mais como um gênero literário e menos como guardiã do 

                                                 
10

 RORTY, Richard. Philosophy and social hope. New York: Penguin, 1999. No 

Brasil o mesmo artigo foi publicado e traduzido por Paulo Giraldelli Jr. no 

Pragmatismo e política. São Paulo: Martins Fontes, 2005. Pág. 29. 
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conhecimento. Rorty responde à pergunta de um entrevistador pelas razões 

por ter mudado de um departamento de filosofia para um de humanidades e, 

então, para um de literatura comparada. “Foi decisão consciente sua a de se 

alinhar com a teoria literária?”: 

 

Não, foi repulsa em vez de atração, isto é, o que eu queria era um trabalho 

que não fosse em um departamento de filosofia. Não me importava o tipo de 

emprego, desde que não tivesse mais de ir a reuniões de departamentos de 

filosofia. Quando Don Hirsch (que me contratou em Virgínia) me chamou e 

perguntou: “Ei, você quer ser professor de inglês?”, eu disse que aceitaria 

desde que pudesse ser um professor universitário não ligado a um 

departamento. Eu não tinha pensado em mudar para a área de letras. 

Apenas recebi uma ligação do chefe do departamento, que precisava de 

alguém que ensinasse filosofia para alunos de pós-graduação em inglês.
11

 

 

Interessa-me em sua biografia, os traços históricos que possam ser 

compreendidos como contribuição para a formação de um pensador 

heterodoxo e comprometido com a mais ampla, pluriversal, multicultural e 

multidisciplinar conversação humana. Desde o berço até os últimos anos de 

vida e trabalho acadêmico, Rorty fez de suas abordagens uma bricolagem de 

multifacetadas conversas, Dewey, Heidegger, Hegel e Darwin, para um 

historicismo naturalista e Sellars, Quine e Davidson, para um holismo 

linguístico e um behaviorismo epistemológico. Dialogou com a religião em 

encontros vários com Gianni Vattimo, que redundaram em uma proposta de 

religião em tempos pós-metafísicos, como também em livros e artigos 

diversos. Mas surpreendeu ao recorrer, já trabalhando no Departamento de 

Literatura Comparada na Universidade de Stanford, aos romances de Proust, 

Nabokov e Orwell e à crítica literária de Dorothy Allison e Harold Bloom, por 

exemplo, para pensar as diversas possibilidades imaginativas e poéticas de 

redescrição da identidade dos indivíduos e da sociedade. 

Paulo Roberto Margutti Pinto, professor titular da Faculdade Jesuíta de 

Filosofia e Teologia, em Belo Horizonte, lista suas obras e confirma esta 

impressão do filósofo: 

                                                 
11

 Idem. Contra os patrões, contra as oligarquias – Uma conversa com Richard 

Rorty. São Paulo: Editora UNESP, 2006. Pág. 79/80. 
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Dono de um belo estilo, Rorty escreve com clareza, elegância e 

simplicidade, transmitindo ao leitor uma sensação de clareza racional, 

associada a uma esperança otimista para com o destino da humanidade. 

Dentre os livros mais importantes que escreveu, destacam-se A Filosofia e o 

Espelho da Natureza (1979), Consequências do Pragmatismo (1982), 

Contingência, Ironia e Solidariedade (1988), Objetividade, Relativismo e 

Verdade – Artigos Filosóficos I (1991), Ensaios sobre Heidegger e Outros – 

Artigos Filosóficos II (1991), Verdade e Progresso – Artigos Filosóficos III 

(1998), Filosofia e Esperança Social (2000). (...) O aspecto mais importante 

de seu maior legado está no tipo de pragmatismo que propôs, sempre 

voltado para o futuro e preocupado com formas cada vez melhores de 

justificação. Nessa perspectiva, a filosofia constitui uma conversação sem 

fim, sujeita a variações contingentes. E, nessa conversação, digna de nota é 

a disponibilidade de Rorty para ouvir as vozes interlocutores “menores”.
12

 

 

 

Rorty pode ser compreendido como um neo-pragmatista, uso 

frequente dos que pesquisam e abordam seus trabalhos, mas também pode 

ser nomeado como um pragmatista pós-analítico, classificações várias que 

dimensionam o multifacetado pensador em que se tornou. Fazendo 

conversar e mesclar a tradição da filosofia analítica de origem europeia e a 

filosofia de raiz americana, a mais original, o pragmatismo nascido em 

Pearce, James e Dewey, compartilha da virada linguística da filosofia, mas 

também de sua consecutiva, assim chamada, virada linguístico-pragmática. 

Do pragmatismo, o compromisso com verdades filosóficas que façam 

diferença na vida prática de indivíduos e comunidades, a verdade 

comportamental; da filosofia analítica, a substituição da experiência, tão 

central para James e Dewey, pela linguagem. Alan Malachowski elabora a 

fala dos críticos de Rorty e também nos ajuda na apropriação desta imagem 

dialogante do pensador: 

 

Seus escritos da maturidade são filosoficamente suspeitos e podem ser 

muito danosos se tomados seriamente. Para eles, há apenas dois Rortys. O 

                                                 
12

 PINTO, Paulo Roberto Margutti. Richard Rorty, arauto de uma nova visão de 

mundo. KRITERION, Belo Horizonte, nº 116, Dezembro de 2007, p.530. 
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primeiro é o “Rorty analítico”, um pensador que admiram e respeitam e 

teriam continuado a admirar e respeitar se tivesse se mantido na linha. 

Quanto ao segundo, o “Rorty vilão pragmatista”, é visto como alguém que 

saiu dos trilhos filosóficos e, infelizmente, granjeou reputação ao agir dessa 

maneira.
13

 

 

 O neo-pragmatismo rortyano é roteiro incontornável para aqueles que 

anseiam por um mundo descrito em termos de diálogo, tolerância e liberdade. 

Seu trabalho de crítica à filosofia analítica e ao representacionismo e 

decorrente filosofia centrada na epistemologia, sua desistência do projeto 

metafísico de unir o público e o privado, seu enfrentamento criativo da 

contingência da linguagem e da identidade individual, sua proposta de um 

papel profético do “ironista liberal”, na manutenção da conversa e 

redescrições do mundo humano, bem como sua proposição de políticas 

utópicas promotoras da democracia, o elencam entre os pensadores 

imprescindíveis para a grande conversa entre os diversos modos de saber e 

de fazer políticas públicas no mundo contemporâneo. 

 

1.2. A grande arena epistemológica e o empobrecimento da reflexão 

moderna. 

 

O paraíso dos filósofos sonhado por Platão e Aristóteles, o discurso 

capaz de se alinhar com a realidade, de fazer a separação entre o mundo 

perfeito e estável das ideias e o mundo contingente e impermanente das 

aparências, enseja o modo como a tradição do pensamento ocidental foi 

metafísica desde o seu nascedouro, aquela que acredita na existência de 

uma verdade capaz de separar o necessário do contingente, a certeza da 

dúvida, o imutável do provisório, isto é, a verdade última, que explica, 

submete e une todas as demais verdades do mundo humano. 

O papel do cristianismo na incorporação e ampliação da tarefa 

humana de fundamentação da vida e do conhecimento foi significativo na 

renovação da tradição metafísica, com o dimensionamento da história em 

                                                 
13

 MALACHOWSKI, Alan. Rorty. Filósofos modernos. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

Pág. 105. 
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universos paralelos; o divino, transcendente e perfeito e o humano, 

contingente e incerto. Mas este, atravessado providencialmente pela verdade 

transcendente e redentora daquele. 14  Se do filósofo, Platão e Aristóteles 

esperavam a habilidade racional de acessar as ideias, transcendendo as 

aparências e seus usos inferiores pelos artesãos e poetas, superando o 

mundo precário e incerto pela reflexão e acesso racional à essência e ao 

real; da religião virá a representação do universo divino, paralelo e perfeito, 

único capaz de explicar, organizar e dar sentido para o mundo humano, 

imperfeito e caótico. A religião assume o lugar de horizonte de possibilidade 

do conhecimento legítimo e credível. Quem pode contestar um interlocutor 

que afirma ter acesso à essência de todas as coisas? Ou que se posta no 

mundo contingente como o guardião do eterno? 

Com a deflagração do iluminismo na chamada era moderna, do 

surgimento da ideia de autonomia do indivíduo, da noção de estado 

democrático e laico e da industrialização e economia de mercado, o processo 

de secularização nas relações humanas abdicou das instituições tradicionais 

do discurso metafísico, clero e nobreza, mas também das suas fontes 

unilaterais de produção cultural. Platão, Aristóteles e o cristianismo ganharam 

a companhia de Locke, Kant e Descartes na expectativa de posse da 

verdade como correspondência com a realidade, da natureza vista como um 

livro a ser aberto e lido pelo método racional correto. Desta forma, a mente 

humana passa a ser concebida como que fornecendo as condições de 

possibilidade, as intuições puras e necessárias para a organização do mundo 

fenomênico, das aparências.  

Os últimos e tardios convidados para a festa metafísica, acredita 

Rorty, são os positivistas lógicos das décadas de 1920 e 1930, período em 

que emigraram da Europa para os Estados Unidos e trouxeram a influência 

do Circulo de Viena, a filosofia do Continente, para os centros acadêmicos do 

novo mundo. Também o período em que Rorty ingressa como estudante no 

Departamento de Filosofia de Chicago e tem como professor ninguém mais 

que o vultuoso pensador alemão, advindo da Europa central, Rudolf Carnap, 

principal expoente do Círculo de Viena e do positivismo lógico. Para estes, a 
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 CASTRO, Susana e ARAÚJO, Inês Lacerda (org.) Richard Rorty, filósofo da 

cultura. Curitiba: Editora Champagnat, 2008. Pág. 25 
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função da filosofia é fazer análise sintática das partes elementares dos 

discursos, qualquer que seja seu contexto, tempo e cultura, pois em sua 

estrutura, ou essência, está a condição de possibilidade da verdade, a 

estrutura que une todos os discursos, o ponto de partida para a 

comensurabilidade universal. A ideia agora é que a frase só será verdadeira 

se fizer representar na mente humana o estado real das coisas. 

Para Rorty, aqui se forma a grande arena epistemológica da cultura 

ocidental. O cientificismo impõe aos demais saberes o paradigma 

epistemológico e verificacionista, no qual, qualquer candidato ao discurso 

verdadeiro, se vê obrigado a articular suas ideias, se pretender a legitimação 

cultural de seus conteúdos. Assim Rorty denuncia o vício cultural 

contemporâneo: 

 

Nossas noções atuais do que é ser um filósofo estão tão amarradas à 

tentativa kantiana de tornar comensuráveis todas as afirmações de 

conhecimento que é difícil imaginar o que poderia ser a filosofia sem a 

epistemologia. Mais genericamente, é difícil imaginar que qualquer atividade 

tivesse direito de levar o nome “filosofia” se nada tivesse a ver com 

conhecimento – se não fosse em algum sentido uma teoria do 

conhecimento, ou um método de obter conhecimento, ou ao menos uma 

pista sobre onde alguma espécie supremamente importante de 

conhecimento poderia ser encontrada. A dificuldade se origina de uma noção 

partilhada por platônicos, kantianos e positivistas: que o homem tem uma 

essência – a saber, descobrir essências. A noção de que nossa tarefa 

principal é espelhar com precisão, em nossa própria Essência Especular, o 

universo ao redor. 
15

 

 

A filosofia, então, se reduz à epistemologia; ao saber sobre o saber, 

àquela que se atreve a ser  delimitadora dos mecanismos do saber legítimo e 

chanceladora de quaisquer conteúdos com tal pretensão. As ciências 

humanas, por sua vez, buscam alternativas para as suas ideias em 

construções como a da fenomenologia, e sua proposição de objetividade. A 

teologia, por outro lado, arroga para si a posse de uma revelação da verdade 

como fundamento de suas propostas religiosas, lança mão do discurso 
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 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 1994. Pág. 351. 



22  

apologético e da hermenêutica escriturística e fundamentalista. Todos  

disputam dentro do hegemônico espaço fundacionista, o paradigma 

verificacionista das Ciências Físicas e Naturais, uma aura de credibilidade 

para os seus discursos. A grande arena epistemológica termina por se tornar 

a metafísica revigorada, fundacionista e representacionista. 

Outra perspectiva, que ajuda a compreender o embate epistemológico 

travado pelas várias expressões culturais, é a que acredita ser possível uma 

linguagem que descreva o real do ponto de vista do “olho de Deus”16 e não, 

do olho humano, embaçado pelas finitudes da vida. Logo, o desafio é 

descobrir uma linguagem matemática, ou científica, não humana, para 

descrever uma instância também não humana. É preciso entender a 

linguagem humana como aquela que vem marcada pela imprecisão, 

precariedade, contingência, ambiguidade, fatores que inviabilizariam o 

pretenso discurso imparcial e necessário, tornando-o escorregadio e 

suspeito. Uma tal objetividade, ou cientificidade, torna-se então o 

desenvolvimento de métodos, ferramentas e linguagem que estejam acima 

das debilidades do discurso humano não científico. 

De posse destas pretensões, o cientificismo terminou gerando a “arena 

epistemológica” denunciada acima, em que disputa com os demais saberes, 

dentre eles a religião, a legitimidade do discurso para descrever o que 

merece confiança, ou o que é real. A religião, saudosa de seu incontestável 

discurso metafísico, passa a se comportar como uma oponente do 

conhecimento de tipo científico, e termina isolada no dogmatismo e 

entrincheirada no campo de debates pela legitimidade do pensamento e 

credibilidade para o discurso sobre o sentido da vida. Para Rorty, a religião 

perde-se de sua grande especificidade: a prática despretensiosa do amor; a 

promoção de ambientes e relações que ressensibilizem indivíduos e 

comunidades para a percepção da crueldade de que alguns são vítimas e 

consequente solidariedade.17 

                                                 
16

 Rorty toma emprestada a expressão “do ponto de vista do olho de Deus” de Hilary 

Putnan (Contingência, ironia e Solidariedade, no capítulo A contingência da 

linguagem).  
17

 RORTY, Richard e VATTIMO, Gianni. O futuro da religião. Rio de Janeiro: 

Relume-Dumará, 2006. Pág. 78. 
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A reação moderna da religião ao cientificismo é o dogmatismo 

fundamentalista. Nele, apoiada na almejada posse da revelação divina 

arbitrária e unilateral, o livro sagrado e, decorrentes deste, os dogmas e as 

doutrinas, o seu fazer teológico, comporta-se como se fosse possível acessar 

uma linguagem não humana, divina portanto.  

A ciência, de um lado, desconstitui o discurso religioso com a 

acusação de obscurantismo e a religião, por sua vez, fecha-se ao diálogo 

com as ciências e as elege como inimigas da fé e das divindades. Movimento 

que aprofunda o isolamento da religião nos debates mais urgentes da 

comunidade humana. Veja como Rorty nivela no mesmo impulso, o realismo 

científico e o fundamentalismo religioso, em seu artigo Fé religiosa, 

responsabilidade intelectual e romance: 

 

O realismo científico e o fundamentalismo religioso são produtos do mesmo 

impulso. A tentativa de convencer as pessoas de que elas têm um dever de 

desenvolver aquilo que Bernard Williams chama de uma “concepção 

absoluta da realidade” é, de um ponto de vista tillichiano ou jamesiano, 

semelhante à tentativa de viver “somente para Deus”, e de insistir que outros 

façam o mesmo. Tanto o realismo científico quanto o fundamentalismo 

religioso são projetos privados que saíram do controle. Eles são tentativas 

de tornar uma maneira privada de dar sentido à vida – uma maneira que 

romantiza a relação do indivíduo para com algo inflexível e 

magnificentemente não humano, algo absolutamente verdadeiro e real – 

obrigatória para o público em geral.
18

 

 

Trata-se de uma arena, porque se acredita que o discurso iluminista 

da razão autônoma e o discurso cientificista da concentração da verdade no 

método científico, são tentativas de substituição nostálgica da religião no 

papel determinante de doação de sentido para a vida humana. O iluminismo 

substitui Deus pela razão autônoma; o cartesianismo, pelo método; o 

empirismo, pela experiência sensorial; o positivismo lógico, pela linguagem. 

Desta forma, toda pretensão metafísica faz-se um delírio reincidente do 

obscurantismo religioso, cuja superação foi uma das maiores celebrações do 
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espírito moderno. Rorty esclarece na introdução do seu Filosofia e o espelho 

da natureza: 

 

A “filosofia” tornou-se, para os intelectuais, um substituto para a religião. Era 

a área da cultura onde se tocava o fundo, onde se podia encontrar o 

vocabulário e as convicções que permitiam explicar e justificar a própria 

atividade como atividade intelectual, e dessa forma descobrir o significado da 

própria vida.
19

 

 

O cientismo, saber paradigmático da cultura contemporânea, 

empobrece a promoção das ideias não menos que o obscurantismo religioso, 

tão avidamente combatido pela modernidade. Sintomático é o seu tratamento 

religioso ao padrão verificacionista para a verdade e à recorrência da 

pretensão metafísica de conhecimento universal e unívoco. Empobrece ainda 

mais ao produzir a arena epistemológica, que desvirtua a possível e ampla 

conversa entre os diversos saberes em uma disputa por credibilidade e posse 

isolada da verdade. 

O discurso cientificista hierarquizou os saberes, impondo-se como 

paradigma para toda forma de compreensão que aspire por credibilidade. O 

modelo científico do saber, centrado na verificabilidade das proposições e na 

univocidade das verdades, tem valor nas ciências físicas e naturais e 

efetividade nos serviços oferecidos às sociedades, mas se torna inibidor do 

humano ao reduzir os demais saberes à subjetividade e às questões de gosto 

e menosprezá-los por serem plurívocos, aqueles cuja polissemia pode 

enriquecer e promover humanização, tais como a arte e a religião. 

 

1.3. A verdade, conhecimento fundamentado no pretenso 

espelhamento da realidade. 

 

Assim sintetiza Rorty a ideia central de seu mais importante livro para 

o desmonte da noção representacionista da verdade e decorrente 

empobrecimento cultural dos diversos saberes, especialmente a filosofia, 

reduzida à epistemologia: 
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São as imagens mais que as proposições, as metáforas mais que as 

afirmações que determinam a maior parte de nossas convicções filosóficas. 

A imagem que mantém cativa a filosofia tradicional é a da mente como um 

grande espelho, contendo variadas representações – algumas exatas, outras 

não – e capaz de ser estudado por meio de métodos puros, não empíricos. 

Sem a noção da mente como espelho, a noção de conhecimento como 

exatidão de representação não se teria sugerido. Sem esta última noção, a 

estratégia comum a Descartes e Kant – obter representações mais exatas ao 

inspecionar, reparar e polir o espelho, por assim dizer – não teria feito 

sentido.
20

 

 

Esta é a metáfora fundante da filosofia tradicional, que nos chegou nos 

braços de Locke, Descartes, Kant e, mais recentemente, do positivismo 

lógico e da filosofia analítica. A ideia de que a verdade é descoberta em uma 

experiência de espelhamento da realidade. O real, aquilo que existe e está 

dado ao nosso entendimento através das sensações ou de intuições inatas 

da mente humana, em sua essência, é-nos ofertado ao conhecimento à 

medida que usamos corretamente a linguagem para polir o espelho interior, a 

mente, e tornar sua imagem do mundo clara e insuspeita. Portanto, nossa 

ocupação precisa ser a de encontrar a linguagem que fará adequar a imagem 

refletida em nossa mente à realidade. 

Rorty entende que não existe uma verdade para ser descoberta, como 

se algo estivesse para além da mente humana, numa realidade independente 

e completa, pronta para ser descrita pela linguagem apropriada, mas uma 

verdade para ser construída à medida que os sucessivos vocabulários 

redescrevem o mundo e a identidade dos indivíduos. Apela o filósofo, 

inclusive, para sua inquietação no início de seus estudos em filosofia, com a 

maneira como os problemas filosóficos surgiam e desapareciam, ou 

mudavam de forma a partir de elementos novos do saber, ou do surgimento 

de um novo paradigma. Diz mais, que logo percebeu que não eram os 

mesmos problemas abordados de modos diferentes, mas outros problemas 

com outras soluções e que não havia comensurabilidade entre eles. Logo, 

falamos de verdade não como uma essência descoberta em suas múltiplas 

                                                 
20

 Ibid. Pág. 27. 



26  

faces e aos poucos, mas de um conjunto de descrições que, ou se 

transforma, ou é substituído por outro. Portanto, a verdade não é o conteúdo, 

nem parcial ou gradual, mas um processo de abertura à conversação e à 

aprendizagem. 

Sob esta metáfora da essência humana especular, o 

representacionismo, coexistem outras compreensões que desprezam a 

contingencialidade humana e inibem sua aprendizagem: o realismo, o 

essencialismo e o fundacionismo. Percepções que Rorty enfoca na denúncia 

da imagem do espelho interno que as subjaz. 

No realismo, a pressuposição de que há uma realidade em si, no 

mundo dos objetos, com a qual nossa mente é confrontada. No 

fundacionismo, a premissa de que há condições de possibilidade que tornam 

as crenças corretas, portanto fundadas; logo, deve existir uma fonte última de 

evidências para a verificação de uma crença, condição bastante para 

controlar e predizer fenômenos naturais e sociais. 

Para atacar a noção representacionista da metafísica moderna e estas 

redundantes compreensões, Rorty recorre a diversos pensadores. Com o 

historicismo hegeliano, naturalizado por Darwin e Dewey, desdiviniza a ideia 

que se pode fazer de uma descrição; com o existencialismo de Heidegger e 

Sartre, supera a noção kantiana de uma essência especular que antecede e 

possibilita o conhecimento; se houver alguma essência, ela é uma construção 

processual e intersubjetiva; com o instrumentalismo pragmático de 

Wittgenstein, considera a linguagem como uma ferramenta criada para 

resolver problemas e não como uma instância inumana de sentido, dada de 

antemão; com o ataque de Sellars ao “Mito do dado”, dispensa a ideia 

correspondencialista da linguagem como a roupagem capaz de  vestir 

adequadamente o dado do mundo à consciência; com o holismo e 

behaviorismo epistemológico de Quine, pensa a linguagem em sua relação 

determinante com o contexto, tanto quanto enxerga no conceito um hábito 

social; com o pragmatismo jamesiano e deweyano, a ideia da verdade como 

uma prática intersubjetiva, portanto, relativa à sua época e cultura, a verdade 

é apenas o que há de melhor para nós, aquele valor, conceito ou prática que 

fazem diferença no mundo concreto das pessoas; e finalmente, com 

Davidson, a noção behaviorista de que nossa linguagem tem uma relação 
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causal com o mundo, portanto, ela não é uma passiva representação, mas 

uma forma de intervenção no mundo humano; mas não só, também de 

Davidson, a concepção da metáfora como o mecanismo contingente de 

transformação dos vocabulários finais, marcas cegas de rompimento com o 

vocabulário tradicional e insinuação de novos vocabulários, com os quais é 

possível redescrever o mundo. 

Rorty promoverá em suas obras um grande diálogo e uma mescla das 

várias abordagens acima apontadas. Entre o holismo, o instrumentalismo e o 

behaviorismo, faz sua síntese historicista e naturalista da verdade.  

Analisar sintaticamente os discursos, decompondo-os em frases e 

palavras, em busca de uma estrutura precisa e estável que espelha a 

realidade deixa de fazer qualquer sentido, pois com do holismo ganha-se a 

compreensão de que palavras e frases oscilam em seu significado de acordo 

com o contexto de que participam. A mesma palavra e frase ditas em 

contextos diferentes ganham significados distintos. Logo, percebemos que 

nossa palavras não estão conectadas às coisas do mundo, ou às categorias 

puras de pensamento, mas estão entrelaçadas a outras palavras e conceitos, 

em um fluxo fluido e contingente de crenças e valores. Destacar palavras 

para perseguir verdades é como amputar o membro de um corpo para 

analisar o comportamento de uma pessoa. Desprovido que está, a parte do 

corpo e este de suas relações, sua referência redundará no vazio.  

As palavras, à nada se referem fora do todo. Não há um acesso 

privilegiado das palavras aos dados do mundo, aferir o seu significado pelo 

referente é tão somente um mito, o “mito do dado”, termo emprestado por 

Rorty a Wilfrid Sellars. Portanto, palavras não representam o mundo, antes 

podem ser usadas organicamente para descrever o mundo dos falantes. 

Wittgenstein incrementa o holismo proposto por Rorty com a metáfora 

dos “jogos de linguagem”, os sistemas linguísticos, com regras locais, que 

justificam a oscilação do significado das palavras. De acordo com o seu uso, 

sob a gramática de que fazem parte, as palavras ganham contornos de 

sentido peculiares. Também apresentará, na desconstrução rortyana do 

representacionismo, a relação imediata da palavra com o uso que dela se 

faz. Palavras não representam o mundo, mas lidam com ele, instrumentos 

que são para resolver os problemas humanos. Este instrumentalismo é 
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consequência necessária do holismo, já que a linguagem perde sua função 

representacionista, assume agora o papel de ferramenta no trato com o 

mundo. Assim explicita Susana de Castro a ideia de Rorty: 

 

Cada situação demanda um jogo de ferramentas linguísticas específicas. A 

criança aprende a falar na medida em que relaciona um som pronunciado 

pelo adulto e o contexto em que tal som aparece. A questão principal para a 

criança que aprende a falar é a de saber qual é a palavra adequada a cada 

situação a fim de obter dos outros o que deseja.
21

 

 

Desta forma, a pergunta que importa é pragmática e holista. O uso de 

tais palavras impede o uso de quais outras palavras? Dentro deste 

vocabulário, usar assim as palavras é mais ou menos eficiente? E não se 

elas representam com acurácia a realidade, ou se são formalmente 

contraditórias. E quando dois ou mais de nossos vocabulários estão em 

conflito, atrapalhando-se, o progresso, revolucionário sempre, trata de propor 

um novo vocabulário. Este olhar para a confecção teórica possibilita um 

perspectivismo romântico e esperançoso. O dogmatismo, fundacionismo, ou 

o fundamentalismo religioso, desconsidera a adversidade. Um perspectivismo 

romântico, subversivo, resiste em dar a última versão da história ao 

vocabulário final. O perspectivismo romântico, sabe que o máximo que se 

pode conseguir de qualquer vocabulário é um ponto de vista do mundo, logo, 

se conecta generosa e esperançosamente com quem temos sido até aqui, o 

passado e suas tradições, com o que acredita ser possível, o futuro e sua 

imaginação, abrindo-se para a proposição de melhores versões de tudo.  

Para Rorty, a “filosofia interessante”, em contraposição à “filosofia 

sistemática”, é aquela que dialoga, principalmente com o vocabulário vigente, 

amplamente argumentado, ao invés de confrontar dados e conteúdos 

isoladamente. Porque sua grande questão não é se suas crenças são 

fundadas, ou se o que propõe representa a realidade dos fatos. Sua grande 

questão é o que uma crença destoa das crenças de outros, mormente do 

vocabulário final da comunidade de que se faça parte. Veja o que diz: 
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A filosofia interessante raras vezes é um exame dos prós e dos contras de 

uma tese. Em geral, de maneira implícita ou explícita, é uma disputa entre 

um vocabulário arraigado, que se transformou num incômodo, e um novo 

vocabulário, parcialmente formado, que traz a vaga promessa de coisas 

grandiosas.
22

 

  

1.4. Nossas verdades são tão históricas e contingenciais quanto a 

linguagem com que as construímos. 

 

Citado por Rorty ao falar da luta pela negação da morte, indicada em 

vida pelas contingências que afligem a história humana, Harold Bloom 

introduz a angústia do poeta diante da ameaça de ser uma réplica apenas, 

não original, não essencial à vida, a angústia de, ao morrer, não saber ao 

certo o que está morrendo. Veja o que diz Bloom: 

 

Pois todo o poeta começa (por mais „inconsciente‟ que seja) por rebelar-se 

com mais força que os outros homens e mulheres contra a consciência da 

necessidade da morte.
23

 

 

A verdade metafísica e sua pretensão de universalidade, univocidade 

e permanência é vista por Rorty como uma negação da contingência, 

indicação frequente da morte na trajetória humana. Uma vez que a 

contingência é percebida como incontornável para toda e qualquer afirmação, 

a metafísica se esvazia de sua prepotência de uniformidade teórica e de 

continuidade gradual em direção à descoberta da verdade que está lá, dada 

ao sujeito pelo mundo, a despeito das oscilações e imprecisões que 

permeiam o humano e toda a sua produção. A verdade com pretensões 

absolutas diviniza discursos, estreita o futuro e encerra a conversa com os 

saberes diversos. 

Por isso a insistência rortyana por argumentar pela necessidade de 

“desdivinização” dos saberes apreendidos na forma de „a Verdade‟, para o 
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enfrentamento da contingência da linguagem e identidade humanas. Sendo a 

linguagem e identidade contingentes, precárias e efêmeras, a verdade, que 

nada mais é que frases com a pretensão de descrição da realidade, também 

está comprometida com a contingencialidade humana. Não há método, 

linguagem, estrutura, teoria, ou ideologia puros, todos remontam a 

vocabulários marcados pelo uso humano. O que chamamos de verdade é 

somente um vocabulário contingente a serviço da redescrição da vida 

humana, tão contingente e em busca de renovação quanto. E por contingente 

entendemos o traço caracterísco de nossa humanidade, em oposição à 

necessário, previsível, estável e universal. A contingência é o acontecimento 

imprevisível, descontínuo e aleatório, constitutivo de entes históricos, sujeitos 

à combinação incalculável de fatores. 

Qualquer tentativa de divinizar uma expressão tida como verdadeira, 

ou dar-lhe o tratamento de afirmação final e bastante da realidade, afasta-nos 

de nossa contingencialidade e da possibilidade concreta de administrar as 

reivindicações da vida que se pode assumir, tanto quanto de colocar-se 

solidário à dor do outro, flagrante da precariedade humana. Razão que leva 

Rorty à mais polêmica de suas afirmações e a uma acusação de ter 

desconstituído a filosofia, ou anunciado o seu fim. A literatura, e sua 

linguagem romântica, em sua opinião, é tão capaz, ou mais, que as ciências 

naturais e humanas de afetar-nos com intensidade ao confrontar-nos com a 

crueldade e o sofrimento, retratado ficcionalmente em suas narrativas. Isto 

porque se mostra hábil em propiciar imaginação, e com ela, consciência de si 

e compaixão pelo outro; ao descrever o humano em sua maldade, mas 

também ao retratar sua dor e busca de sentido. Veja como Rorty justifica a 

escrita de seu livro “Contingência, ironia e solidariedade”: 

 

Este livro procura mostrar como ficam as coisas quando abandonamos a 

exigência de uma teoria que unifique o público e o privado, e nos 

contentamos em tratar as demandas de autocriação e de solidariedade 

humana como igualmente válidas, mas definitivamente incomensuráveis.
24
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Uma proposta de objetividade que desconsidere a contingencialidade 

humana, em nome da comensurabilidade e univocidade das ideias, termina 

sendo um desencontro com a humanidade, ou seja, um processo de 

desumanização. 

Do outro lado, alguém pode questionar se desistência de encontrar 

uma meta-narrativa, ou ainda, uma força de fora do tempo e do espaço 

humanos a determinar o significado da vida, favorece o progresso humano, 

ou, a humanização. 

A resposta do nosso filósofo é que pode nos ajudar a ser solidários, 

por exemplo. Pensar a solidariedade como uma verdade descoberta é 

acreditar que a informação mais pura e objetiva é a condição para o 

desenvolvimento de uma virtude. Mas pensá-la como uma construção 

histórica e marcada pela contingência é trazê-la para o âmbito da tarefa e da 

busca de sensibilidade diante a dor de quem padece. Veja o que diz Rorty: 

 

“A solidariedade não é descoberta pela reflexão, mas sim criada. Ela é 

criada pelo aumento de nossa sensibilidade aos detalhes particulares da dor 

e da humilhação de outros tipos não familiares de pessoas. Essa maior 

sensibilidade torna mais difícil marginalizar pelo pensamento as pessoas 

diferentes de nós. “Elas não sentem o que nós sentiríamos”, ou “Sempre tem 

que haver sofrimento; logo, por que não deixar que elas sofram?”.
25

 

 

Rorty chega a afirmar que o declínio das crenças religiosas e da 

consequente capacidade das pessoas de levarem a sério as recompensas 

depois da morte não enfraqueceu a iniciativa solidária nas sociedades 

liberais, mas ao contrário, as fortaleceu. Não se transfere para as práticas 

solidárias as esperanças de recompensas após a morte, antes as 

enfraquece. Do que se pode concluir que a perda da consciência de finitude, 

com a pretensa posse de verdades infinitas, pode levar-nos à insensibilidade, 

ao anestesiamento psicológico diante da manifestação do que há de mais 

contingente na vida humana, o sofrimento do outro. 

Para Rorty não existe uma voz divina que determina normas morais, 

que, por sua vez, determinam o comportamento do indivíduo. Não há os 
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princípios morais e categóricos, como no iluminismo kantiano, mas a 

compreensão do que importa para o comportamento de uma comunidade. É 

a resposta às perguntas “Quem somos nós, como viemos a ser o que somos 

e em que podemos nos transformar”. É o resultado de uma narração histórica 

e uma especulação utópica. 

Já indicamos com brevidade o uso que faz Rorty da abordagem do 

filósofo Donald Davidson à linguagem, para apresentar sua ideia de verdade 

construída, histórica e contingente, e não descoberta. Para isso, ele acredita 

que é fundamental perceber que a linguagem não é o meio de se chegar à 

verdade, mas uma ferramenta de construção da verdade, como no 

tratamento wittgensteiniano da linguagem.  

Davidson desiste desde o início da ideia da verdade como um quebra-

cabeças, em que uma linguagem possa ser unida à outra na formação de 

uma superlinguagem capaz de nos apresentar à verdade. Ao invés disso, 

trata a linguagem como uma ferramenta que serve ao propósito específico de 

solução de um problema, podendo ser descartada por outra, se o problema 

muda.   

É o que clarifica ao exemplificar o surgimento de um terceiro e novo 

vocabulário. Do mesmo modo que “o vocabulário aristotélico tradicional 

atrapalhava o vocabulário matematizado que vinha sendo desenvolvido no 

séc. XVI pelos estudiosos da mecânica”: 

 

Não são descobertas de uma realidade por trás das aparências, de uma 

visão míope de suas partes. A analogia apropriada é com a invenção de 

novas ferramentas para tomar o lugar das antigas. Criar um desses novos 

vocabulários é mais parecido com jogar fora a alavanca e a cunha por se 

haver concebido a polia, ou descartar o gesso de Paris e a têmpera por se 

haver descoberto como tratar adequadamente a tela.
26

 

 

Nossas descrições do que acreditamos ser verdadeiro segue o mesmo 

princípio. Não se trata de um conteúdo que exaure o que há para ser 

compreendido, ou do alcance gradual de uma verdade que está lá no mundo 

em algum lugar. Mas de algo que reivindica fazer diferença na história da 
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comunidade de homens e mulheres. É como resolvemos os problemas com 

os quais nos confrontamos. 

A verdade metafísica, ao fim de um longo processo, mesmo que um 

fim utópico, tem como pressuposto o alcance de uma realidade objetiva, um 

absoluto, um conteúdo que está lá, para além do sujeito do conhecimento. 

Conteúdo objetivo que uma vez alcançado dá ao seu articulador o estatuto da 

certeza. Mas veja, sendo uma realidade objetiva, a questão deve se resolver 

nas mediações, nos processos pedagógicos, ou ainda, na metodologia 

empregada para a apreensão da verdade. Encontrar o método certo passa a 

ser tão importante, ou mais, que a própria verdade.  

Daqui somos confrontados com várias implicações. A verdade, vista 

dessa forma, deve ser admitida como uma entidade atemporal e “divina”. 

Pois se há um conteúdo pronto a ser alcançado, ele independe da mente e 

dos processos históricos que envolvem os indivíduos que conhecem. Mas 

não só, também tem que pressupor uma linguagem sem imprecisões e 

ambiguidades. Uma linguagem objetiva que tenha a refinada habilidade de 

representação de seus objetos. Mas qualquer que seja a verdade e sua 

pretensa pureza, uma vez articulada pela linguagem humana, contingente, 

precária e ambígua, nela também encontrará limites idênticos. 

A questão é resolvida por Rorty fazendo um corte entre “mundo dado” 

e “verdade dada”. Argumentos que já apresentamos no uso feito por Rorty do 

ataque de Sellars ao mito do dado. Ao acreditar que não existe uma verdade 

dada, ou descoberta, mas tão somente uma verdade construída, não se está 

negando a existência de uma verdade ou do mundo. O mundo existe e 

participa das construções verdadeiras que dele fazemos. Mas o que não 

parece existir é uma verdade sem linguagem e a linguagem é uma 

construção e não entidades que correspondem à realidade e que, uma vez 

encontradas, dão-nos sua descrição. Como o próprio Rorty explica: 

 

Precisamos fazer uma distinção dentre a afirmação de que o mundo está 

dado e a de que a verdade está dada. Dizer que o mundo existe, que não é 

uma criação nossa, equivale a dizer, com bom senso, que a maioria das 

coisas no espaço e no tempo é efeito de causas que não incluem os estados 

mentais humanos. Dizer que a verdade não está dada é simplesmente dizer 
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que, onde não há frases, não há verdade, que as frases são componentes 

das línguas humanas, e que as línguas humanas são criações humanas.  

A verdade não pode estar dada – não pode existir independente da mente 

humana – porque as frases não podem existir dessa maneira, ou estar aí. O 

mundo existe, mas não as descrições do mundo. Só as descrições do 

mundo podem ser verdadeiras ou falsas. O mundo em si – sem auxílio das 

atividades descritivas dos seres humanos – não pode sê-lo.
27

 

 

Rorty insiste na demonstração do comprometimento de nossas 

verdades com nossa linguagem e esta, com nossa historicidade. A verdade 

precisa ser dita, logo sua constituição linguística é também sua delimitação 

de significado e valor: 

 

O mundo não fala. Só nós o fazemos. O mundo, depois de nos 

programarmos com uma linguagem, pode fazer-nos sustentar convicções, 

mas não pode propor uma linguagem para falarmos. Somente outros seres 

humanos são capazes de fazê-lo.
28

 

 

O processo histórico pressupõe a não absolutização dos conteúdos e 

sua formas, tanto quanto sua perfectibilidade. A contingência da linguagem 

nos remete necessariamente à contingência do que sabemos, nossas 

verdades. Logo, a discussão por uma verdade dada, uma representação tal e 

qual o que está no mundo é inútil e desinteressante. Cabe-nos olhar para a 

verdade como uma “sucessão de metáforas cada vez mais úteis”, no sentido 

davidsoniano, para o progresso intelectual e moral. Vejamos: 

 

O reconhecimento dessa contingência leva a um reconhecimento da 

contingência da consciência, e que essas duas formas de reconhecimento 

levam a uma imagem do progresso intelectual e moral como uma história de 

metáforas cada vez mais úteis, e não de uma compreensão crescente de 

como as coisas realmente são.
29

 

 

A verdade é um vocabulário falado por uma comunidade, é a maneira 

como determinados problemas ganham soluções em uma conversação sem 
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interrupções de arbitrariedades. É a língua falada por uma comunidade, 

étnica, cultural, científica, religiosa, ideológica, política e todas as demais. 

Entramos em contato com ela falando a língua, jogando o jogo de linguagem. 

Narrando-nos no vocabulário epocal. Veja o que diz Rorty: 

 

Se as demandas de uma moral são as demandas de uma língua, e se as 

línguas são contingências históricas, e não tentativas de captar a verdadeira 

forma do mundo ou do eu, “defender resolutamente as próprias convicções 

morais” é uma questão de identificação com essa contingência.
30

 

 

A validade de uma crença, para o pragmatismo de Rorty, deve ser 

medida não por aferidores inumanos e neutros, mas pela diferença que ela 

faz na vida dos que a professam. Mas não apenas, a diferença entre uma 

crença científica e objetiva e uma crença moral é questionada pela diferença 

que esta distinção fará para a pessoa ou o grupo. A pergunta ética a uma 

crença é pela necessidade de justificação perante outras pessoas. A 

dimensão pública de qualquer crença dever ser a que mede e negocia os 

seus pontos de conflito com as necessidades dos outros. 

A crise da verdade, que cria a grande arena epistemológica, é o seu 

custo de exclusão de outros saberes e interlocuções. A exclusividade é uma 

reivindicação da divinização de um saber e o custo para a sua negação da 

atordoante contingencialidade humana. Afinal, negar a incerteza final de uma 

crença, tanto quanto sua provisoriedade e insegurança futura é tão desejável 

para mortais sequiosos por controle e predição, que aceita-se o custo de 

excluir os diversos, de interromper a conversação multidisciplinar e de abrir-

se para a novidade revolucionária no progresso intelectual humano. Também 

no discurso religioso, afinal, afirmar a vida eterna, o consolo de reencontrar 

entes queridos depois da morte, de nutrir certezas que negam o acaso e suas 

contingências, é tão desejável para mortais desesperados, que se acata o 

preço a ser pago por tão confortável benefício, o custo excludente e 

prepotente da afirmação fundamentalista de posse inequívoca da verdade. 
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1.5. A metáfora, indicação do nascimento descontínuo e opaco de 

verdades e o modo como mudamos nossas crenças. 

 

A metáfora, como se conhece comumente, é um recurso de 

linguagem, seja de elaboração de um pensamento, ou de sua comunicação. 

Usa-se conceitos, ou significados de outro campo semântico, ou campo de 

ideias, para articular conceitos e significados do campo de ideias em questão. 

Utiliza-se o vocabulário que descreve uma viagem para melhor articular o 

vocabulário que descreve a união conjugal, por exemplo. Então se diz: „Um 

bom casamento é um longo caminho, trilhá-lo exige senso de direção e 

persistência.‟ Apressadamente, é possível sugerir que articular uma ideia é 

articular metáforas. Que todo vocabulário é permeado por metáforas. 

Por si só, a ela sugere a precariedade do pensamento e da linguagem. 

É preciso tangenciar na linguagem por alternativas que auxiliem o esforço de 

compreensão e compartilhamento. 

Também se pode falar da metáfora como peculiaridade da fala 

estética, ou da linguagem poética. Sendo assim, a metáfora é o ingrediente 

estético do discurso. A metáfora neste aspecto, explora a polifonia das 

palavras e, apressadamente mais uma vez, sugere o alcance improvável do 

discurso. Palavras metaforizadas multiplicam os sentidos do que se diz. 

Somando ao que já foi enumerado, a metáfora do discurso religioso. 

Este que pretende falar do inefável, sublime, misterioso, do sobrenatural. 

Logo, o poético é o recurso próprio de quem não pode, por definição, usar 

uma linguagem que se pretenda descritiva, ou científica, ou ainda, jornalística 

para articular sobre a fé, a esperança, a liberdade, a utopia de um mundo 

redimido, a vida após a morte, Deus. A metáfora seria, a princípio, para o 

discurso religioso o recurso ao que se sabe para insinuar o que não se sabe. 

O uso de palavras que descrevem o mundo cognoscível para imaginar o 

mundo incognoscível, ora porque não existe e é ainda imaginação e desejo, 

ora porque retrata crenças sobre um mundo que ultrapassa sempre o que se 

experimenta cotidianamente. 

A metáfora, em Rorty, é o conceito de Donald Davidson usado para 

descrever o caráter contingente e limitado do que faz sentido para o indivíduo 

ou a comunidade, tanto os processos também contingentes de mudança das 
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crenças. A metáfora seria outra forma de descrição, que não a que se fala no 

vocabulário antigo e literalizado, do mundo e da humanidade. E por ser 

distinta do modo como o mundo está descrito, ou do vocabulário com que se 

construiu sua compreensão, é ainda bem pouco compreendida. É uma 

aposta em outra maneira de se dizer algo. É um novo e inacabado 

vocabulário que ainda utiliza palavras do antigo e final, mas aponta para a 

redescrição do mundo. 

 Para o pensador da linguagem, a metáfora é o elemento pouco 

racional, assistemático, surpreendente, provisório, opaco, mas insinuante e 

revolucionário, presente no progresso intelectual humano. O vocabulário 

inusitado e destoante com o vocabulário familiar a todos os interlocutores, 

que se choca com o discurso vigente como um ruído, ou um gesto 

inesperado, ou um grunhido, se choca com uma conversa clarividente de 

interlocutores. Para Davidson, a diferença entre ambos, é que o vocabulário 

familiar e clarividente é uma metáfora morta, ou que se tornou literal. De tão 

comum, se fez vocabulário final. E o vocabulário novo, metáforas vivas que 

usinam possibilidades de compreensão inéditas e impensadas, um campo 

semântico com o qual ainda não se familiarizou. 

A preocupação de Rorty, como já exposto, é a de desdivinizar todo e 

qualquer discurso, seja moral, político, científico ou religioso, em sua 

pretensão de chegar à verdade como quem chega a algo que está fora do 

espaço humano da subjetividade, mas diante do sujeito do pensamento, 

usando os meios adequados. Seu argumento de que a verdade não está 

dada significa dizer que “onde não há frases, não há verdade, que as frases 

são componentes das línguas humanas, e que as línguas humanas são 

criações humanas.”31 Logo, as metáforas, tão frequentes e participativas nas 

frases com que se descreve as relações humanas, tornam qualquer 

pretensão de absolutização do discurso um delírio. 

Rorty enuncia ainda melhor esta crítica à idéia da linguagem como 

permanente e como campo neutro entre a mente e o objeto que nela pode se 

representar: 
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“se um dia pudermos conciliar-nos com a idéia de que a maior parte da 

realidade é indiferente às nossas descrições dela, e de que o eu humano é 

criado pelo uso de um vocabulário, e não por se expressar adequada ou 

inadequadamente num vocabulário, teremos ao menos assimilado o que 

havia de verdadeiro na idéia romântica de que a verdade é construída, e não 

encontrada. O que há de verdadeiro nesta afirmação é apenas que as 

linguagens são feitas, e não descobertas, e que a verdade é uma 

propriedade de entidades linguísticas, de frases.”
32

 

 

Duas imagens são desenvolvidas por Rorty para se referir à sua opção 

pela perspectiva de Donald Davidson de linguagem e sua relação com o que 

conhecemos. Pode-se pensar na linguagem, com a qual articulamos o que 

pensamos ser verdadeiro, como um quebra-cabeças, ou como ferramenta.  

A linguagem pensada como um meio de representação da realidade, 

externa ao sujeito que conhece, é bem compreendida também pela imagem 

de um quebra-cabeças e, seu vocabulário, as peças que devidamente 

encaixadas no pensamento, podem representar a verdade. 

Rorty coloca Davidson ao lado de Wittgenstein, como aqueles cujas 

teorias da linguagem a retratam como uma ferramenta. Pensar a linguagem 

assim significa vê-la em sua manifestação contingencial, longe de ser um 

meio que adéqua pensamento à realidade, ela é apenas uma ferramenta 

eventual usada para resolver problemas. E o vocabulário alternativo, pensado 

por Davidson com a categoria da metáfora, como um vocabulário cujo uso 

atrapalha o uso do vocabulário consagrado pelo tempo. Nossa pergunta a ele 

não é pela contradição interna, ou não, dos conteúdos, mas pela eficiência 

relativa de nosso uso de ferramentas. Não interessa ao filósofo deste tipo se 

perguntar se determinado vocabulário representa em seu conteúdo a 

verdade. Mas o que indica o vocabulário alternativo ao destoar deste. Que 

problemas há que este vocabulário não enxerga e, portanto, não se 

candidata a resolver e que, o vocabulário alternativo, por ora, metafórico, 

insinua ser solução útil?  

Para Davidson, a metáfora é a possibilidade contingencial e, por esta 

razão, única de perspectivar a novidade e o progresso intelectual. Alguém 

que destoa do vocabulário vigente, ou, se quiser, com Thomas Kuhn, da 
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Ciência Normal e seu paradigma, ou ainda com Wittgenstein, do jogo de 

linguagem jogado pela comunidade e introduz uma ruptura e uma 

oportunidade de construir um novo vocabulário com o qual redescrever o 

mundo, os valores, a política, a moral, ou a religião. 

A pergunta dos que investigam a verdade, logo, deixa de ser pela 

relação privilegiada dos vocabulários com os fenômenos, uma pergunta 

metafísica, para ser uma pergunta pragmática pelo que e quanto uma 

metáfora atrapalha outras metáforas. 

Esta habilidade de trazer metáforas que criam novidades é retratada 

por Rorty na figura do poeta de Nietzsche e Harold Bloom 33 . Mas que, 

deixando escapar em um dos seus discursos a ser citado mais a frente, 

enxerga também na figura do místico. A idéia é de que a religião, não como 

um segmento alheio e privado, mas como um fio da rede de crenças e 

significados que é a linguagem humana, carrega, ao lado da poesia, a 

habilidade de insinuar novidades pelo manuseio de metáforas. Ela  que, 

semelhante à poesia, tem no discurso poético, ritual, ou simbólico, seu 

espaço mais frequente e autêntico, é com insistência não só uma hábil 

preservadora de memórias, mas pode ser também uma revolucionária usina 

de novidades. 

A religião, em seu exercício metafórico de fé e esperança, coloca-se 

ao lado da poesia, apontando para outras possibilidades de vida, 

redescrevendo com a linguagem simbólica e insinuante outro mundo 

desejado pela comunidade humana. Os mundos possíveis, as utopias que 

promovem, pela imaginação, o progresso intelectual humano. 

Mas a metáfora davidsoniana não apenas indica a historicidade e 

finitude da formação de um vocabulário, Rorty toma o conceito de metáfora 

em Davidson também para pensar a contingência como uma lapso criativo da 

linguagem. A linguagem, para Rorty, carrega a “marca cega” da vida humana, 

não se presta, portanto, a ser um mecanismo de adaptação do pensamento 

ao mundo. É impotente para capturar uma verdade que esteja distante do 

sujeito da compreensão. 
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Em seu artigo A filosofia como ciência, como metáfora e como 

política34, Rorty desenha três possibilidades de reunir uma nova crença às 

nossas crenças anteriores e que impõem um rearranjo do “tecido das nossas 

crenças e desejos”, que são a percepção, a inferência e a metáfora. A 

percepção é a experiência de juntar uma nova crença, ou informação, à rede 

de crenças já organizada. Saber sobre determinado acontecimento pode 

obrigar a redimensionar todo o restante de crenças sobre aquele assunto. 

Por exemplo, saber sobre os processos políticos envolvidos na canonização 

do texto bíblico pode obrigar o estudante de teologia a rever sua rede de 

crenças sobre o modo como o texto se tornou fundamental para a tradição 

cristã. 

A inferência muda o pensamento pela dinâmica interna das crenças 

que já se tinha, que leva ao que chamamos com frequência de 

ressignificação. A concatenação nova entre os conceitos já presentes leva a 

reorganizar e reconceituar preceitos já familiares. 

Ambas, percepção e inferência, “alteram o valor das frases, mas não o 

repertório das frases.”35 A metáfora, no entanto, não modifica o vocabulário 

ou a rede de crenças, nem confirma, nem se encaixa, nem redimensiona, 

mas cria uma nova rede de crenças e desejos. Para Kuhn, em A estrutura 

das revoluções cientificas, um novo paradigma se apresenta como candidato 

a resolver problemas que no paradigma anterior se tornaram anomalias 

insolúveis. Os expoentes da proposição de um novo paradigma sequer se 

desvencilharam completamente do vocabulário final da Ciência Normal, nem 

confeccionaram o bastante o novo paradigma, indicam sua possibilidade 

apenas, e reivindicam dos pesquisadores que aderirem à novidade, uma 

atitude de aposta, ou de fé. 

A metáfora é a possibilidade polissêmica e inusitada de redescrição do 

mundo. Ou a possibilidade imprevisível de escapar ao vocabulário que 

descreve as crenças do que há no mundo e de sua identidade. Sua fala é 

idiossincrática e metafórica, não literal, pois não consegue ter um 
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entendimento fluente e imediato. E por isso é capaz de apontar para onde o 

vocabulário normal não pode. 

Rorty elege o poeta como sendo a figura que encarna esse papel de 

redescrição do mundo, desinteressado que está de usar uma linguagem forte 

e duradoura. Sua leveza linguística lhe confere a possibilidade de falar um 

vocabulário inovador, por isso também de descrever o mundo e a si mesmo 

de um modo inédito. 

O religioso, por sua vez, carrega a habilidade poética de fugir ao 

vocabulário literalizado e familiar da rede de crenças e desejos, ou da cultura 

de uma época, visto que sua linguagem é marcada pela expressão simbólica, 

sempre polifônica e por isso, flexível para novos sentidos.  

O que se explica, a princípio, pela força mística comum à experiência 

religiosa, já que o religioso pretende acessar um mundo não natural, ou, ao 

menos, ainda não presente, e transcendente, o mundo divino; ou apenas nele 

apoiar suas expectativas. O divino, acredita-se, transcende o devoto, mas 

não apenas. As expectativas de novidade do religioso para si mesmo e para 

o seu mundo, expectativas de redenção, também são forças místicas que 

podem empurrá-lo pessoal e comunitariamente para imaginar outras 

possibilidades de vida. Este impulso místico que reivindica uma atitude 

metafórica para descrever suas crenças dá ao religioso talvez a mesma 

potencialidade linguística que o poeta de Rorty. Perguntado sobre a 

possibilidade de sentido para o misticismo, ou para algo transcendente, o 

filósofo respondeu: 

 

“Creio que os místicos, assim como os poetas, estão entre os maiores 

gênios criativos que contribuíram para o progresso moral e intelectual dos 

seres humanos. O ponto sobre o qual discordamos é a convicção de que o 

misticismo possa ser um modo de entrar em contato com o transcendente. A 

meu ver, a experiência mística é uma forma de superar os limites da língua 

que se fala e chegar à criação de uma nova linguagem, que, por sua vez, 

leva ao progresso moral e intelectual.”
36
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Há, portanto, no campo da religião, o fermento imaginativo da 

metáfora, seja pelo gestual do rito, pela linguagem visual, ou mesmo, pelas 

construções da fala simbólica. Os mesmos símbolos, que servem para a 

conservação de crenças herdadas, oferecem oportunidade imensurável, 

fendas de sentido para se imaginar novidades. 

Outrossim, Rorty teoriza, para Davidson as metáforas são 

“imparafraseáveis”, o que indica que não há significado, no campo semântico 

normal, ou no vocabulário vigente. As metáforas são operadas no domínio do 

uso apenas. A imagem de Quine37, segundo Rorty, para o significado da 

metáfora é a de uma clareira na mata. A área clareada é a do significado, a 

área semântica. Se a metáfora tem significado é porque ela não ultrapassou 

os limites do que está clareado. Se ela se torna uma possibilidade de 

exploração da mata não clareada é porque ainda não foi literalizada, ou ainda 

é usada para penetrar uma linguagem não clareada, desconhecida. Por isso 

é necessariamente imparafraseável. 

Sua ideia, também compartilhada com Thomas Kuhn e Wittgenstein, é 

de que o progresso intelectual da humanidade tem um ponto de partida 

precário. Kuhn chega a usar a expressão “fé” para se referir à maneira como 

o candidato a proponente de um novo paradigma, ou seja, de uma 

redescrição do mundo, se afasta da Ciência Normal e do paradigma 

responsável pelas explicações do mundo científico e reúne outros cientistas 

em torno do que é apenas uma possibilidade de paradigma. Aposta, risco e 

esperança são expressões que indicam o quanto nossas revoluções, ou 

redescrições do mundo, nascem de um movimento pouco racional, ou 

dependem de uma ação contingencial, e, às vezes, de um gênio 

idiossincrático, aquele que por razões não demonstráveis, privadas e 

contingentes, desenvolve habilidades e usa oportunidades para a construção 

de teorias científicas, textos poéticos, movimentos políticos ou reformas 

institucionais. 

É importante frisar que para Davidson, a metáfora não está associada 

a um conteúdo cognitivo que o seu autor pretende transmitir. Os conteúdos 

não estão fixados, estão insinuados. 
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A verdade, logo, é um fluxo contínuo de nascimento e morte de 

metáforas. Nascem da exaustão de um vocabulário familiar em descrever 

novas soluções para novos problemas, reconhece a precariedade do 

passado e vislumbra insinuantemente novas possibilidades para o futuro. 

Morrem as metáforas assim que se tornam tão familiares que sua polissemia 

e insinuação metafórica deixam de existir, quando passam a significar 

imediatamente as coisas de um mundo habitado por um jogo linguístico. 

Metáforas mortas são metáforas literalizadas. Portanto, isto é o que 

chamamos de verdade, um conjunto de metáforas que passam a significar 

literalmente as coisas do mundo, da identidade, mas que estão sempre 

abertas para serem sucedidas por novas metáforas. Um processo de 

aprendizagem, contínuo e polissêmico. Vejamos como Nietzsche descreve o 

mesmo fenômeno educacional da verdade: 

 

O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, 

metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações 

humanas, que foram enfatizadas poética e retoricamente, 

transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povo 

sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais 

se esqueceu que o são (...) metáforas que se tornaram gastas e sem 

força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só entram 

em consideração como metal, não mais como moedas.38 

 

Aprender é mudar de metáforas, mudar a maneira como falamos, 

como descrevemos nosso mundo, Deus, nossa identidade, nossas utopias. É 

evoluir nossas verdades, ou substituí-las, mudando nossa maneira de falar e, 

assim, transformando o que podemos fazer com o que nos tornamos até 

aqui. Aprender é mudar nosso modo linguístico de existir, transformando o 

que pensamos do mundo, de Deus e de nós mesmos, imaginando versões 

possíveis de tudo. Aprender é imaginar novidades, fermentar o futuro com 

possibilidades alargadas de existência. 
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As metáforas nos remetem à fraqueza de nossos discursos, mas 

também à riqueza de possibilidades. Lembram-nos que as palavras são 

limitadas e impotentes, se o que se quer é precisão e certeza; mas ilimitadas 

e generosas, se o que se espera delas é o uso imaginativo e amoroso. 

Comprometem nossos projetos, se eles tem como objetivo a verdade final e 

exclusiva de uma forma de saber; mas alargam nosso horizonte cultural, se 

os nossos projetos são educacionais e o nosso objetivo, a solidariedade. 

 

1.6. O ironista liberal e a verdade acautelada, uma proposta de 

intelectualidade aprendiz e conversacional. 

 

O modo de saber da tradição ocidental, filosófica, teológica, científica e 

política, pensa a vitória na vida humana como superação das forças 

históricas do tempo e do espaço, produzindo verdades atemporais e 

universais. Uma verdade assim é sempre a negação das contingências e 

suas impurezas nas afirmações que somos capazes de fazer sobre todas as 

coisas. Este saber transcende o mundo das aparências e das opiniões para 

habitar outro mundo, o da verdade essencial e duradoura. 

Rorty apresenta a figura do poeta forte de Nietzsche e Bloom como 

este que se debate com as contingências da linguagem. Entre as metáforas 

que já morreram e as metáforas vivas. As metáforas mortas, as que 

descrevem literalmente, porque foram incorporadas ao vocabulário falado por 

todos, às descrições usadas pela maioria das pessoas. As metáforas vivas, 

aquelas que insinuam novidades e portanto seu uso pode significar uma 

existência tão forte que sua vida faça diferença para a sua época e para as 

gerações futuras. O poeta sabe que a linguagem é tão contingente quanto 

sua identidade e, por isso, vive para propor metáforas, outra linguagem que 

possa inovar o modo de se viver no mundo dos mortais, o único de que tem 

notícia. 

Por esta razão, o poeta, gênio idiossincrático, cujos traumas e 

oportunidades, marcas cegas de sua origem, fizeram dele alguém capaz de 

propor metáforas, é um elemento de vanguarda para o mundo. E, como já 

afirmamos acima, também os místicos com a poética religiosa se colocam ao 
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lado dos poetas como proponentes de revoluções para o progresso 

intelectual da humanidade, acredita Rorty. 

A esperança do poeta rortyano é que as gerações futuras aceitem 

descrever seu mundo com as metáforas com que insinuou novas formas de 

redescrição. Logo, o progresso científico, artístico, filosófico, religioso ou 

político, coincidindo, mesmo que acidentalmente, com o progresso de seu 

vocabulário será a realização de seu projeto. Esperança muito parecida com 

a figura do profeta bíblico, que com suas metáforas propunha uma nova 

descrição dos desejos divinos e do mundo humano. A aposta do poeta 

rortyano e do profeta bíblico é que as gerações futuras lhes sejam bondosas 

e façam de suas metáforas descrições literais do mundo. 

A figura criada por Rorty, em ressonância ao poeta forte nietzschiano e 

bloomiano, é a do ironista liberal. Ironista, porque sabe da contingência da 

linguagem e de tudo o que com ela vier a acreditar e insinuar. E liberal, não 

no sentido do liberalismo econômico, mas da esquerda política norte-

americana, porque desistiu das perguntas pela sociedade ideal, ou da política 

verdadeira, ou ainda, dos valores morais e éticos que a todos, de todos os 

tempos, possa reunir sob um mesmo programa cultural.  

O liberal é aquele que desistiu da verdade como correspondência com 

a realidade, pela ideia de “verdade como aquilo que se passa a acreditar no 

decorrer de contatos livres e francos”. Irônico, esvazia jocosamente falsas 

onipotências; liberal, escolhe como bastante vulnerabilizar-se aos sofrimentos 

dos outros e à crueldade de que é capaz, vendo a crueldade que tantos são 

capazes de cometer com os membros de sua comunidade e de outras 

comunidades. Veja como Rorty sintetiza a figura do ironista liberal, proposta 

pelo seu pragmatismo: 

 

Tomo minha definição de “liberal” de Judith Shklar, para quem liberais são 

pessoas que consideram a crueldade a pior coisa que fazemos. Uso ironista 

ara designar o tipo de pessoa que enfrenta a contingência de suas 

convicções e seus desejos mais centrais – alguém suficientemente 

historicista e nominalista para abandonar a ideia de que essas convicções e 

esses desejos centrais remontam a algo fora do alcance do tempo e do 

acaso. Os ironistas liberais são pessoas que incluem entre esses desejos, 

impossíveis de fundamentar, sua própria esperança de que o sofrimento 
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diminua, de que a humilhação dos seres humanos por outros seres humanos 

possa cessar. 
39

 

 

Rorty estabelece três condições que precisam ser satisfeitas para que 

alguém seja considerado um ironista liberal. 

 

(1) Tem dúvidas radicais e contínuas sobre o vocabulário final que usa 

atualmente por ter sido marcado por outros vocabulários, 

vocabulários tomados como finais por pessoas ou livros com que 

ele deparou; 

(2) Percebe que a argumentação enunciada com seu vocabulário atual 

não consegue corroborar nem desfazer essas dúvidas; 

(3) Na medida em que filosofa sobre sua situação, essa pessoa não 

acha que seu vocabulário esteja mais próximo da realidade do que 

outros, que esteja em contato com uma força que não seja ele 

mesmo.
40

 

 

Um vocabulário final é todo o conjunto de palavras com que qualquer 

pessoa descreve suas crenças, faz opções ideológicas, desenvolve sua 

espiritualidade, posiciona hierarquicamente seus valores, nomina moralmente 

seus desejos, ou seja, é o repertório de significados que confere às coisas do 

seu mundo e de si mesma. É final porque lhe é familiar e compartilhado por 

diversas outras pessoas, que formam grandes ou pequenas comunidades. 

O ironista liberal não assume um vocabulário em detrimento de outro, 

dentro de um “meta-vocabulário”, imparcial e universalmente comensurável; 

nem o faz como quem busca aquele vocabulário que acessará a essência 

das coisas, de Deus, do amor, da justiça, do sucesso, nem a realidade final 

da vida. Sua escolha é fruto de uma dialética, visto que tensiona um jogo de 

linguagem velho com outro novo, um vocabulário antigo, saturado de 

possiblidades, em contraste com um vocabulário novo, repleto de imagens 

novas e insinuante de possibilidades. 

O vocabulário final é este que se faz senso comum, ou aquele jogo de 

linguagem que fornece a sensação confortável, e inebriante quanto às 

contingências, de que é bastante sua descrição de como são as coisas. Ele 
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faz de qualquer vocabulário alternativo uma possiblidade desagradável, 

senão suspeita e ameaçadora da ordem moral, política, religiosa ou 

intelectual. Para Rorty não é incomum que dentro de um vocabulário final de 

metafísicos, daqueles que o têm como representação da realidade e uma 

“cola social” fundamental para a segurança dos valores humanos, os 

articuladores de vocabulários alternativos sejam considerados relativistas 

morais perigosos; afinal, ele é uma ameaça à ilusão metafísica de 

estabilidade e sentido da vida.  

O poeta é esse profeta que o senso comum diz ter a mania de delirar e 

insinuar que há outras formas de ver a vida. Também pode se fazer 

referência à nomeação equivalente entre religiosos de um vocabulário 

ortodoxo, daqueles que insinuam descrições alternativas das crenças, os 

hereges. Estes, por blasfemarem contra a ordem divina de valores e crenças, 

recebe em contrapartida à mística que dissolveu com sua discordância, a 

mística que o degreda como um maldito inimigo da divindade por sua 

descrição alternativa 

O ironista não enxerga o modo alternativo de descrever as crenças 

como aquele que melhor representa a realidade. Não aderiu à novidade 

porque comparou o novo vocabulário com alguma coisa distinta de qualquer 

vocabulário. O físico não o comparou com os fatos observados; nem o 

político, com as estruturas sociais intrínsecas; nem o teólogo, ou religioso, 

com a revelação verdadeira e final de Deus. Comparou as frases do 

repertório alternativo com os chavões do vocabulário final e antigo. As novas 

frases são apenas mais insinuantes e promissoras para a futuro de sua 

autocriação privada, tanto quanto para proposição de políticas utópicas, bem 

como para diminuir o sofrimento e a humilhação de que pessoas são vítimas 

por causa de outras pessoas. 

A ironia liberal é uma manifestação pedagógica para o progresso 

intelectual humano. Uma força intelectual capaz de alavancar novos 

processos de descrição da vida. Sua ironia não nega a existência de 

justificações verdadeiras para as nossas crenças, mas as considera como 
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“verdades acauteladas”41, aquelas que professa com sábia suspeita de sua 

suficiência. Suas verdades são marcadas por um saudável falibilismo, a 

desconfiança de que, a qualquer momento, podem se mostrar equivocadas, 

ou passíveis de rearranjos, ressignificações ou de substituição por outras. 

Aquilo, em que acredita está bem justificado, é produtivo para ele e para as 

pessoas a sua volta, resolve os problemas mais decisivos para o bem viver, 

mas pode não se mostrar verdadeiro oportunamente. 

O ironista liberal frequenta as margens dos vocabulários finais, é sua 

fraqueza libertadora; por ele, mesmo usando as velhas palavras, novas 

metáforas podem fazer ruir a velha gramática e promover a composição de 

uma nova. Ele é a possibilidade de continuidade da conversação entre os 

diversos vocabulários, mas principalmente, entre um vocabulário final e um 

alternativo. Para o ironista, a verdade nunca pode ser o que o vocabulário, 

final ou alternativo, descreve em comparação à realidade, mas a conversa, 

fluxo ininterrupto de crenças e desejos intersubjetivos. A verdade é a 

conversa, mesmo que ao custo da humilhação de ter que abandonar velhas 

crenças. 

 

1.7. A filosofia edificante: uma cultura hermenêutica em lugar de uma 

cultura metafísica. (A hermenêutica e a atividade de conectar 

possibilidades.) 

 

A cultura metafísica é a noção fundacionista que se impõe como 

paradigma para todos os saberes, qualquer candidato à descrição do mundo  

está culturalmente obrigado a apresentar-se com ideias construídas sobre um 

fundamento confiável, verificado por critérios objetivos.  

Esta cultura é a que, primeiro, é marcada pela tradição platônica, que 

pensa a verdade como descoberta da essência das coisas e passível de ser 

representada na mente humana. Segundo, a cultura metafísica é a que 

impõe a metáfora da essência especular como retrato do que é um 

conhecimento legítimo, aquele que se submeteu, como representação da 
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realidade externa pelo espelho interno da mente, ao polimento metodológico 

ou linguístico de verificação empírica, ou sintática, ou formal.  

E terceiro, é uma cultura que acredita que, se há critérios que definem 

o conhecimento confiável, estes critérios são universais, portanto, 

comensuráveis entre todos os saberes e culturas. A cultura metafísica, 

marcada pela epistemologia, busca a maior quantidade possível de terrenos 

em comum, sobre os quais construir o saber científico. 

A cultura metafísica, que assim pode ser chamada porque se trata de 

um ambiente valorativo de relações sociais, orienta os saberes confiáveis 

pelo caminho da confrontação e restrição. Um saber legítimo é este que 

confronta o mundo representado na mente com o mundo real. É 

confrontação, não relação. Mas também é restrição, porque sua necessidade 

de controle e previsão dos fenômenos confrontados exige excluir métodos e 

explicações que não passaram pelo esquema de verificação objetiva.  

Um vocabulário alternativo, portanto, está condenado à descrença 

pela debilidade de argumentos; mas não somente, qualquer descrição que 

não se submeta aos critérios objetivos está sob a sentença de ser uma 

expressão de menor valor, uma questão de gosto, de entretenimento, ou de 

mera subjetividade. A verdade em uma cultura metafísica é restrição acima 

de tudo. 

Definir verdades, logo, é restringir possibilidades, ideias que não se 

pode ter, caminhos que não se pode seguir, belezas que não se pode 

admirar. Uma verdade fundacionista é feita de cerceamento da imaginação, 

inibição de conversas e expansão de desprazeres. 

A cultura metafísica é inibidora da conversa multilateral entre os 

diversos saberes, suas verdades são uma interrupção no processo de 

aprofundamento da humanidade, à medida que coíbe possibilidades mais 

ricas de promoção das relações entre pessoas em uma mesma cultura, ou de 

culturas diversas. Sua linguagem marginaliza as expressões literárias, 

poéticas e religiosas e as impede de desenvolverem suas habilidades de 

desenharem imagens do outro e aproximarem indivíduos e grupos culturais 

distintos, gerando compaixão e solidariedade; mas também exilam do centro 

de discussões sobre o futuro da humanidade estes que mais poder têm de 

imaginar variações para o destino do mundo. 
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Quando Rorty, em Filosofia e o espelho da natureza, submete a 

filosofia centrada na epistemologia à crítica pragmática, pretende desistir da 

cultura metafísica, suas restrições aos diversos saberes e sua interrupção 

nas conversas multilaterais, e optar pela cultura hermenêutica, que não troca 

de lugar com a metafísica, o que a converteria em uma nova metafísica, mas 

expande o horizonte de possibilidades para as descrições e redescrições do 

modo de viver humano. Assim Rorty desenha a hermenêutica e sua 

contribuição para a conversação: 

 

A hermenêutica encara as relações entre os discursos variados como as 

relações entre partes integrantes de uma conversação possível, uma 

conversação que não pressupõe nenhuma matriz disciplinar que una os 

interlocutores, mas onde a esperança de concordância nunca é perdida 

enquanto dure a conversação. Essa esperança não é a esperança da 

descoberta de terreno comum anteriormente existente, mas simplesmente a 

esperança de concordância, ou, ao menos, discordância interessante e 

frutífera.
42

 

 

Rorty, após desconstruir a imagem do humano como um ser que 

busca a verdade tal qual um espelho reproduz a realidade, propõe a 

substituição do modelo de filosofia epistemologicamente centrada pelo seu 

exercício hermenêutico, com sua matriz em Gadamer, Heidegger e no 

existencialismo sartreano. Para a cultura metafísica, à epistemologia fica 

reservada a missão de cuidar da parte duradoura e incontestável do saber; à 

hermenêutica, a missão de cuidar da parte maleável, incerta e não 

comensurável dos saberes. Para a cultura hermenêutica esta fronteira 

discriminatória é desconsiderada para propiciar um irrestrito intercâmbio entre 

todos os saberes. 

Sua proposta não é a de desconsiderar o modo epistemológico, 

aquele que descreve as condições objetivas para o conhecimento de fatos, 

controlando fenômenos e prevendo possibilidades, mas de esvaziar a 

pretensão de que seja paradigmático para todos os modos de saber e, 

portanto, determinante de qualquer outro candidato à descrição da vida 
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humana. O conhecimento objetivo é efetivo e producente com freqüência, 

mas é apenas um dos modos de descrição de que dispomos. 

A hermenêutica na filosofia, segundo Rorty, quer descentralizar a 

reflexão filosófica, tanto quanto o retrato que se faz da reflexão humana, da 

tarefa epistemológica. A filosofia não pode se reduzir a uma teoria do 

conhecimento, nem o humano ser visto como um ser cuja “essência é 

descobrir essências”, ou o possuidor de um espelho interno, a mente, que 

devidamente polido pela linguagem, espelha a natureza. Rorty, a partir de um 

olhar hermenêutico para a filosofia, propõe: 

 

“Como “educação” soa um tanto prosaico demais, e Bildung um tanto 

estrangeiro demais, irei usar “edificação” para representar esse projeto de 

encontrar modos novos, melhores, mais interessantes, mais fecundos de 

falar. A tentativa de edificar (a nós mesmos ou aos outros) pode consistir na 

atividade hermenêutica de estabelecer conexões entre a nossa própria 

cultura e alguma cultura ou período histórico exóticos, ou entre nossa própria 

disciplina e outra disciplina que pareça perseguir alvos incomensuráveis num 

vocabulário incomensurável. Mas pode em vez disso consistir na atividade 

“poética” de cogitar esses novos alvos, novas palavras ou novas disciplinas, 

seguida, por assim dizer, pelo inverso da hermenêutica: não-familiares de 

nossas novas invenções. Em qualquer caso, a atividade (apesar da relação 

etimológica entre as duas palavras) edificante sem ser construtiva – ao 

menos se “construtivo” significa o tipo de cooperação na realização de 

programas de pesquisa que tem lugar no discurso normal. Pois o discurso 

edificante é suposto ser anormal, tirar-nos para fora de nossos velhos eus 

pelo poder da estranheza, para ajudar-nos a nos tornarmos novos seres.”
43

 

 

Ser hermenêutico não é assumir um método de pesquisa ou 

investigação do que quer que seja, mas é relativizar o modelo 

epistemologicamente centralizado, como sendo o único capaz de produzir 

uma descrição com justificação racional, isto desde o corte kantiano entre 

“aprender fatos” e “adquirir valores”, ou entre saberes e crenças, ou ainda, 

entre os episódios contingentes e as estruturas necessárias da realidade. A 

opção hermenêutica é a de “tentar mostrar como as coisas estranhas, 

paradoxais ou ofensivas que eles dizem juntam-se ao resto que desejam 
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dizer, e como fica o que dizem quando transposto para o nosso próprio 

idioma alternativo.”44 

Na relação reducionista com o mundo da epistemologia, só se chega à 

“edificação”, ou educação, sabendo o que está lá fora. É a contemplação do 

que está lá que constrói a pessoa humana. A produção da velha theoria 

aristotélica. Mas a proposta de uma cultura hermenêutica não é desprezar o 

conhecimento teórico do mundo, mesmo que em tensão com a relação 

edificante com o mundo, mas reconhecê-lo como apenas um dos modos de 

edificar o humano. 

A filosofia edificante de Rorty não nega a verdade, apenas a enxerga 

como uma descrição normal da teoria normal, ou seja, uma descrição que 

ganha o aporte de todas as pesquisas, teorias, construções intelectuais que 

convergiram culturalmente e, com isso, ganharam credibilidade, confiança, 

plausibilidade e poder de resolver problemas presentes na sociedade. 

O que faz então a filosofia edificante? Ela não abraça uma verdade 

como “a verdade”, antes promove o empenho por verdades. Aponta sempre 

direções novas e possíveis para outras descrições do mundo, do humano, da 

sociedade e da política. Nunca se encerra em qualquer delas, mas sempre as 

vê como “subproduto acidental e não como sua meta”.45 

Na proposta edificante de Rorty, ele adianta: ”do ponto de vista 

educacional, enquanto oposto ao epistemológico ou tecnológico, o modo 

como as coisas são ditas é mais importante do que a posse de verdades.”46 

Isto é, mais importantes que os conteúdos produzidos por qualquer teoria são 

os meandros que promovem aberturas, aguçam sensibilidades, oxigenam 

culturas, renovam os vocabulários. O estilo que precede o conteúdo é a 

pedagogia dialógica. O aspecto pedagógico é esta flexibilidade, ou esta 

possibilidade aberta de transformação da linguagem, cultura e crenças diante 

da reivindicação da história por novas concepções. Da mesma forma, Rorty 

fala de edificante, ou educacional, observando esta dinâmica: “irei usar 

“edificação para representar esse projeto de encontrar modos novos, 

melhores, mais interessantes, mais fecundos de falar.” 
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Uma boa conversa, mostra-nos a cultura hermenêutica proposta pela 

filosofia edificante, nos ensina que importa mais interpretar com sensibilidade 

e imaginação que verificar o fundamento da razão. A pedagogia é a conversa 

promovida pela ironia quanto aos vocabulários abraçados pelos membros da 

comunidade, e pela atitude liberal de promover a liberdade, ou a democracia, 

acreditando que dela cuidando, a verdade cuidará de si mesma. Novamente, 

a figura do poeta, ou do ironista liberal, para quem a estética é a grande 

paixão, por isso é um irônico de plantão diante de qualquer teoria; sabe que a 

conversa importa mais que o assunto. Que este precisa de redescrições 

constantes, se não quiser enjaular o dinâmico e contingente progresso 

intelectual humano e, para isso, a conversa não pode ser interrompida. 

Rorty traz para a conversa, além da hermenêutica de Gadamer, os 

existencialistas Heidegger e Sartre. A contribuição existencialista à filosofia 

edificante, ao propor que o humano não tem essência, antes sua essência é 

construída existencialmente, é a de ampliar o leque de formação, ou 

educação, da pessoa humana. Sartre tornou célebre esta ideia em seu artigo 

O existencialismo também é um humanismo, onde afirma que a existência 

precede a essência. Veja o que diz o existencialista: 

 

E aliás, dizer que nós inventamos os valores não significa outra coisa senão 

que a vida não tem sentido a priori. Antes de alguém viver, a vida, em si 

mesma, não é nada/ é quem vive que deve dar-lhe sentido; e o valor nada 

mais é do que esse sentido escolhido. (...) O existencialismo dispensa-o de 

todo e qualquer juízo desse tipo: o existencialismo não colocará nunca o 

homem como meta, pois ele está sempre por fazer.
47

 

 

E porque não tem essência, a descrição objetiva deixa de ser a única 

descrição da vida humana com validade e passa a ser um modo de descrição 

ao lado de tantos outros, como da arte, do cinema, da religião, da psicologia 

e da literatura. 

Também é importante pensar na utilização das categorias de Kuhn da 

ciência normal e ciência anormal por Rorty. Sendo a ciência normal a 

convergência de todas as pesquisas e explicações a partir de um mesmo 

                                                 
47

 SARTRE, Jean-Paul. Coleção Os Pensadores: Sartre. São Paulo: Abril Cultural, 

1984. Pág. 21. 



54  

paradigma, fornecedor das diretrizes e descrições do mundo, das relações, 

sociedade ou cultura. E ciência anormal, o aparecimento de explicações e 

pesquisas que fogem ao modo vigente e amplamente reconhecido de 

descrição da vida humana. São as teorias revolucionárias, ainda pouco 

desenvolvidas, que se afastam do paradigma vigente em busca de novas 

soluções para os problemas insistentes.  

Na cultura hermenêutica, a única linha divisória aceitável entre os 

saberes é a que se faz a partir das categorias de Kuhn, entre a ciência 

normal, e seu paradigma amplamente pesquisado e argumentado, e a ciência 

anormal, e sua indicação alternativa de paradigma para os saberes. Logo, 

discurso normal, este que é tido como verdadeiro, ou bem justificado, é 

apenas aquele cujos critérios e jogo linguístico é conhecido e apoiado pela 

maioria dos pesquisadores ou inquiridores. E o discurso anormal é o discurso 

daquele que se aproxima dos demais pesquisadores, mas ignora os critérios 

e as regras do jogo linguístico jogado pela maioria e propõe outro jogo de 

linguagem, outros critérios para construir justificações e novas crenças. 

A filosofia edificante é o exercício periférico ao discurso normal, uma 

abertura revolucionária para novas descrições, sejam das ciências naturais, 

como da sociedade, da estética e das crenças religiosas. O ironista liberal 

pode ser muito bem chamado de o educador rortyano, este intelectual que 

atual na periferia da ciência normal, ou do vocabulário final, ou ainda de uma 

ortodoxia. Ali, nos limites entre o antigo e o novo, o tradicional e o subversivo, 

o ortodoxo e o heterodoxo, o projeto educacional se realiza como imaginação 

e insinuação poética de novas versões, de aprendizagem para o futuro. 
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2. A REVELAÇÃO É UMA PEDAGOGIA 

 

 

2.1. VIDA E OBRA DO TEÓLOGO DA LIBERTAÇÃO JUAN LUIS 

SEGUNDO 

 

Juan Luis Segundo é um pensador que fez um percurso intelectual 

distinto do que se faz normalmente no ambiente eclesiástico e teológico. Ao 

invés de formar-se para a produção e afirmação interna da igreja, o fez no 

sentido inverso, voltando-se para aqueles que chamou de os não crentes. 

Fez da pastoral entre universitários uruguaios o espaço apropriado à 

tradução da fé cristã para mentes secularizadas. Sua teologia quer ser 

libertadora de uma fé que não encontra expressão nas categorias abstratas 

e essencialistas, com respostas unilaterais e distantes seja da realidade 

social, principalmente os desterrados, esquecidos e oprimidos do mundo, 

seja das aspirações intelectuais por novas políticas e espiritualidade. Afirma 

que desta inquietação vem o seu livro A libertação da teologia, libertar 

crentes e não crentes de um conteúdo teológico que esconde sob o 

conservadorismo sua anuência e termina por participar com conivência de 

um mundo que privilegia poucos em detrimento de muitos.48 

Segundo nos surpreende quando, em entrevista, afirma que a 

Teologia da Libertação não se formou a partir de pastorais entre os pobres, 

mas de pastorais universitárias e suas exigências intelectuais de revisão 

conceitual da fé cristã.49  Fé esta que, renovada, fosse articulada com as 

contribuições da ciência contemporânea, como o evolucionismo e a 

cibernética, tanto quanto respondesse às duras críticas do materialismo, 

existencialista e marxista e deles fizesse interlocutores para o mais amplo 

diálogo e aprendizado humano, não para o incremento exclusivo do 
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cristianismo, mas para a libertação humana de ideologias e práticas criadoras 

e perpetuadoras de desigualdades sociais e sua decorrente invenção de um 

mundo melhor, um mundo humanizado. Segundo faz a opção pelos pobres, 

mas admite que as questões a que responde e se tornam responsáveis pela 

proposta de uma recuperação da teologia em termos novos e revolucionários 

são aquelas feitas de dentro classe média uruguaia, com ferramentas 

intelectuais para pensar a si mesma no mundo de então. 

Foi padre jesuíta, fazendo dos estudos filosóficos aqueles que 

antecederam sua formação teológica, o que o levou a escrever seu primeiro 

trabalho em filosofia, aos 23 anos de idade: Existencialismo, filosofia e 

poesia: ensaio e síntese. As influências de existencialistas como Marcel, 

Sartre e Heidegger, foram decisivas em sua formação, incluindo aí a 

produção literária de alguns desses e outros autores próximos ao 

existencialismo. Ensinou literatura moderna e clássica no mesmo 

estudantado dos jesuítas onde, antes, tinha estudado línguas, latim e grego, 

e depois, filosofia. Foi enviado à Argentina, onde fez o mestrado em filosofia. 

Iniciou teologia em San Miguel, em 1952 e, enviado à Engenhoven, Bélgica, 

concluiu seus os estudos teológicos, entre os anos de 1953 e 1956. Cursou 

os três anos de teologia, foi ordenado e concluiu o quarto e último ano, 

referente ao seu mestrado. 

Interessado em uma formação que lhe desse ferramentas para exercer 

a pastoral junto aos universitários, Segundo buscou no doutorado o 

aprofundamento no existencialismo do filósofo e teólogo, Berdiaeff. Sua tese 

articulou o pensamento geral, teológico e filosófico, de Berdiaeff, que fez do 

diálogo da filosofia com a teologia ortodoxa. Encontrou na França, em 

Sorbonne, o orientador que havia sido amigo pessoal do pensador russo,  

Maurice De Gandillac, o que lhe abriu possibilidades de ser aceito para o 

doutorado, mas não apenas, de conseguir o chamado Doutorado de Estado, 

título ofertado pelo Ministério da Educação francês. O que o obrigou, junto à 

tese principal, defender uma tese complementar, tendo como orientador o 

filósofo Paul Ricoeur, ao qual apresentou o trabalho já pronto, La Cristandad, 

una Utopía?. O título de sua tese principal foi Berdiaeff: une réflexion 
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chrétienne sur la personne e a tese complementar, Masses et minorités et 

l‟exégèse biblique.50 

Regresso ao Uruguai, em 1959, para desenvolver a pastoral  com os 

universitários uruguaios, sequer chegou a se tornar professor da 

Universidade de Montevideo, o que lhe impediria a pastoral mais próxima das 

questões filosóficas e teológicas dos estudantes. Segundo traça um paralelo 

entre sua produção intelectual e pastoral e a de seu companheiro na 

formação da Teologia da Libertação, Gustavo Gutierrez, que faziam do 

ambiente crítico e questionador o laboratório para novas e libertadoras 

respostas teológicas. Segundo destaca que, apesar de ambos construírem 

suas teologias sob a opção preferencial pelos pobres, ele o faz mantendo o 

trabalho intelectual simultâneo ao pastoral, enquanto seu amigo priorizou a 

pastoral junto aos pobres em detrimento da atividade intelectual, vejamos: 

 

Foi fazendo a pastoral que percebi que os cristãos tinham uma série 

de bloqueios em sua fé que não os deixava ir adiante. Cada vez que via ou 

percebia isso, procurava verificar por que os tinham; que teologia tinham 

sobre isso; de onde vinha. Então lhes mostrava que havia outra forma de 

pensar mais rica, mas humana. Era um pouco isso o que significava para 

mim a teologia da libertação, e nisso sempre estivemos de acordo Gustavo e 

eu, apesar de termos distintas ocupações. Ocorre que Gustavo deixou a 

capelania dos estudantes para ir atender a um bairro mais pobre, e também 

deixou um pouco de lado a atividade de escrever livros. Na realidade, 

Gustavo fez poucos livros porque se dedica muito mais à pastoral. Eu, pelo 

contrário, continuei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E isso 

significava para mim uma opção pelo pobre, mas uma opção que supunha – 

e aí onde se encontra um pouco a separação – que o pobre merecia ser 

considerado precisamente ali onde estava. O que fazia era tratar de libertar 

de alguma maneira a teologia para verdadeiramente ajudar o pobre tal como 

eu o conhecia.
51
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Os trabalhos de Segundo desenham o roteiro intelectual de um 

pensador multifacetado e revolucionário para a teologia, especialmente a 

teologia cristã latino-americana, e mais ainda para a Teologia da Libertação, 

tornando-se um de seus maiores expoentes. Com a coleção dos cinco 

volumes da Teologia aberta para o adulto leigo, deixa evidente duas 

vertentes fundamentais de sua reflexão: renovar as categorias cristãs 

principais e fazê-lo para a formação de pessoas adultas na fé e na existência, 

aquelas que experimentam uma fé não infantilizadora e alienante, mas 

autonomizadora e amplamente conectada com os dilemas concretos da vida 

humana. Outro exemplo é o seu livro Que mundo? Que homem? Que 

Deus?52, em que articula ciência contemporânea, filosofia e teologia. Outro 

exemplo significativo é o livro premiado na França como melhor livro religioso 

publicado em francês, em 1991, A história perdida e recuperada de Jesus de 

Nazaré, em que se propõe a libertar Jesus das categorias religiosas que o 

restringem em significado e valor ao espaço cultural do cristianismo, 

distanciado da mente moderna e secular. É inquietante e imprescindível para 

a nossa compreensão da largueza intelectual de Segundo, suas próprias 

palavras sobre o projeto de escrever este livro: 

 

(...) não ocultarei ao leitor que me sinto seduzido pela ideia de retomar, com 

mais método e lógica – se fora capaz – , a tarefa que Milán Machovec se 

propôs: escrever um “Jesus para ateus. Em outras palavras, arrancar da 

religião ou de sua interpretação teórica (teologia) o monopólio do interesse e 

da explicação de Jesus.
 53

 

 

Juan Luis Segundo desenvolve seu pensamento teológico em uma 

época crítica para o contexto político sul-americano, cenário intenso do 

conflito de forças mundiais, conhecido como como Guerra Fria, em a direita, 

capitalista e liderada pelos Estados Unidos da América disputavam poder 

com a antiga União Soviética, país líder da esquerda mais radical, socialista-

marxista. Dentro deste contexto, o recorte sul-americano de governos 

ditatoriais, com políticas de cerceamento da liberdade e repressão aos 
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movimentos populares. A necessidade de converter a teologia conservadora, 

abstrata, que cindia a realidade em duas dimensões distintas, sobrenatural e 

natural, do cristianismo em uma teologia comprometida com o seu tempo e 

suas questões existenciais, torna mais significativo o seu recurso às 

categorias do existencialismo, marcado pela reviravolta pragmática da 

filosofia europeia, iniciada pelo dinamarquês Sören Kierkegaard, em 

contraponto à absolutização da razão na história e da sistematização racional 

da realidade, e posteriormente, Marcel, Sartre e Heidegger, mas também 

Dostoiévski e Camus. 

Mas além de dialogar com a literatura e filosofia existencialistas, 

Segundo sofre a influência de dois teólogos, seus professores e amigos na 

Bélgica, Gustave Lambert e Léopold Malevez, que lhe deram ferramentas 

exegéticas essenciais para a sua interpretação do Antigo Testamento, 

enxergando a Bíblia não como uma inspiração individual, mas coletiva, ou a 

ideia de que, na formação do texto bíblico havia diferentes etapas e em cada 

uma delas, diferentes crises que deram origem a diferentes teologias no 

interior da Bíblia.  Logo não é possível pensá-la como um bloco maciço de 

revelação, contínuo e sistemático, mas é necessário enxergá-la como um 

mosaico de teologias, descontínuo e conflitivo, portanto. 

Nosso teólogo uruguaio é ainda mais inquietante quando dialoga com 

Teilhard de Chardin, padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo, que 

também pretendeu conciliar teologia e ciências naturais. Também em contato 

com sua obra, Segundo desenvolveu a ideia do evolucionismo como um 

movimento divino na formação do universo e no surgimento da consciência 

humana. O que possibilita sugerir que a evolução é um processo criativo que 

leva a um ser humano livre, e Deus, um parceiro de sua liberdade que 

acompanha e participa apaixonadamente do modo como a desenvolve. Para 

Chardin , há uma força que orienta o processo de evolução do universo, força 

que atua dentro da matéria fazendo convergir a favor da vida, a que ele 

chama de o Ponto Ômega. Teilhard sustentava a ideia de um Panenteísmo 

cósmico: a ideia de que Deus e o Universo Deus e o universo evoluem juntos 

e dinamicamente. Mais tarde, Segundo entra em contato com as teorias de 

comunicação, evolucionismo e cibernética de Gregory Bateson, de onde 

nosso teólogo desenvolve a ideia de revelação pedagógica, sob o princípio 
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do conhecimento de segundo grau, o dêutero-conhecimento, o aprender a 

aprender. Mas não apenas isto, também a precedência pragmática para a 

revelação divina e sua experiência interacionista, superando a visão 

tradicional de uma revelação unilateral, a despeito da incompreensão 

momentânea das pessoas a quem Deus se revela.54 

A teologia da libertação, e sua relação estreita e comprometida com o  

os documentos teológicos do Concílio Vaticano II, bem como o seu diálogo 

com as ciências sociais e os teóricos do socialismo, mormente seu fundador, 

Karl Marx,  é a plataforma teórica na qual Juan Luis Segundo constrói seu 

pensamento. Mas, é evidente em suas obras que o teólogo extrapolou o 

trabalho teológico, desenvolvendo uma abordagem, ainda que religiosa, em 

amplo e diverso diálogo com muitos saberes, das ciências naturais e 

humanas. Suas obras Libertação da teologia e O dogma que liberta são 

exemplos também do empenho ambicioso e polêmico de ressignificação da 

ideia e valor dos dogmas cristãos, tanto quanto das categorias de reflexão da 

teologia da libertação. 

Durante sua trajetória, além da pastoral junto aos universitários 

uruguaios, Segundo ministrou seminários para leigos, acompanhou grupos 

de reflexão, lecionou disciplinas semestrais em diversas e conhecidas 

universidades em vários partes do mundo, fundou e coordenou o CIAS 

(Centro de Investigação e Ação Social). Veio a falecer, aos 70 anos de idade 

e 54 anos de Companhia de Jesus no Uruguai, em 17 de janeiro de 1996. 

Segundo retrata e encarna a ruptura com quaisquer isolamentos da 

experiência religiosa e seu fundamento epistemológico da revelação, 

colocando-os em crucial diálogo com a história, por ele caracterizada como 

sinais dos tempos, através da hermenêutica circular. Assim, podemos dizer 

com ele que a experiência da revelação deve ser permeável e relativa à 

linguagem e aos eventos culturais e existenciais do mundo humano. Deus se 

revela dinâmica e progressivamente no processo histórico de humanização, 

tão bem narrado na Bíblia e por ela, a nós, renovadamente, oportunizado. A 

revelação é um processo pedagógico, então; e o Deus que se comunica, um 

pedagogo, bem mais que um teólogo. 
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2.2. A teologia refém do paradigma epistemológico e o espelhamento 

bíblico da realidade. 

 

A crise da reflexão teológica, em reflexo ao fundacionismo científico, 

pode estar em propor também um fundamento epistemológico-metafísico 

para a legitimidade de seu discurso. Se no fundacionismo científico, a 

imagem do espelhamento da natureza, ou da realidade, enxerga no método, 

ou nas intuições puras e aprióricas, ou ainda, na linguagem, o elemento 

extra-mundano de polimento da imagem representada na mente dos 

observadores, o fundamentalismo teológico o fará com os seus textos de 

revelação; a Bíblia, para os cristãos, por exemplo. 

O fundacionismo científico acredita na possibilidade de um 

conhecimento confiável e livre de incertezas. Faz isto, por pensar o objeto do 

conhecimento como uma realidade que existe independente da mente 

humana, tratado por Wilfrid Sellars como o “o mito do dado”. O conhecimento 

é confiável não apenas porque a verdade está dada no mundo, pronta para 

ser descoberta, mas também porque há na mente humana as condições de 

possibilidade para descobri-la. A estrutura racional, as intuições puras e 

aprióricas, falando com Kant, precisa apenas do método certo para que as 

informações do mundo exterior sejam organizadas em um conhecimento 

digno de confiança, científico portanto. Para os positivistas lógicos, encontrar 

a linguagem precisa e adequada à realidade é a condição que possibilita o 

conhecimento bem fundamentado. 

Na mesma e facilmente constatável lógica, o fundamentalismo 

religioso, para o qual a verdade também está dada e a Bíblia é a sua 

descrição. Cabe-nos apenas fazer a sua leitura credulamente para que a 

verdade seja espelhada. Aquele que lê o texto com confiança em sua autoria 

divina e autoridade moral, ainda que se defronte com elementos 

incompreensíveis, tendo em vista a distância do conhecimento humano do 

conhecimento divino, rendendo-se asceticamente aos mistérios ainda não 

revelados, conhece toda a verdade de que precisa para viver com certeza 

infalível. 

Uma teologia que se pretenda portadora de conhecimento inequívoco 

e imutável reproduz a mesma lógica do fundacionismo e representacionismo 
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científico. No lugar do método racional ou da linguagem matemática, a 

doutrina e sua tradicional interpretação dos textos fundantes da fé. Sua 

certeza é, na verdade, a sensação de familiaridade e segurança, pela 

conservação do mesmo repertório de frases e vocabulário. Sua verdade é um 

conservadorismo, uma repetição fiel das mesmas postulações.  

“Todo literalismo é essencialmente conservador”55 , segundo afirma 

James Cone, citado por Segundo. Conservar as verdades e suas certezas é 

o movimento artificial e arbitrário de conservar os significados dos textos. Soa 

natural e evidente afirmar que o significado literal do texto é este que sempre 

lhe foi conferido. Então, o „assim sempre se disse‟ se transforma no „é isto o 

que o texto quer dizer literalmente‟. A força da ideologia construída na 

tradição e preservada pela hierarquia institucional assume a condição de 

realidade mesma; ganha o poder de negação da contingencialidade e 

relatividade do contexto histórico em que foi produzida; torna-se a-histórica, 

atemporal, absoluta. 

Ora, ao reproduzir sistematicamente o mesmo repertório de frases, ao 

se manter fiel ao mesmo vocabulário de compreensão de Deus, do mundo, 

da vida humana, da história, mediante o texto fundante da religião, é evidente 

que a teologia se manterá enfadonhamente distante das contradições e 

novidades, experiências estas incontornáveis para o contato franco com a 

vida e as fluidas descrições que dela fazemos. Mas também ficará distante 

da vida concreta e histórica de seus leitores. Para o nosso teólogo, cada 

palavra da Palavra de Deus precisa estar conectada a uma experiência de 

seus leitores, no caso do cristianismo; a palavra desconexa da prática 

específica de quem a lê é como um texto redigido em língua desconhecida, 

grafias que a nada remetem. 

A teologia cristã conservadora, aquela que se apoia em uma leitura 

literalista e fechada das Escrituras, apresenta-se como o polimento 

metodológico do espelho da realidade. A verdade é espelhada nas 

Escrituras, imagem polida pela leitura tradicional dos textos. Mas qualquer 

concepção que se feche aos processos de revisão conceitual termina sendo 

uma concepção desconectada da realidade. A pretensão de espelhamento 
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da realidade no texto bíblico conduz as palavras do texto à desconexão com 

a vida prática, em constante transformação histórica. Novas situações 

históricas implicam em novos problemas, que reivindicam novas conexões 

com a Palavra de Deus; seu congelamento histórico produzirá, então, perda 

de contato, alienação das verdades pretendidas da prática vivenciada. 

Segundo, em seu polêmico A libertação da teologia, denuncia a noção 

ingênua de uma teologia acadêmica e autônoma, que busca 

pretensiosamente uma articulação bíblica independente dos demais saberes, 

como as ciências naturais e sociais. Ou ainda, que se concebe capaz de uma 

construção teológica imparcial, objetiva e representacionista, portanto. Veja 

como apresenta a questão exemplificada na citação do teólogo 

Schillebeeckx: 

 

Por exemplo, um teólogo tão progressista como Schillebeeckx pôde 

chegar a dizer que a teologia nunca pode ser ideológica – no sentido 

marxista da palavra – porque não é senão a aplicação da palavra divina à 

realidade presente. Parece que ele crê ingenuamente que a palavra de Deus 

se aplica às realidades humanas no interior de um laboratório imune a todas 

as tendências e lutas ideológicas do presente. 

Pois bem, um teólogo da libertação começa de maneira exatamente 

inversa. Desconfia que tudo aquilo que tem que ver algo com as ideias 

esteja intimamente relacionado, nem que seja apenas inconscientemente, 

com a presente situação social. E disso não escapa nem a teologia.
56

 

 

 Parece ser esta a principal preocupação de Segundo em seu livro A 

libertação da teologia, o de legitimar a teologia latino-americana, 

especificamente a Teologia da Libertação, diante da teologia europeia, por 

ele chamada de acadêmica; preocupação que se repetirá em outros artigos, 

como Capitalismo versus socialismo, a crux theologicae57. Sendo a Teologia 

da Libertação uma proposta que articula categorias do socialismo, seja para 

a compreensão da história e da realidade sócio-política da América Latina, 

seja para encarnar a utopia cristã de transformação de um mundo marcado 

pela desigualdade e opressão dos pobres pelos ricos em um mundo marcado 
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justiça social e a libertação sócio política dos oprimidos, a principal acusação 

feita pela teologia acadêmica é a de seu comprometimento com ideologias 

próprias de uma época, transitórias e politicamente conflitivas, logo, que 

colocam em risco as verdades eternas e plenas da revelação cristã. A 

admoestação frequente de setores da igreja católica é pela preservação da fé 

cristã, distinguindo os valores e crenças da fé, eternos e universais, de 

manifestações provisórias e relativas. Tanto quanto da participação em 

espaços de pensamento onde a fé cristã corre o risco de ser facilmente 

contestada por não possuir as ferramentas e construtos específicos dos tais, 

como os da sociologia, filosofia e psicologia. 

 Para Segundo, esta preservação implicará no empobrecimento da 

reflexão teológica, além de suprimir sua contribuição aos processos 

revolucionários para a efetivação dos valores prezados pelo Evangelho, 

como os da caridade e igualdade de direitos entre seres humanos. Para ele, 

o Evangelho não pode se isentar dos riscos históricos em nome da 

preservação de discursos transcendentais; não o pode porque sua vocação é 

para as obras de amor. 

  

2.3. Uma hermenêutica circular para um mundo em constante 

movimento. 

 

O círculo hermenêutico, inspirado em Rudolf Bultmann e Georg 

Gadamer, é o método que Segundo proporá para impedir que a teologia se 

torne desconexa com o mundo humano e sua condição histórica e, portanto, 

inútil. Uma teologia útil, acredita, é aquela que conversa com o seu tempo e 

todos os seus saberes, construindo multilateralmente soluções para a 

humanidade. Uma teologia útil é inevitavelmente parcial, portanto; no sentido 

de que não se ilude com a ideia de possuir uma representação da realidade 

em um quadro neutro de revelação. Seu discurso, para ser histórico e útil, 

tem que estar comprometido com as ideologias que permeiam 

contingencialmente a vida social. Assim define Segundo, a princípio, o círculo 

hermenêutico, ajudando-nos a perceber o conceito conversacional e 

pedagógico por ele proposto: 
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A contínua mudança de nossa interpretação da Bíblia em função das 

contínuas mudanças de nossa realidade presente, tanto individual quanto 

social. (...) O caráter circular dessa interpretação significa que cada realidade 

nova obriga a interpretar de novo a revelação de Deus, a mudar, com ela, a 

realidade e, daí, voltar a interpretar... e assim sucessivamente.  

(...)  As perguntas que surgem do presente sejam tão ricas, gerais e básicas, 

que nos obriguem a mudar nossas concepções costumeiras da vida, da 

morte, do conhecimento, da sociedade, da política e do mundo em geral. (...) 

se a interpretação da Escritura não muda junto com os problemas, estes 

ficarão sem resposta ou, o que é pior receberão respostas velhas, inúteis e 

conservadoras.
58

 

 

É importante ressaltar que método, para Segundo, não tem o sentido 

científico-cartesiano de operação intelectual que coloca fim à dúvida com 

respostas claras, objetivas e finais às perguntas. Método é, desde o início, 

também a resposta, aquela que não enxerga a verdade como uma realidade 

estanque, neutra, a-histórica, distante do sujeito que a submete à 

racionalidade. A verdade possível para as ideologias é parcial, dinâmica, 

histórica e resultante do processo hermenêutico de dialogar com todos os 

que dele participam, porque é verdade, mas sempre humana. O método é 

marcado por ser já uma escolha e, portanto, parte determinante da resposta. 

Em resumo, Segundo sugere duas condições para a hermenêutica 

circular. Primeiro, uma suspeita rica e profunda da realidade; segundo, uma 

reinterpretação tão rica e profunda quanto da Bíblia. Satisfeitas as duas 

condições para que a hermenêutica realize sua interpretação circular do 

texto, a teologia deve delas desprender quatro movimentos para que se 

configure a circularidade de uma nova interpretação, então útil e significativa: 

 

(1) nossa maneira de experimentar a realidade, que nos leva à suspeita 

ideológica; 

(2) a aplicação da suspeita ideológica a toda a superestrutura 

ideológica em geral e à teologia em particular; 

(3) uma nova maneira de experimentar a realidade teológica que nos 

leva à suspeita exegética, isto é, à suspeita de que a interpretação 
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bíblica corrente não toma em consideração certos dados 

importantes; 

(4) nossa nova hermenêutica, isto é, o novo modo de interpretar a fonte 

de nossa fé, que é a Escritura, com os novos elementos à nossa 

disposição.59 

 

A hermenêutica circular é, então, bem mais que um instrumento 

alheios da realidade histórica para executar tarefas de interpretação de 

textos, é um modo de conceber a história e sua incessante fluidez dos 

problemas e soluções. Ela é o antídoto para o veneno institucional da religião 

de negar a fragilidade e provisoriedade de seus discursos. Segundo não 

nega o lugar da revelação divina, logo, místico e piedoso, para a formulação 

dos dogmas e interpretação da Bíblia, entre os cristãos. Mas, hermenêutica e 

circularmente, dissolve qualquer pretensão de um conteúdo fechado, 

permanente e universalmente compreendido, confundindo-se com a 

revelação.  

 

O círculo hermenêutico prova somente que uma teologia está viva, ou seja, 

conectada com essa fonte de vida que é a realidade histórica e sem a qual a 

outra fonte divina de vida pode continuar seca, não por sua própria culpa, 

mas devido a nossa impermeabilidade.
60

  

 

Anteceder e preservar o discurso teológico, impermeabilizando-o dos 

acontecimentos novos e dos desafios sociais que, ou se transformam ou se 

apresentam inéditos, além do conhecimento das diversas áreas do saber, 

produzindo senão revisões de suas explicações e predições dos eventos 

mundanos, descobertas de fenômenos nunca antes imaginados, o que impõe 

a ressignificação de valores e ensinamentos morais, quando não, também a 

refundação do paradigma. Uma reflexão crítica precisa voltar aos seus 

pressupostos sempre que novos problemas e desafios surgem, para revê-los, 

não somente em busca de atualização, mas no que concerne ao projeto 

cristão, também para lidar com as reivindicações de seu tempo e trabalhar 
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pela utopia de um mundo melhor, ao lado dos demais saberes. Vejamos 

como o teólogo Jung Mo Sung confirma esta necessidade: 

 

É claro que essa reflexão crítica pressupõe a tarefa da hermenêutica, mas 

não se esgota no encontrar o sentido do evangelho para os dias de hoje. 

Mais do que isso, a própria tarefa da interpretação está antecedida e guiada 

pela compreensão dos desafios que o nosso contexto e tempo nos colocam 

no seguimento de Jesus. Ou nas palavras do bispo Tutu, “responder a 

questões e perplexidade de uma comunidade particular, específica em um 

contexto particular e específico” e de preparar candidatos ao ministério para 

lidar “com desafios contemporâneos urgentes como HIV/AIDS, pobreza, 

corrupção em instâncias elevadas da sociedade, injustiças, opressão e 

conflitos perenes.
61

 

 

2.4. Nenhuma parcialidade pode ser pior que aquela que se ilude com 

uma imparcialidade. 

 

Aprofundando e aplicando as várias fases da hermenêutica circular, 

Segundo coloca o problema da relação da teologia, pretensamente portadora 

de conteúdos revelados e, portanto, permanentes, universais e inalteráveis, 

com o contexto humano e suas parcialidades, quimeras e conflitos. Uma ala 

da teologia, que Segundo faz representar pelos teólogos Vekemans e 

Rahner, compreende que a igreja deve se manter imparcial, logo, sem fazer 

opções políticas nem análises ideológicas, tendo em vista que seu ponto de 

partida é sempre a revelação e esta, acredita-se, não partilha da parcialidade 

e efemeridade das situações humanas. A teologia não precisa consultar 

outras fontes de conhecimento e dialogar com o seu contexto para buscar 

respostas para as grandes questões da pessoa humana, tendo em vista que 

sua resposta é extraída de uma fonte eterna e imutável, a revelação divina. 

Segundo exemplifica esta ideia, citando uma passagem do teólogo católico 

Rahner: 
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Como pode a Igreja conhecer o contexto de sua ação, sendo que, 

evidentemente, esse tipo de conhecimentos não pode ser deduzido 

diretamente da revelação?
62

 

 

Esta noção da teologia como um quadro neutro de conceitos, valores e 

prognósticos, logo, que abdica do envolvimento em questões conflitivas, isto 

é, nas demandas políticas e ideológicas de um contexto, é a que Segundo 

pretende superar. Porque para ele a ideia de não fazer política é a pior 

política que se pode fazer, pois não optar politicamente, ou não escolher, é o 

mesmo que anuir com o status quo. Ainda mais, acredita que não é possível 

um discurso cujas estruturas não estejam ideologicamente comprometidas. 

Novamente, nenhuma parcialidade poderia ser pior que aquela que se ilude 

com uma tal imparcialidade. 

 Segundo desmascara o discurso teológico que defende uma distância 

abismal entre o conteúdo divino da revelação e as circunstâncias humanas 

da política, sugerindo que sua intenção inconsciente é a de preservar-se à 

medida que não se envolve com questões onde possa ser refutada, ou 

mostrar-se desprovida de conhecimento e ainda mais, descobrir-se 

eventualmente carente de reavaliação e revisão de valores e crenças, as 

suas posições ético-políticas, publicamente assumidas. 

Mas se compreendermos a teologia como entendemos as teorias 

científicas, concebendo-as no instrumentalismo social, qualquer ambição por 

discursos neutros, permanentes e universais é pulverizada pela grandeza do 

serviço prestado frente às necessidades do povo. Nosso teólogo assume um 

instrumentalismo muito próximo do instrumentalismo wittgensteiniano, usado 

por Rorty para propor sua ideia de verdade como um vocabulário e este, uma 

ferramenta forjada para resolver problemas. O instrumentalismo segundiano 

está em pensar a opção humana frente aos desafios de seu contexto em 

antecedência às informações científicas e suas técnicas para solucionar seus 

problemas. Para ele, as pessoas não fazem suas opções históricas a partir 

de postulações científicas, mas potencializadas por seus conflitos. “O homem 

vive e luta em meio de decisivos conflitos contextuais sem que a ciência lhe 
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possa dar pronta nenhuma opção. Uma vez que optou em forma genérica, a 

ciência pode indicar-lhe a instrumentalidade correspondente a sua opção. 

(...)a certeza científica é instrumental e não diz nada sobre o valor decisivo.” 

63A teologia não consegue escapar desta lógica, chamada por Segundo de 

lei, também ela é uma instrumentalidade agregada pela pessoa após fazer 

suas escolhas contextuais. Seu surgimento é um evento posterior às razões 

contextuais de indivíduos e comunidades, ofertando a quem a abraça, a partir 

daí e significativamente, instrumentos contextuais e políticos para levar 

avante as mudanças no mundo de que necessitam. A teologia precisa ser 

uma dedução contextual e instrumental do mundo concreto e suas carências 

para a revelação e nunca o inverso. 

Este é o elemento novo e inquietante de Segundo para a lógica 

religiosa, frente à tentação de um discurso unilateral e exclusivista. Quando o 

nosso teólogo desiste do isolamento purista da teologia diante de seu 

contexto, não apenas o inclui, mas localiza nele o seu ponto de partida 

hermenêutico, isto é, o contexto contingente, de fatores históricos vários, 

local, provisório e existencialmente apelativo. O contexto não é um dado 

técnico e frio, mas o impulso da reflexão, o que inicia a teologia, à medida 

que interroga a fé, que se interpõe a ela com os problemas imediatos.  

Sendo assim, o contexto e suas contingências pulverizam as 

categorias abstratas de qualquer teologia purista e apartada da realidade. 

Suas verdades nada dizem, se de seu contexto não extraem os problemas 

que pautarão suas respostas. Afonso Murad, nesta mesma linha, afirma que 

para ele(Segundo), o diálogo é o lugar da constituição da fé, não a 

consequência da fé já constituída ou uma preparação extrínseca para ela.64 

Logo, falar de uma teologia com conteúdos neutros, atemporais e 

universais pode ser compreendido como falar de uma teologia em 

descompasso com o mundo concreto das pessoas, uma teologia com 

categorias abstratas desencontradas dos fenômenos mundanos. 

 

                                                 
63

 Ibid. Pág. 85. 
64

 SOARES, Afonso Maria Ligorio (ORG.) Dialogando com Juan Luis Segundo. Op. 

Cit. Pág. 57. 



70  

2.5. A negação dos sinais do céu e sua expectativa de divinização da 

teologia, para a afirmação dos sinais do tempo e sua 

humanização do saber teológico. 

 

Segundo recorre às categorias opostas dos sinais dos tempos e sinais 

do céu, nos Evangelhos, para traçar um paralelo entre a expectativa de uma 

teologia com discurso sobre-humano, não contingencial e isento da 

relatividade dos demais saberes humanos, um saber divino e eterno, 

portanto, e a proposta de uma teologia que se relativiza às reivindicações 

históricas de um contexto e épocas, locais e provisórios, porque condição 

ímpar para um discurso que pretenda falar ao seu tempo e servir a sua gente. 

A exigência dos fariseus, figura que Segundo apresenta como 

protagonistas e proponentes das expectativas de sinais do céu, sobre quem 

quer que interpretasse a lei e os profetas e deles extraísse um projeto para o 

povo judeu, estava em flagrante desencontro com Jesus. Os sinais do céu 

eram as evidências exigidas pelos líderes religiosos para a comprovação da 

origem confiável das ideias, porque tão divinas quanto suas compreensões 

mais tradicionais. Os sinais do céu era o modo tradicional, então, por isso 

literalista e moralmente rigoroso, de compreender a Lei e os Profetas. A 

despeito das expectativas, Jesus, se nega insistentemente a oferecer sinais 

do céu, os que apresenta são os sinais dos tempos, aqueles que têm a 

pretensão modesta, mas corajosa, de responder ao contexto imediato do seu 

povo. A começar pela descrição que faz de si mesmo, Jesus é o sinal do 

Reino inteiramente apontado pelo e para o seu tempo, um sinal histórico. 

Jesus se vê e se apresenta como um sinal dos tempos, não um "sinal 

do céu" reivindicado pelos fariseus65. Pois quem falaria uma língua do céu e 

seguiria o que sequer consegue pronunciar? Um sinal do céu implica em uma 

linguagem pretensamente divina, porque distante das fragilidades e 

relatividade da linguagem humana; mas desconhecida e incapaz de 

comunicar uma mensagem significativa. Jesus se negou a entrar no jogo 

abstrato dos fariseus que lhe exigiam sinais do céu, foi e apontou apenas 
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para os sinais dos tempos, da história, porque articulou a única linguagem 

capaz de traduzir os anseios de seu tempo. 

 Por linguagem, ou sinais, não fazemos referência a um vernáculo ou 

indicação qualquer, mas à rede de valores, crenças, e desejos que, 

entretecidas, constituem a maneira de compreender Deus, o mundo, a 

humanidade, a história, o futuro. Através desta linguagem, indicamos o 

mundo com o qual sonhamos, a pessoa que desejamos ser, a comunidade 

que imaginamos, as soluções para os que sofrem; mas não apenas, nela 

fazemos deitar nossa confiança nas escolhas que fizemos até o momento. 

Desta forma, sinalizamos as possibilidades e imaginamos alternativas 

futuras; os caminhos que seguiremos serão indicados pelos sinais com os 

quais afirmamos nossas crenças. 

Os fariseus querem sinais do céu, porque pretendem possuir uma 

linguagem acima das vicissitudes da jornada humana. Jesus não acredita 

que estes sinais possam indicar as novidades que ele veio trazer, apenas 

repetem enfadonhamente o que já se disse para dar a sensação segura de 

uma verdade eterna e incontestável. Jesus quer falar uma linguagem que 

teça sua rede de crenças, valores e desejos com os fios das aspirações, 

necessidades, medos, dores, políticas, com os fios da história de sua gente. 

Jesus quer uma linguagem nova para uma nova possibilidade de existência. 

A dificuldade dos mestres da religião em compreender Jesus estava 

em que não conseguiam fazer encontrar suas categorias teológicas, 

abstratas e rígidas, com o fenômeno histórico e concreto, inusitado e 

existencial, que era Jesus; menos ainda com seu discurso e sinalização do 

novo Reino a partir do “coração” das pessoas à sua volta e não a partir dos 

textos sagrados do judaísmo. 

 Enquanto os fariseus vêm a Jesus com critérios abstratos e categorias 

teológicas distantes da práxis social, Jesus vai ao povo com critérios 

concretos e uma teologia que responde aos apelos de sua história, 

sofrimentos e inquietações. Os fariseus lidam com os problemas do povo a 

partir de soluções teológicas já enquadradas em suas interpretações e 

aplicações da lei; Jesus lida com os problemas do povo como quem os tem 

como contexto determinante, ou uma fonte prévia para a formulação de suas 

respostas. Jesus parte do coração da história para a teologia, os fariseus, da 
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teologia para a história. Logo, se Jesus adequa as respostas ao contexto de 

seus interlocutores, como soluções para os seus problemas, os fariseus, 

pretendem fazer caber as demandas do contexto de uma época dentro das 

interpretações feitas em contextos estranhos e épocas distantes das atuais. 

Ora, não é este o grande desencontro de Jesus e os líderes religiosos, que 

inverteram as prioridades, submetendo a vida ao que dela já se pensou? 

Importando a eles mais que as verdades de tempos remotos prevaleçam que 

as respostas solucionem os problemas do presente? 

Os fariseus olham para a linguagem e suas construções como 

realidades apartadas da história dos falantes, como textos sem contextos. 

Jesus elege o contexto dos seus interlocutores como horizonte de doação de 

significado para as Escrituras, os ritos, os cultos, as políticas. Não há 

revelação de verdades possível sem a relação histórica dos contextos, do 

que se disse e do que se pode dizer, das versões dadas e das versões 

possíveis e melhores para o instante e para o futuro. 

Segundo cita o episódio do Evangelho de Marcos (Mc 3.1-27), em que 

Jesus, na sinagoga, o lugar de conservação da ideologia de seu povo, após 

ter se voltado para um homem que tinha uma mão paralisada e o curado no 

sábado, quando religiosamente não deveria tê-lo feito, sofre a acusação de 

ter subvertido a lei do sábado. Diante disso, os fariseus o acusam de 

expulsar Satanás pelo poder de Satanás. Tendo em vista que partem para o 

problema a partir de categorias teológicas, mostram-se teologicamente 

coerentes, mas existencialmente contraditórios. O que virá a seguir, na 

narrativa de Marcos, é uma construção lógica a partir do apelo do instante e 

não a partir das categorias teológicas da guarda doutrinária do sábado. Jesus 

realoca a lógica da reflexão sobre o divino. 

O Mestre traz a conversa com os fariseus para o coração da história, 

propondo duas narrativas familiares a todos, mesmo que fictícias. Conduz o 

diálogo para o espaço concreto da vida, desistindo do espaço abstrato e 

artificial de teologias conservadas a despeito da prática social das pessoas. 

São duas as parábolas utilizadas por Jesus para a reflexão. Uma, do espaço 

político e outra, do espaço doméstico.  

No espaço político: como Jesus pode ser acusado de agir com o poder 

de Satanás se o que fez foi a destruição das obras de Satanás? A lógica 
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prática, anterior à teologia, responde: um Reino dividido não subsiste. No 

espaço doméstico: Como Jesus pode ter libertado uma pessoa pelo poder de 

seu opressor? A lógica prática, prévia à teologia, responde: um invasor não 

entra em uma casa sem que antes aprisione o seu valente proprietário. Ou 

um, ou o outro. Curiosamente, as categorias teológicas que se apresentam 

como sinais do céu separam-se absurdamente da lógica prévia de qualquer 

reflexão e criam um mundo lógico paralelo e historicamente impermeável e 

incompreensível. Verdades teológicas que pretendam se antecipar 

arbitrariamente ao mundo dos conflitos e decisões dos crentes, serão 

verdades a despeito de suas vidas, quando não e o que é bem pior, contra 

suas vidas. 

Jesus sinaliza o valor contextual para as suas verdades, os sinais dos 

tempos, para relativizar a teologia e salvar o coração da sua gente de 

verdades inúteis e opostas à vida. Os sinais do tempo não assinalam valores, 

crenças e expectativas finais e universais, como se pretende com a busca 

dos sinais do céu, como no ponto de vista do olho de Deus denunciado pelos 

filósofos Putnam e Rorty, apresentados anteriormente. Os sinais do tempo 

oportunizam verdades constituídas pela contingencialidade, efemeridade e 

precariedade presentes na vida humana. Porque são verdades para a vida e 

não a despeito dela. Assim, compreende Segundo as escolhas de Jesus 

pelos sinais do tempo, em contraponto aos sinais do céu: 

 

Em primeiro lugar, outra tentativa dos fariseus para situar a Jesus ante 

critérios puramente teológicos: exigir-lhe um sinal do céu. Em segundo lugar, 

a mesma tendência dos fariseus de fechar a teologia a todo critério 

proveniente da relatividade histórica: por isso não basta um sinal dos tempos 

como a libertação de um mudo. Em terceiro lugar, a mesma negativa de 

Jesus de prestar-se a essa manobra teológica, mostrando-lhes que devem 

deixar entrar em sua teologia o relativo, o provisório e o incerto dos critérios 

com que o homem se guia na história quando tem o coração aberto ao que 

ocorre a seu redor.
66

 

 

O Reino de Deus não é indicado por doutrinas que conservam o já 

dito, nem em estruturas que se afirmem como instâncias unilaterais de 
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apresentação de Deus e de sua vontade. Na lógica de Jesus, o sinal que 

indica o coração divino é qualquer evento libertador da humanidade, qualquer 

pessoa humanizada, ou movimento humanizador do mundo é sinalização da 

verdade divina entre nós. Não temos os sinais do céu, com verdades 

teológicas rígidas, eternas e universais, o que temos são os sinais dos 

tempos, apontando para verdades contextuais e imediatamente ricas, porque 

humanizadoras. Veja como Segundo reorienta a verdade, transitando das 

expectativas por respostas metafísicas, meta-históricas e universais, para as 

construções contextuais, históricas e relativas ao instante: 

 

Porque seja Deus, seja Satanás quem humaniza um homem, isso já é sinal 

de que “chegou o fim do Reino de Satanás (Mc 3,26). Logo, começa o 

reinado de Deus, que é a consequência tirada explicitamente por Lucas 

(11,20).  

Deus se comunica com o homem por meio de atos ou ideias. Pois bem, em 

ambos os casos, somente quem esteja em sintonia com as prioridades do 

coração desse Deus entenderá a comunicação. E, para tal pessoa, o sinal 

histórico da libertação de um homem é sinal fidedigno e suficiente da 

presença e revelação de Deus. Da mesma maneira, quem se desentende do 

bem do homem e lê um livro da lei, por mais trovoadas ou relâmpagos que 

tenham acompanhado sua redação, não compreende o que Deus quer do 

sábado. Deus se dá a conhecer “revelando algo ao homem”, quando 

encontra neste uma sensibilidade histórica (mediante a fé antropológica) 

convergente com suas próprias intenções.
67

 

 

Enquanto os fariseus e religiosos exigem os sinais do céu (Mc 8.11-12; 

Lc 11.14-16), Jesus se rebela, como deveria fazer um verdadeiro libertador, 

contra este jogo lógico, mas desconectado com a vida de verdade dos 

humanos. Coerente em sua abstração, mas contraditório no encontro com os 

apelos históricos da vida humana. Sua opção é por uma lógica aberta e 

libertadora da criatividade e dignidade humana, uma hermenêutica cuja 

circularidade faz da história humana o chão a ser trilhado por qualquer valor 

que se pretenda significativo.  
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Quem vive em busca dos sinais do céu parece perder a capacidade 

mais humana de discernir os sinais dos tempos. Ao buscar divinizar seu 

discurso, demoniza sua prática. E o contrário também vale, a partir dos sinais 

dos tempos, ao procurar pela humanização de homens e mulheres, com suas 

contingentes inquietações, diviniza sua prática, pois aí o Deus de Jesus se 

revela. Sua humanização é a revelação do divino, pois apela ao coração 

humano que clama por esperança. 

Em Juan Luis Segundo, os sinais dos tempos participam da 

experiência de revelação, são simultâneos à fé e sua aposta no 

comprometimento com as opções de vida e à construção de verdades, 

compreendidas como o que Deus deve querer entre nós. A revelação de 

Deus, por isso, não pode ser concebida como um rasgo transcendental e 

arbitrário do divino na existência humana, mas como uma construção de 

valores e princípios a partir de uma reflexão voltada para o coração de sua 

época, provisórios e contextuais, mas significativos e humanizadores. 

Os sinais do céu são uma pretensão desumana de certeza e 

autoridade para o discurso religioso, que Jesus identificou e resistiu 

deliberadamente. Porque, para ele, como já dito anteriormente, não poderia 

haver outra linguagem para revelar o Reino de Deus e a sua justiça, uma 

linguagem divina, no sentido de sublime e perfeita. E qualquer linguagem que 

traduza existencialmente os seus falantes é um fenômeno de aprisionamento 

e desumanização. Falar uma linguagem que não diz nosso tempo e não 

pronuncia nossas carências é ser possuído por uma força inibidora de nossa 

criatividade e impedidora de que assumamos nosso protagonismo na história, 

como sujeitos de nosso destino. 

A linguagem pode ser compreendida como a habilidade dos débeis, 

que lutam por compreender suas fraquezas e organizar seu mundo para ser 

um lugar mais propício à vida. Se não há linguagem divina, irrefutável de tão 

perfeita, exigir um sinal do céu para legitimar teologias é exilá-las do mundo 

humano de compreensão. Os sinais do céu criam ilhas inefáveis de teologia 

inútil. Apenas os sinais dos tempos podem produzir teologias úteis para o 

chão incerto e aflito da humanidade, pois a teologia deve ser o encontro de 

uma aspiração humana por novidades que deem à vida significado e 

dignidade, que Segundo chamará de fé, com os problemas enfrentados 
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historicamente. O ponto nervoso onde nasce a teologia deve ser 

necessariamente relativo e provisório, porque histórico e humano. 

No artigo Socialismo e capitalismo, a crux theologicae 68 , Segundo 

destaca que os sinais produzidos por Jesus eram todos contingentes, 

precários e incertos. Os cegos curados, não tinham qualquer certeza sobre 

novas doenças e demais desafios da vida. Lázaro, ressuscitado, não recebeu 

um corpo imune a novas enfermidades, nem a garantia de que não 

enfrentaria a morte novamente, como os demais mortais. Jesus não suprime 

a contingencialidade da vida dos que socorre, salva-os para a vida mais 

histórica e humana. Seus sinais não divinizam a vida, humanizam-na. 

Jesus, sinal dos tempos, frágil, histórico, suscetível ao seu mundo, 

salva o humano de teologias abstratas e inúteis, por isso, desumanizadoras, 

relativizando-as aos que sofrem, aos conflitos, às angústias, ao contexto de 

sua gente. Jesus é Deus relativizado à história humana e seus apelos por 

novidade. 

A inutilidade da teologia dos sinais do céu resulta da tentação de fugir 

do risco de se situar nos espaços em que pode ser refutada, ou ainda, 

necessariamente revisada. Em contraponto, Segundo propõe fazer da 

teologia e de suas certezas um serviço aos seres humanos que buscam, 

dirigidos por intrincados sinais dos tempos, como amar mais e melhor e como 

comprometer-se com tal amor.69 

 O beco-sem-saída para o qual leva Segundo a exigência feita de 

neutralidade da teologia diante das opções políticas é decisivo. Ele entende 

que nem é possível não optar politicamente, nem fazer uma leitura do 

evangelho sem que esta se realize sob as escolhas políticas anteriormente 

feitas. Somente esta torna possível aquela. 70  Do que podemos deduzir, 

verdade não é um conteúdo legitimado pelo espelhamento da realidade, mas 

um modo de responder às aflições da humanidade, marcado, por isso e 

decisivamente, pelas opções políticas, pelos sinais dos tempos. 

 No contexto imediato do A libertação da teologia, o teólogo uruguaio 

articula uma terminologia própria do discurso da T.L. e da tensão ideológica 
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que desenha o mundo, mas especificamente, faz da América Latina o palco 

de embates da Guerra Fria. Política, ideologia, capitalismo, socialismo, 

utopia, movimentos revolucionários, superestrutura, infraestrutura e outros, 

são palavras que constituíam o vocabulário da T.L. e suas relações com a 

ideologia marxista. Mas não erramos se dermos a algumas dessas palavras 

variações que aproximem os sentidos da proposta do texto das discussões 

atuais. Eu diria que menos politizadas, mas não menos intensas e 

complexas. Por opção política, podemos também compreender quaisquer 

escolhas que definam concretamente os envolvimentos e atividades das 

pessoas, religiosas ou não. Por ideologia, quaisquer doutrinas ou filosofias; 

Wittgenstein, Davidson e Rorty diriam vocabulários, ou repertório de frases, a 

partir do qual norteamos nossas pesquisas e ações. 

 Daí, podermos dizer, a partir de Segundo, que nenhuma doutrina se 

articula sem opções que comprometam sua formulação, sem que seja 

entretecida a rede de crenças que a constitui também com os desejos e 

aspirações dentre as várias que encenam sua época, comunidade e cultura. 

E somente assim pode tocar concretamente a vida humana, pode lhe ser útil, 

significativa e libertadora. Porque nossas verdades só o são à medida que 

solucionam especificamente nossos mais intensos problemas. 

 Nenhuma teologia é escolhida por razões teológicas, ao contrário, o 

único verdadeiro problema é determinar se situa melhor o homem para optar 

e mudar politicamente o mundo71. Teologia boa, para Segundo, é a que vem 

depois dos desafios e envolvimentos políticos, a eles relativa sempre. A 

teologia vem depois. É a teologia relativa aos sinais dos tempos para servir 

ao seu tempo. 

 

2.6. A FÉ É A MESMA FORÇA QUE INSPIRA UMA TEOLOGIA E A 

TORNA SIGNIFICATIVA, PARA, EM OUTRO MOMENTO, SUPERÁ-

LA. 

 

 Nosso teólogo faz uma arqueologia de nossas opções políticas, ou das 

escolhas que comprometem nossos envolvimentos pela vida a fora, que por 
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sua vez serão ingredientes indispensáveis de nossas crenças. Faz isso 

articulando duas das mais frequentes e importantes categorias de suas 

construções teológicas em A libertação da teologia, a fé e a ideologia. Para o 

teólogo, antes que façamos as ineludíveis opções políticas, construímos e 

abraçamos as ideologias e estas, pela fé. Mas antes de seguirmos, 

precisamos conceituar com Segundo os termos fé e ideologia, tão específicos 

e preciosos em sua teologia. 

 Ideologia, como pensada anteriormente na Libertação da teologia, 

ganha uma conotação negativa, podendo significar os valores e significados 

que permeiam o status quo, conferindo-lhe a condição de realidade final, ou a 

autoridade de algo que é assim desde o começo. Uma ideologia justifica e 

cristaliza as condições de vida que cercam o indivíduo, levando-o a acreditar 

que não poderia ser de outra forma. São os conceitos que se escondem sob 

a ideia de que a vida não é mais do que tudo isto que está aí. Wittgenstein 

fala que somos enfeitiçados pelas palavras72, porque o modo como tudo está 

linguisticamente organizado, substantivado, compromete nossas crenças 

sem que sequer o percebamos, roubando-nos da consciência mais livre e 

crítica da origem contingencial e provisória do atual modo de conceber as 

coisas. Para Segundo, a ideologia persuade a todos da naturalidade de todas 

as coisas. 

 Mas ao colocar ideologia ao lado da fé, o teólogo quer pensá-la 

amplamente, sem juízo de valor. Seu sentido torna-se decorrente do que 

significa a fé. Fé é a força humana que nos leva a procurar as possíveis 

soluções numa fonte que não é a realidade histórica mesma73. Esta busca 

por escapar do que está presente como condição histórica nos remete, por 

sua vez, à ideologia, a propor e abraçar um sistema de fins e meios que é a 

condição necessária para a opção e a ação humanas74. 

 Como propõe Segundo, suas premissas não são um recorte arbitrário 

da teologia que quer propor, elas são, como gosta de pontuar, 

antropológicas. Segundo pensa a fé propondo uma investigação 
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fenomenológica de como as pessoas comprometem suas vidas para os 

destinos que tomaram. Fé, então, é o modo como quem não pode antecipar 

teoricamente o futuro das escolhas que faz, opta. Fé é o movimento humano 

de enfrentamento de sua insuperável contingencialidade. 

 Ao escolher a obra teatral de Albert Camus, Calígula 75 , Segundo 

desenha o quadro mais aflitivo da vida humana, de conviver com a sensação 

de irrealização de uma vida ideal. As pessoas estabelecem ideais, mas de 

um modo geral terminam suas vidas sem conseguirem atingi-los, feridas pela 

cruel insatisfação. Calígula, imperador de Roma, entende que o fracasso das 

pessoas está em se deixarem dispersar pelo caminho com interesses e 

paixões vários e por isso, ao fim da jornada, nunca conseguem o feito de 

concretizar seus ideais. Sendo imperador, descobre que a liberdade humana 

e suas distrações dos ideais da vida fazem restar ataduras físicas e afetivas. 

As primeiras, sua onipotência de imperador pode atenuar, mas quanto às 

segundas, resolve vencê-las através do desapego afetivo. Desarraiga-se do 

amor, da amizade e dos escrúpulos morais, de tudo o que as relações trazem 

como afetos. Ao fim de sua vida, esperando o êxito da estratégia de 

desapego, descobre que mais nenhum ideal lhe importa, desumanizou-se em 

suas escolhas, restando-lhe apenas a morte. 

 Não há como escolher com a certeza de que já sabe o que lhe espera 

no futuro. A experiência com o futuro é a percepção do improvável destino de 

sua vida, a despeito das melhores crenças, dos mais significativos valores, 

das verdades mais bem justificadas. A fé pode ser vista como a maneira de 

lidar com esta contingência. Não podendo antecipar teórica e exaustivamente 

o desencadeamento dos fatos, resta-nos supor, sem qualquer prova 

inconteste, que os projetos que abraçarmos serão satisfatórios. Mas este não 

é um exercício de imaginação deslocado das relações, o que seria uma 

abstração teórica e fria, pois é a partir dos relacionamentos pessoais, 

acredita Segundo, que imaginamos o futuro e assumimos a força de seus 

testemunhos como suficientes para arriscarmos as escolhas. A fé que 

promove as opções, a partir da qual construiremos a vida, não é em um 

conteúdo doutrinário, prescritivo e preditivo, mas uma fé na existência 

                                                 
75

 Ibid. Pág. 114. 



80  

concreta, de tão próxima e vívida, das pessoas que nos cercam e que 

conosco partilham da cultura, política e desafios sociais. Vejamos como o 

nosso teólogo descreve a experiência da fé antropológica: 

 

A experiência mostrará aqui o que se pode prever: que somente é possível 

certa certeza de escolher um caminho que conduz à felicidade, baseando-se 

em experiências alheias. Aparece aqui a básica solidariedade da espécie 

humana. As experiências de valores realizados nos vêm através de nossos 

semelhantes. Antes de as termos nós mesmos, percebemos seu valor, suas 

possibilidades de satisfação, através do testemunho da felicidade ou 

infelicidade alheias. Assim, todos dependemos de todos, diante da 

necessária limitação de nossas existências. 

De fato, a estrutura valorativa de toda existência humana consolida-se sobre 

testemunhas referenciais, nas quais deposita sua confiança. Essas, de mil 

maneiras (a maioria delas não explícitas), falam-lhe da satisfação que traz 

consigo a realização desse ou daquele valor e, com essas mesmas vozes 

mudas, convidam-no a seguir um caminho semelhante. Esse caminho, por 

onde, seja qual for o valor escolhido como supremo, o homem se faz homem 

emergindo da animalidade, tem uma característica essencial: impulsiona o 

ser livre a não se deixar guiar apenas pelas satisfações fáceis da experiência 

imediata, mas a confiar em que, passando por molestas mediações, se pode 

obter satisfações inusitadas muito superiores. O automatismo dos papéis 

sociais, assim como o treinamento em qualquer ofício, são exemplos do que 

seria inexplicável sem a transmissão dessa confiança valorativa, dessa fé 

colocada em testemunhas de felicidade.
76

 

 

 A fé apresenta-se na trajetória como imaginação indispensável do que 

pode ser a jornada escolhida e os seus desfechos. A ideologia segue o 

exercício imaginativo da fé, é o que se abraça para que aquilo que se 

imagina possa se realizar. Neste sentido, a fé é uma aspiração pelo que pode 

ser, a partir daqueles que se mostram como já sendo e, com estes, 

testemunhas de felicidade, ou de infelicidade, confecciona-se, para revesti-la, 

uma ideologia. 

 Para Segundo, não existe a fé unívoca, mas uma fé exercitada por um 

indivíduo, cujas limitações existenciais o relacionam sempre às testemunhas 
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de sua comunidade. Esta uma fé é um fenômeno universal, porque é a única 

forma de seres inteligentes e imaginativos lidarem com sua contingencial 

existência, mas não um fenômeno unívoco, pois é uma categoria vazia de 

conteúdo. E o seu vazio é a ocasião existencial e contextual para a ideologia, 

ou para os conteúdos que descreverão os meios e os fins para a realização 

da fé, que pode ser descrita como o olhar imaginativo no limiar de uma 

existência que se percebe livre.  

Sartre lança mão do recurso poético para definir esta experiência 

universal afirmando que estamos condenados ser livres. 77  O recurso é 

poético porque a palavra condenação, a princípio, não se coaduna com 

liberdade. Mas esta parece ser a aparente contradição, ou ironia, que 

Segundo contempla, sem ser irônico e poético, ao colocar lado a lado, 

universalidade e unicidade. Não há a fé, mas uma fé e esta, universal, sem 

dispor de unicidade. Tanto quanto ela é um fenômeno que relativiza os 

conteúdos ao clamor do instante e das circunstâncias, um absoluto 

existencial que relativiza teologias e ideologias. 

 A análise fenomenológica, por Segundo, persiste na apreciação do 

progresso humano de amadurecimento da fé, o desenvolvimento etário, em 

que a pessoa abandona a infância, chegando à adolescência, até que 

conheça a vida adulta, da maturidade. E a análise, ilustrativa, porque bem 

pouco técnica, mostra que na infância, a pessoa funde em uma só 

experiência, sem a distinção crítica da vida adulta, a fé e a ideologia. Os pais 

serão objeto da fé dos seus filhos, que se apoiarão em quem eles 

representam e na ideologia que abraçam. Já na adolescência, o olhar que 

imaginava a vida a partir do exemplo de perfeição dos pais começa a ser 

abrir a outras possibilidades de vida. Mas apenas na vida adulta, com a 

maturidade, o indivíduo cindirá fé e ideologia, sua maturidade é a 

compreensão dos limites de qualquer projeto e ideologia, por melhor que lhes 

pareçam. A maturidade relativiza as fontes da ideologia ao seu contexto. 

Segundo nos diz: 
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Manipular massas “cristãs” em sentido revolucionário pode ser um erro 

perigoso, porque a figura histórica de Cristo só se presta para acompanhar 

um processo revolucionário quando se relativiza seu contexto, e isso só é 

possível com o amadurecimento da fé. (...) É claro que o fato de que uma 

ideologia se apoie em argumentos de valor relativo não tira o fato de que 

subjetivamente a gente a viva como valor absoluto. Mas, no homem maduro, 

existe um tácito acordo de que, ainda que uma ideologia valha o suficiente 

para dar a vida por ela, não vale mais que seus próprios argumentos e 

desaparece se desaparecer a força destes argumentos.
78

 

  

Nosso teólogo afirma que um marxista pode se tornar capaz de morrer 

pelo marxismo, enquanto um cristão termine por negar sua fé. Não podemos 

confundir graus de certeza subjetiva, que conduz ao comprometimento mais 

radical e convicto, com a pretensão metafísica de posse absoluta de verdade 

objetiva. E aqui está a maturidade da fé. 

 A fé não é uma força existencial, que por ser vazia, nos lança ao vazio, 

ou a um relativismo auto-refutativo, que nos assalta a esperança e a 

possibilidade de envolvimento concreto com ideologias, ou convicções 

doutrinárias. Ao contrário, ela nos conduz ao valor absoluto de um conteúdo, 

de uma ideologia, não no sentido de que espelha a realidade final de Deus, 

da Bíblia, do mundo ou do futuro, universalmente comensurável, mas no 

sentido de que dá a uma descrição a condição de justificação bastante para o 

seguimento da vida. É absoluta no sentido de que faz valer a vida, os 

empenhos, a esperança. Mas a mesma fé que abraça uma ideologia como 

razão bem justificada é a que permanece aberta à mudança, à redescrição 

dos valores, por isso, vazia. A fé madura é, logo, a que se distingue da 

ideologia, em uma saudável suspeita, ou crítica. A mesma fé que abraça uma 

versão das coisas é que a subverterá, assim que se mostrar desconexa com 

a vida e seus dinâmicos contextos. Afirmativa, mas também subversiva. 

 

2.7. NÃO HÁ REVELAÇÃO DIVINA SEM LINGUAGEM HUMANA. 

 

Segundo compreende que a Bíblia não é a revelação em si, ou sua 

descrição literal, mas uma narrativa de como Deus vem se revelando e, desta 
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forma, a reunião de figuras, imagens, narrações e testemunhos históricos 

para que a revelação seja experimentada por cada geração, em seu tempo e 

com as suas interpretações e possibilidades de compreensão. Narrativas, 

metáforas e discursos para seres de narrativa, carentes de sentido e abertos 

a redescrições.  

Para ele, como já afirmado anteriormente, não existe uma revelação 

com linguagem divina, logo, a linguagem humana, com suas múltiplas 

possibilidades de descrição, é que desenvolve incontornavelmente o 

processo de revelação. As possíveis distorções, tais como influências 

culturais, subjetividades, demandas sociais, aspirações políticas, ideologias, 

interpretações, incorporam o processo que devemos chamar de revelação. 

Vejamos como Segundo entende o fator linguagem na revelação: 

 

Entende-se que o Ser Infinito não pode nos falar numa linguagem “própria”, que 

tenha as características de um ser ilimitado. Por exemplo, não pode falar de forma 

intemporal a um ser cuja imaginação (transcendental) está estruturada pelo tempo. 

Dizendo de outra maneira, o homem não poderia entender uma linguagem “eterna”, 

porque o computador cerebral que tem e que lhe permite se comunicar e ser 

receptor de comunicações é, essencialmente, “temporal”.
79

 

 

Segundo nos fala da revelação como de uma experiência que não 

acontece de cima para baixo e nem como experiência mental, subjetiva e 

individual, mas sempre como uma construção comunitária, na reunião de 

aspirações e necessidades de um povo, a que chama de tradição. A tradição, 

que curiosamente tem o sentido literal daquilo que é trazido, carrega os 

ingredientes com os quais se vai construir uma verdade sagrada, ou seja, a 

revelação de Deus para aquele tempo. Veja o que diz Segundo: 

 

A memória e a pedagogia coletivas têm uma decisiva função no próprio 

processo da revelação: fazem com que cada nova geração não tenha de 

começar a partir do zero sua aprendizagem (de segundo grau). Recordando 

e reassumindo, de um modo vivido e assimilado, a própria identidade 

coletiva, as experiências passadas de um processo em que a busca, as 

soluções, os desafios da história e as certezas convergem, cada geração é 
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lançada a uma maturidade mais plena e a uma nova, mais profunda e mais 

rica verdade.
80

 

 

 E nesta direção, Segundo afirma que Deus não fala diretamente à 

humanidade, mas através de suas testemunhas; no entanto, estas 

testemunhas não são indivíduos isolados, e sim comunidades, povos que 

Deus encaminhou pedagogicamente para a verdade libertadora de suas 

potencialidades criadoras. É inserindo-se nessa tradição que novas gerações 

vão experimentando a revelação de Deus. Até porque, quando nos referimos 

à linguagem, estamos nos remetendo necessariamente à cultura, à tradição e 

à visão de mundo que norteia o espaço dos que nela estão inseridos. A 

linguagem é o mundo relacional dos que nele vivem. E se Deus se revela, o 

faz obrigatoriamente neste mundo de sentidos dos que experimentam sua 

revelação. 

 Logo, como no caso da Bíblia, a nação de Israel e os cristãos são 

testemunhas históricas da revelação de Deus, mas não seus portadores 

exclusivos. Não há, portanto, uma palavra pura revelada por Deus. A 

revelação é marcada pelas concepções, compreensões e interpretações 

humanas, que se manifestam coletivamente. 

 Os sinais dos tempos é que orientam a experiência com a revelação. 

São os sinais que indicam uma tal vontade de Deus. Segundo utiliza um 

fragmento de um artigo de Andrés Torrez Queiruga, em que apresenta a 

formação do Livro do Êxodo na experiência pré-religiosa de Moisés. Moisés 

prova a revelação na intuição de que Deus não aceita a escravidão de um 

povo por outro. Deus anseia pela libertação de Israel da opressão egípcia. O 

que proporciona a Moisés aquilo que hoje a tradição judaico-cristã tem por 

depósito da revelação. A revelação de Deus na narrativa do Êxodo é o 

discernimento de Moisés dos sinais dos tempos no rosto dos que sofrem. 

 

2.8. A PREPONDERÂNCIA DO ASPECTO PRAGMÁTICO PARA A 

COMPREENSÃO DA REVELAÇÃO EM SEGUNDO. 
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Nosso teólogo trabalha com conceitos de comunicação e 

conhecimento, emprestados a Gregory Bateson, de sua obra Passos para 

uma ecologia do saber81. Ele utiliza a noção de conhecimento de segundo 

grau, ou segunda potência, ou ainda do dêutero-conhecimento em distinção 

ao proto-conhecimento, para falar de um segundo nível, constante e aberto 

de aprendizagem, de aprender a aprender. Aprendemos conteúdos em 

primeiro grau, mas o decisivo no processo de aprendizagem é que, enquanto 

aprendemos teorias e informações, também aprendemos a aprender. 

Aprendemos o processo de nos abrirmos a novidades, de insinuarmos 

possibilidades e renovarmos conhecimentos. 

Segundo entra em contato com o trabalho de Bateson, 

especificamente, com o Passos para uma ecologia do Saber, em que o 

pensador une a ideia de cibernética, evolucionismo biológico e pragmatismo 

para pensar uma teoria da comunicação. Texto com o qual Segundo dialogou 

intensamente para o desenvolvimento pragmático de sua ideia de revelação 

pedagógica. Vejamos o que diz em entrevista sobre algumas fontes do seu 

pensamento: 

 

Gregory Bateson – que é um autor não muito lido fora do círculo dos Estados 

Unidos, e mesmo lá, não é dos mais lidos, mas que me parece genial em 

muitíssimas coisas – chegou-me porque o meu ajudante na cátedra de 

Harvard um dia me disse que eu deveria ler Steps to an Ecology of Mind. Eu 

o li e, de imediato, não me causou impressão alguma, mas, depois de algum 

tempo, percebi que aquilo que dizia tinha muito a ver com uma série de 

coisas – por exemplo, o aprender a aprender, que é um dos elementos 

importantes para se ver como interpreto a Bíblia.
82

 

 

Fundamental para a construção do princípio pedagógico, no processo 

de aprendizagem que define a revelação, é como já admitido pelo próprio 

Segundo, a noção pragmática da comunicação como uma diferença que faz 
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diferença,83 categoria recolhida diretamente do texto de Bateson, mas que 

tem suas raízes no pragmatismo de Pearce, Davidson e Dewey.  

Bateson84 constitui o maior expoente da Escola de Palo Alto, escola 

assim denominada, mas promovida por pensadores de diversas áreas do 

saber, com diversas origens geográficas, a partir da qual foi desenvolvida a 

conceituação prática de mútua afetação nos processos de comunicação; 

inclua-se também o trabalho de seu discípulo Erving Goffman. Sob forte 

influência do pragmatismo de Pearce, depois de James e, finalmente de 

Dewey, a Escola de Palo Alto desenvolveu a linha de pesquisa para a 

compreensão da comunicação chamada de interacionismo, em que o 

desenvolvimento da comunicação é simultâneo, circunstancial, participativo e 

mútuo, entre os interlocutores e entre interlocutores e seus ambientes.  

Do pragmatismo, o antifundacionismo (já bem exposto na primeira 

parte deste trabalho), o consequencialismo (o significado de uma teoria se dá 

nas consequências práticas de suas ideias) e o contextualismo (outra 

categoria já descrita na primeira parte) são influências determinantes para a 

Escola de Palo Alto. Vejamos como Peirce exige a observação das 

consequências práticas de uma ideia, para que ela seja encarada como clara 

e bem justificada: 

 

Para comprovar o significado de uma concepção intelectual é preciso 

considerar as consequências práticas, que é concebível que se sigam 

necessariamente da verdade dessa concepção; a soma dessas concepções 

constituirá o significado dessa concepção intelectual.
85

 

 

 Segundo pensa a revelação, ponto de partida da experiência da fé 

religiosa, como a comunicação divina à humanidade. Razão pela qual 

assume a definição de comunicação de Bateson para desenhar a noção da 

revelação de Deus, como um interacionismo contextual e pragmático. Com 
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ela, uma diferença que faz diferença.  Não se pode pensar em comunicação 

sem que duas condições sejam satisfeitas: a ideia para ser comunicada 

precisa ser tecida com os fios da linguagem comum a todos, precisa cair em 

um paradigma, ou um vocabulário, no qual se torne compreensível. É uma 

diferença se é discernível como uma ideia clara e conectada com as coisas 

do mundo daqueles que se comunicam.  Mas que, sendo uma percepção 

diferenciada, para fazer sentido e se assumir como verdadeira comunicação,  

é necessário que produza alteração na história das pessoas às quais se 

destina, por isso „faz diferença‟. Se não há afetação das práticas, crenças, 

aspirações, não há a construção de um saber. 

Segundo se afasta da ideia mais tradicional do pensamento religioso, 

ou do cristianismo mais convencional, da revelação como uma informação 

sobrenatural, ou uma intervenção divina na vida ordinária dos humanos. 

Partindo da fórmula de Bateson, “uma diferença que faz diferença”, articula a 

ideia de revelação divina como este ato de comunicar a si mesmo e, sendo 

assim, trazer à vida humana uma diferença que, uma vez compreendida, 

repercuta concretamente na vida humana. 

Nem há uma linguagem divina, senão jamais poderia acontecer 

compreensão e nem significado na vida humana, se nela também não existir 

uma diferença existencial. Logo, verdade não é um conteúdo, mas uma 

interação existencial. Mais que uma informação teórica, a verdade revelada 

precisa ser uma construção histórica, cultural e comunitária. 

 

“O Concílio entende assim, portanto, que a fé nessa revelação que Deus faz 

de si próprio, longe de desviar a mente do temporal e efêmero para o 

necessário e eterno – para reparar essa obscuridade que o humano e 

contingente mantém presente no conhecimento do divino – “orienta a mente 

para soluções plenamente humanas”, perante os problemas históricos (GS 

11). De tal modo que o próprio cristão não possui ainda, nem sequer pelo 

fato de entendê-la, a verdade que Deus lhe comunica, enquanto não consiga 

convertê-la em “diferença” humanizadora dentro da história. Até que a 

ortopráxis se torne realidade, não importa o quanto seja efêmera e 

contingente, o cristão não sabe ainda a verdade. Deve, pois, e por um 

imperativo da consciência moral, “unir-se aos demais homens (cristãos ou 
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não-cristãos) para buscar a verdade. Não apesar da revelação, mas pela 

própria natureza da revelação.” 
86

 

 

Na sua abordagem, Segundo enfatiza que há uma distância decisiva 

entre a “ordem teológica” com que se pensa o evento revelação e a ordem 

existencial, aquela que se percebe na prática humana. Na ordem teológica, a 

sequência é unilateral, a princípio. A revelação é entendida como uma 

intervenção, é vertical, de cima para baixo. Deus diz o que quer que nós 

saibamos, mesmo que não compreendamos bem. O ato de fé, independe da 

exaustiva compreensão da informação revelada, mas determina a aceitação 

da verdade de Deus, o que decidirá a salvação ou não da pessoa que foi 

objeto da revelação. 

Segundo inverte a ordem teológica, compreendendo, primeiro, que 

qualquer que seja a revelação terá que contar com a compreensão do 

receptor da comunicação. Logo, não há uma linguagem divina, há apenas a 

linguagem, humana, precária, histórica, ambígua, na qual podemos 

experimentar a revelação do que deveria ser o pensamento de Deus . Mas 

não apenas, a revelação é o evento que acontece simultaneamente à busca 

humana, a fé. A revelação é um processo simultâneo do divino e do humano. 

Não há uma origem polarizada, como não uma comunicação unidirecional. A 

revelação é um processo histórico, que reivindica fé, testemunhas e 

sensibilidade histórica para ser experimentada. 

A fé, como pensa nosso teólogo, não é um ingrediente religioso 

unilateral, nem é uma construção original e exclusiva das religiões, mas é 

uma manifestação do próprio humano, é o exercício de sua liberdade. 

Segundo a chama de aposta, pois é a maneira como alguém pode 

comprometer a sua existência frente ao desconhecido. Nada sabe 

plenamente sobre o desdobramento de uma escolha que definirá seus 

envolvimentos na história. Logo, por mais testemunho que tenha de uma 

comunidade, não pode decidir com absoluta racionalidade, ou, 

cientificamente. Pode fazê-lo “razoavelmente”, mas nunca imune de risco. A 

este modo de existir próprio de seres finitos e habitantes de um mundo 

contingente, Segundo chama “fé antropológica”. 
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Segundo a apresenta como uma sensibilidade para perceber os “sinais 

dos tempos”, porque não religiosa, mas antropológica, ou pré-religiosa, ela 

não tem a posse de uma verdade afirmada religiosamente, mas percebe que 

determinada ação é a coisa certa a se fazer, é, portanto, a ideia certa para 

aquele contexto. 

Portanto, a revelação para o nosso pensador não é um conteúdo 

diante dele a ser descoberto, mas uma experiência existencial e multilateral, 

um modo de viver a ser construído cultural e comunitariamente. Sem esta 

existencialidade interacional não há comunicação de verdades, nem a 

revelação. Também só pode haver revelação divina se houver participação 

ativa das pessoas com o que de Deus desejam que seja conhecido em seu 

tempo. A isto Segundo chama de “ortopráxis”, que não é “aplicação do 

revelado à prática: é algo que condiciona a própria possibilidade de que a 

revelação comunique alguma coisa, rigorosamente falando.” 87 

O notável da abordagem de Segundo está na coragem em pensar a 

revelação não a partir de um dogma, prévio e indiferente ao que 

experimentam as pessoas. Para ele, não faz o menor sentido a auto-

revelação divina, porque o próprio termo revelação contradiz esta ideia. 

Então, a revelação é um evento aberto, no que se refere aos conteúdos; sua 

aspiração é pela libertação de potencialidades e valores humanos. Deus 

aceita participar do “jogo”, se o movimento for o de humanização, Deus aí 

estará se comunicando com a humanidade. A revelação divina não é o que 

Deus quer que saibamos, pensando em conteúdos e teorias, mas o dinâmico 

processo de humanização, de conquista de maioridade e plenitude de 

liberdade. 

Aqui entra uma imagem criativa e cheia de significado do teólogo para 

conceituar a Bíblia diante desta abertura que é a revelação divina: uma 

narrativa que nos apresenta a um Deus que é mais pedagogo que teólogo. A 

cada geração, em cada circunstância, a partir da consciência possível de 

cada cultura, Deus participa pedagogicamente do longo processo de 

humanização. Logo, o que Deus nos traz não é uma resposta pronta e final 

para todas as possíveis questões que tenhamos. A revelação que Deus nos 
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oferece, pensando na Bíblia, é um movimento histórico de humanização. Por 

isso afirma, ao exemplificar as verdades que deixaram de ser, no Antigo 

Testamento, da Bíblia, tais como determinada concepção de matrimônio, ou 

a teologia retributiva em Jó e outras: 

 

“Pareceria que o conceito de verdade, ao se juntar com o de “pedagogia”, 

relativiza-se, e não em sentido pejorativo. (...) Uma vez mais, Deus não 

parece se preocupar com o fato de revelar algo que seja verdade em si 

mesma, verdade eterna, verdade inalterável, mas que se torne verdade na 

humanização do ser humano.”
88

 

 

Segundo escolhe o termo pedagógico para conceituar uma 

relativização amorosa dos conteúdos encapsulados no contexto histórico, 

cultural e nas contingências que nele condicionam o humano. Estas que são 

as marcas inegáveis da linguagem e desenvolvimento humanos no processo 

de humanização. 

É significativo que ao elaborar um conceito tão caro à epistemologia 

religiosa, a revelação, Segundo lance mão da categoria pedagógica. Assim 

pensada para redimensionar também a ideia moderna de verdade, ou, para 

ampliar suas possibilidades, enxergando-a não como o conteúdo aprendido 

apenas, e menos ainda, de uma vez por todas, mas como o processo que se 

experimenta contextual e inesgotavelmente. É pedagógico, porque é 

provisório de tão criativo, limitado de tão humano, mas significativo o 

bastante para transformar e melhorar nosso mundo e humanidade. 

Para o nosso teólogo, a revelação de Deus não é um depósito de 

informações, o que lembra muito a imagem criada pelo educador brasileiro, 

Paulo Freire, para denunciar o vício da educação sem diálogo e sem 

envolvimento com o mundo concreto do educando, educação bancária, em 

que o professor vai ao aluno como um correntista vai ao banco, deposita as 

informações na cabeça do aluno sem qualquer construção dialógica. Ao 

contrário, para Segundo, a revelação, como na citação da Dei Verbum, “é um 

processo pedagógico verdadeiro”89.  
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A pessoa que experimenta a revelação de Deus não recebe um pacote 

de informações verdadeiras, mas vivencia um processo de humanização, 

“não aprende coisas. Aprende a aprender.” O que substitui uma ideia de 

epistemologia restritiva, pensando no ato de conhecer um conceito, por uma 

pedagogia que alarga os horizontes e, por isso, humaniza, ou ainda, 

potencializa o que talvez melhor caracterize o humano nos processos 

históricos, a sua abertura à transformação e à aprendizagem. 
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3. ENCONTROS IMPROVÁVEIS, APROXIMAÇÕES PEDAGÓGICAS. 

 

O pensamento de Richard Rorty situa-se no pós-metafísico, 

frequentemente desconstrutivista, agnóstico, estadunidense. Juan Luis 

Segundo é um teólogo cristão, talvez o maior expoente da Teologia da 

Libertação, portanto de matriz religiosa, mas responsável por um diálogo 

amplo com diversos saberes em sua produção, uruguaio.  

É possível encontrar pontos de proximidade entre o pensamento 

filosófico de Richard Rorty e o teológico de Juan Luis Segundo? Em suas 

obras, ambos dialogam com perspectivas distintas de suas áreas de estudo 

originais. Rorty o faz com a crítica literária, como a de Harold Bloom. 

Segundo com o pensamento moderno de autores como o pesquisador e 

teórico de comunicação, Gregory Bateson.  

Apesar de partirem de matrizes teóricas e culturais distintas, partilham 

da importância do aspecto pedagógico, histórico, progressivo, aberto, 

contingente e contextual da verdade. Tendo isto em vista, é possível que 

suas ressignificações de verdade e revelação, respectivamente, encontrem 

pontos de contato importantes? Com estas aproximações é possível 

promover entre filosofia e teologia um amplo, edificante e exemplar diálogo 

em favor da humanidade? Acredito que sim. Então vejamos. 

Se a verdade para Rorty não é o conteúdo descrito, mas a sucessão 

interminável de metáforas, falando com Nietzsche, ou de tentativas de 

construí-la para o bem da comunidade e a revelação, para Segundo, não é 

uma comunicação divina e unilateral de informações para o conhecimento 

passivo do homem, mas sim o processo de aprendizagem do humano, ou o 

aprofundamento de sua humanidade, temos aqui, senão dois sinônimos para 

a mesma idéia, ao menos conceitos com diversas perspectivas coincidentes.  

De acordo com Gadamer, Heidegger argumenta que, na filosofia 

clássica dos gregos, verdade, do grego alethéia, envolve uma ideia de 

“desocultamento”, de desvelamento do que está escondido nas coisas do 

mundo, ou no discurso.90 Desde os primórdios gregos da tradição ocidental, 

verdade é articulada como uma experiência de revelação diante do mundo 
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que transcende nossos cálculos, de eventos que nos surpreendem, de 

relações que condicionam valores, de acidentes que desorganizam 

expectativas e de construções de modos de lidar com tudo isso.  

Verdade e revelação podem significar o mesmo e inacabado processo 

pedagógico de aprofundamento de nossa humanidade. Ou talvez, falando 

com Segundo, possamos discernir a distância entre o conteúdo chamado de 

verdade e a revelação como um processo pedagógico do Deus bíblico de 

construir ao lado da humanidade verdades que lhes sejam úteis e 

humanizadoras. 

William James, para insistir em pontos de contatos, mesmo que 

inusitados entre o filósofo e o teólogo, fala do processo de assimilação de 

uma verdade como sendo uma experiência do tipo religiosa, uma revelação. 

Assim diz James: “Uma ideia, para ser sugestiva, deve vir ao indivíduo com a 

força de uma revelação”91 De qualquer forma, a revelação é uma experiência 

com o que chamamos de verdade. 

Não podemos deixar de admitir que colocar em diálogo o neo-

pragmatismo rortyano e a teologia da libertação em Segundo é um exercício 

desafiador, tamanha a distância aparente entre os campos de saber. Mas 

talvez por isso seja tão significativo. Afinal, Rorty já nos apresenta ao 

exercício hermenêutico da filosofia como um exercício de empatia, de 

interpretação imaginativa e humilde do que outro pensa a partir do seu 

campo de saber. E Segundo rejeita qualquer versão exclusivista, isolacionista 

e sobrenatural para a teologia, em nome de uma desejável, mesmo que 

ingênua, sensação de superioridade pela posse de absolutos eternos. Para o 

teólogo a revelação divina não é um acontecimento exclusivo dos textos 

sagrados, ou de uma tradição religiosa em particular.  A revelação divina 

acontece onde se manifestar um movimento histórico de humanização. 

Sendo assim, mesmo que o encontro pessoal não tenha jamais acontecido, 

até onde se tem notícia, a aproximação de suas propostas é oportuna e com 

possibilidades de aprendizagem imensuráveis. 

Com estas aproximações experimentamos o exercício conversacional 

sugerido pela insinuante figura do ironista liberal de Rorty e a vivência do 
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processo educacional proposto por Segundo para a revelação. No encontro, 

a possibilidade de versões novas para a nossa humanidade. No diálogo entre 

suas obras, aprender a aprender no longo e inacabado processo 

humanizador. 

Nas aproximações do pensamento segundiano ao de Rorty, 

reconheço, é obrigatório, e talvez útil, fugir à ideia simplória de que seriam 

intimamente coincidentes, ou que compartilhariam as mesmas matrizes 

conceituais. Evidente que não. Não apenas porque o primeiro é um teólogo 

cristão, próximo à esquerda latino-americana e Rorty, um filósofo agnóstico, 

com proposições neo-pragmatistas e próximas da esquerda liberal de 

tradição norte-americana, mas também porque os textos têm distâncias 

evidentes.  

É presente na linguagem de Segundo expressões que Rorty reputa a 

um jogo de palavras do qual ele mesmo não participa mais, como “absoluto”, 

ou a fundamental importância do método para a composição de uma 

verdade.  

Em Segundo, a experiência da fé como aposta implica em um 

encontro com algo que se torna um “absoluto”, na medida em que se faz 

importante o suficiente para relativizar todo o resto, ou mesmo, para justificar 

qualquer risco pelo envolvimento. É fácil discernir esta abordagem de 

Segundo como uma ressignificação do que se entende por absoluto, porque 

se levarmos em consideração o que é uma percepção absoluta, não 

poderemos considerar mais o núcleo de seu argumento sobre fé, a aposta. 

Um absoluto não implica em aposta jamais. Exceto se ressignificado. Assim 

Segundo explica a ideia de absoluto no exercício da fé de abraçar uma 

ideologia, ou um projeto de vida, como o impulso da liberdade. Assim diz o 

teólogo: 

 

Se todo conteúdo concreto da fé, todas as atitudes e todas as 

crenças concretas que a encarnam dependem do contexto – relativo – em 

que têm lugar, como é possível  chamar de absoluta à fé? Ou qual é essa fé 

absoluta cujo conteúdo, por mais certo que seja, é sempre relativo? (...) que 

nossa liberdade concentra todo o ser em um valor, declarando-o 

incondicionado, isto é, absoluto. Confia nele, ou, se quisermos, confia todo o 

resto a ele, à sua realização (a imagem do Reino em Mt 6,33). Como não 
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existe possibilidade de verificar previamente se tal valor realizado será 

satisfatório e “valerá a pena” e valerá o esforço que sua realização importa, 

estamos aqui diante de uma absolutização subjetiva e, por conseguinte, 

diante de uma ato de confiança e de entrega que logicamente deve levar o 

nome de fé, ainda que nem sempre leve consigo a crença em Deus ou em 

uma determinada tradição religiosa.
92

 

 

Talvez o que tenha levado Segundo a insistir nas palavras, ou mesmo, 

nos textos oficiais da Igreja Católica, seja a necessidade, quiçá, ofício, de 

interagir com o meio onde desenvolve seu magistério e que era também o 

objeto de seus esforços de reflexão. Além de precisar, provavelmente, 

negociar em suas elaborações os termos e os escrúpulos por eles causados. 

Segundo escreve muito do seu trabalho mais crítico respondendo à suspeita 

de relativismo e comprometimento ideológico e político da teologia latino-

americana. Estas razões já bastariam para explicar o uso flexibilizado de 

expressões que representam diretamente o conservadorismo teológico que o 

cerca. No entanto, talvez aqui esteja a sua grandeza e relevância como um 

intelectual a serviço de uma teologia mais dialogante. Mas uma questão que 

permanece e merece a atenção é: até onde conseguimos renovar uma 

teologia, e sua ideia de revelação, lançando mão de um vocabulário já 

impregnado de um sentido que se quer substituir por outro. 

A despeito disso, ambos os pensadores tocam pontos nervosos da 

reflexão contemporânea, as relações ainda tensas entre as ciências e a fé, 

ou entre o paradigma epistemológico e outros paradigmas, como o 

hermenêutico. Reivindicados que podemos ser tanto pelo cientificismo e o 

seu abismo com a prática da fé e demais expressões do saber, quanto pelo 

dogmatismo religioso e o seu cerceamento do exercício crítico e imaginativo 

na religião, podemos encontrar em Rorty e Segundo uma possibilidade de 

reconciliação entre as diversas descrições do que é verdadeiro, mas também 

de apontamento de um caminho mais fecundo para a reflexão e o processo 

de humanização. 

Na aproximação inusitada entre os dois pensadores podemos tanto 

superar o engessamento do conservadorismo religioso e sua inibição do 
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pensamento crítico e renovador, como também denunciar o mesmo equívoco 

na proposta representacionista da epistemologia moderna, que também se 

torna inibidora da fecundidade do saber, ao reduzi-lo, em validade e 

funcionalidade, à investigação do tipo científica.  

Mas não apenas, podemos esperar desta aproximação conceitual da 

filosofia edificante de Rorty e a proposta de uma revelação pedagógica de 

Segundo, escapar ao modelo metafísico de pensar o fenômeno humano e 

encontrar na proposta pós-metafísica do primeiro e na teologia visionária do 

segundo, um ponto de conciliação e promoção dos diversos modos de 

descrição da vida humana. 

 Além disso, o diálogo entre um teólogo de confissão cristã e um 

filósofo agnóstico, especificamente no tema que separa ciências humanas e 

naturais do discurso religioso mais tradicional, ou que separa a razão 

moderna e ocidental da experiência de fé, a contingencialidade do mundo e 

da vida humana, é unir expressões ricas do pensamento para o que mais 

importa às comunidades, evitar a crueldade e diminuir o sofrimento dos que 

padecem. Aliás, sonhos liberais do pragmatismo de Rorty e libertadores da 

teologia de Segundo.  

 

3.1. O pragmatismo rortyano e a teologia libertadora de Segundo para 

a  desistência de uma ideia inumana da verdade. 

 

Um ponto de encontro do pensamento de Rorty e Segundo está nos 

sentidos historicistas dos conceitos chaves de suas proposições, verdade e 

revelação, respectivamente. E por historicista entendemos a tradição de 

compreensão do pensamento que se iniciou em Hegel, em que o processo 

histórico, dialético e contínuo, implica em negação do que veio pela tradição 

até o presente e a proposição em síntese, ou não, de novidades.  

Ambos desistem do conceito representacionista e absolutista, mas não 

apenas, veem-nos como elementos desumanizadores e dispersivos da vida 

prática, diametralmente oposta, por ser contingente, limitada, provisória e em 

constante transformação. Verdade e revelação, como pensam Rorty e 

Segundo, respectivamente, são experiências coletivas, contingentes, 

limitadas e vivenciadas histórica e culturalmente na comunidade humana.  
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Conceber verdade e revelação desta forma é abrir-se para uma 

experiência de processo pedagógico, uma experiência de aprofundamento e 

progresso de nossa humanidade, que tem na crueldade e sofrimento 

humanos, marcas incontornáveis de sua contingencialidade, mas na 

compaixão e flexibilidade, possibilidades frequentes de aprendizagem e 

progresso. 

Conforme já dito anteriormente, Richard Rorty lança mão da metáfora 

do espelho interior para retratar a ideia de uma mente humana cuja 

especificidade é a de fazer representar adequadamente o mundo externo, ou 

a realidade externa. A esta ideia, a filosofia pragmática vai denominar 

representacionismo, a concepção trazida na história da filosofia ocidental 

desde a tradição platônica e aristotélica até o positivismo lógico. Neste 

percurso, apresentam-se como elementos de polimento do espelho da 

natureza, as ideias, o método, as intuições aprióricas, a linguagem, a 

experiência, mas a imagem permaneceu a mesma: a representação mental 

inequívoca da realidade. O sonho metafísico de encontrar um modo de 

certificar o conhecimento e afastar toda possiblidade de plurivocidade, 

imprecisão, erro e instabilidade. 

À teologia couberam dois momentos, podemos dizer a título de 

exemplo: o que antecedeu o chamado secularismo iluminista, em que o saber 

teológico era o paradigma necessário de todo e qualquer saber; e o momento 

que se seguiu à secularização, em que o dossel sagrado (Peter Berger) foi 

estilhaçado e o saber religioso perdeu a sua condição de horizonte último de 

doação de sentido para os demais saberes, tornando-se apenas mais um 

modo de conhecimento ao lado de outros. Pior, viu sua pretensão religiosa, 

porque proponente de uma condição acima das vicissitudes históricas, ser 

também reivindicada pelas diversas disciplinas e suas escolas de 

pensamento.  

Neste quadro de saber secularizado, a teologia disputa com os demais 

modos de conhecimento o argumento decisivo para a posse das condições 

de representação sobre-humana da realidade.  

Mas a “decadência” da autoridade epistemológica do conhecimento 

teológico prossegue quando, além de não mais ser o horizonte último do 

saber humano, vê-se obrigada culturalmente a assimilar os critérios de 
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objetividade pretendido pelo paradigma epistemológico, este sim, agora o 

portador das condições últimas para o conhecimento legítimo. A teologia, ao 

lado das demais disciplinas não empíricas, sujeita-se culturalmente ao 

paradigma verificacionista e se torna também uma proposta 

epistemologicamente centrada. 

 A teologia se distrai do saber marcado pela fé, sua imaginação, sua 

força criativa e existencial de propor e abraçar possibilidades novas de vida, 

para congelar seu discurso em nome de uma verdade estável e elevada 

acima das contingências humanas. Perde a delicadeza poética na construção 

sensível do seu discurso, intimamente relacionado à vida angustiada e 

esperançosa de homens e mulheres, para assumir uma racionalidade 

obcecada pela precisão dos termos e sistematização rigorosa dos 

argumentos. Deixa de lado a linguagem narrativa e romântica pela linguagem 

descritiva, abstrata e coerentista.  

A teologia fundacionista também se insere nos saberes retratados pela 

imagem do espelho, mas ao contrário da razão platônica, cartesiana e 

kantiana, o espelhamento é feito pela revelação divina nos textos sagrados. 

O espelhamento não acontece no mental, mas no evidente texto sagrado.  

A Bíblia dos cristãos, para pensar em cristianismo, seria o espelho que 

deveria representar plenamente a realidade; nela, acredita-se, estariam 

impressas as imagens que de Deus, do mundo e da vida precisamos e 

devemos ter para uma jornada livre dos acidentes e infortúnios de uma vida 

instável e ignorante da divina providência. Uma interpretação literal, o que já 

vimos que pode significar o mesmo que conservadora, seria, assim, o 

polimento inevitável para uma compreensão segura do que na Bíblia Deus 

fez representar. O literalismo é a tentativa artificial de domesticação do 

pensamento, frequentemente polifônico e refratário dos sentidos já 

apresentados ao texto; nele a repetição da ideia disfarça-se de verdade 

estável e segura.  

Rorty, comentando o pensamento religioso de William James, de 

quem arroga herança para o seu pragmatismo, mostra a fina sintonia entre o 

fundacionismo cientificista e o fundamentalismo religioso, frequentes na 

arena epistemológica, justamente pela concepção de posse das condições 

de possibilidade para o verdadeiro e eterno conhecimento. Nosso 
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pragmatista propõe outra religião, tanto quanto já propôs outro conhecimento 

científico, que desmonta a arena epistemológica, e reúne os saberes diversos 

para a múltipla satisfação das diversas necessidades humanas. Vejamos 

como Rorty concebe a religião e as ciências sem a arrogância de posse dos 

mecanismos absolutos para a descoberta da verdade: 

 

Os pragmatistas pensam que só devemos enxergar a religião e a 

ciência como em conflito se não estivermos dispostos a admitir que cada 

uma delas é apenas mais uma tentativa de satisfazer necessidades 

humanas e a admitir também que não há nenhuma maneira de satisfazer 

ambos os conjuntos de necessidades simultaneamente. 

O realismo científico e o fundamentalismo religioso são produtos do 

mesmo impulso. A tentativa de convencer as pessoas de que elas têm um 

dever de desenvolver aquilo que Bernard Williams chama de uma 

“concepção absoluta da realidade” é, de um ponto de vista tillichiano ou 

jamesiano, semelhante à tentativa de viver “somente para Deus”, e de insistir 

que outros façam o mesmo. Tanto o realismo científico quanto o 

fundamentalismo religioso são projetos privados que saíram do controle. 

Eles são tentativas de tornar uma maneira privada de dar sentido à vida – 

uma maneira que romantiza a relação do indivíduo para com algo inflexível e 

magnificentemente não humano, algo absolutamente verdadeiro e real – 

obrigatória para o público em geral.
93

 

 

 Afonso Murad, aborda a suspeita metodológica de Segundo como a 

forma de libertar a religião do religiosismo através da negação de uma 

relação purista e absolutizante da teologia com suas formulações. Vejamos o 

que diz: 

 

Suspeita é uma palavra-chave para compreender abordagem de 

Segundo. Ele exercita a suspeita, em primeiro lugar, contra o modelo 

religioso tradicional vigente em muitas regiões da América Latina, 

denominado por Jiménez-Limón “religiosismo”. Mas o religiosismo não é 

somente um problema da religiosidade popular. Ele se refere a toda religião 

que se arvora em detentora do Absoluto, que seria revelado a ela com 

exclusividade, e que se considera incontaminada pelo contingente e limitado. 
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Em outra linguagem, diríamos que é um totalitarismo religioso, ou uma 

religião totalitária. Segundo levanta quatro suspeitas em relação ao 

religiosismo e identifica os seus respectivos limites. 

A suspeita existencial-fenomenológica descobre o religiosismo como 

sintoma e fonte de má fé, que mascara a busca instrumental de segurança 

numa aparente opção por valores revelados, absolutos e intangíveis. A 

suspeita ideológico-política dá a conhecer que a fixação em certezas 

aistóricas encobre e sustenta os interesses e poderes das classes 

dominantes.  A suspeita antropológico-cultural faz ver que o religiosismo é 

uma mutilação do ser humano, ao pretender viver o mundo dos valores à 

margem dos mecanismos de eficácia. A suspeita teológica, por fim, mostra 

que o religiosismo é a mesma religião farisaica, ansiosa por sinais do céu, a 

que se opôs Jesus.
94

 

 

Rorty desenvolve seu pragmatismo como um abandono das 

descrições religiosas e filosóficas representacionistas, a partir de um humano 

suprimido em sua fluidez angustiante, mas livre e criativa. Portanto, de um 

ser desumanizado por um campo de ideias supra-histórico ou de unificação 

do fim da história. Ele propões fazer este movimento terapêutico através de 

“uma narrativa histórica sobre a ascensão das instituições e dos costumes 

liberais – instituições e costumes que foram concebidos para reduzir a 

crueldade, possibilitar o governo pelo consentimento dos governados e 

permitir a ocorrência do máximo possível de comunicação sem dominação.”95  

Uma tal narrativa histórica oportunizaria a percepção da história do 

progresso humano não como uma história que convergiu, ou convergirá, em 

uma verdade que corresponde aos fatos do mundo, mas como a sucessão de 

verdades como aquelas ideologias nas quais se passa a acreditar no 

decorrer de contatos livres e francos. 

Verdade é uma possibilidade contextual e multilateral, intersubjetiva 

portanto; provisória porque aberta ao progresso moral e intelectual da 

humanidade. Revelação, diria Segundo, é o fio tênue que permeia o 

progresso humano, o processo libertador, de tão pedagógico, na 

humanização de pessoas e de seu mundo. 
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3.2. A filosofia edificante de Rorty e o princípio pedagógico de 

Segundo: o remédio hermenêutico para um saber pretensamente 

neutro, a-histórico e desconectado da prática humana. 

 

A abordagem hermenêutica, em alternativa à abordagem 

epistemológica, ou fundacionista, ou ainda, verificacionista, é um ponto 

decisivo de aproximação das aspirações da filosofia rortyana e da teologia 

segundiana. 

Rorty, após desconstruir a imagem do humano como um ser que 

busca a verdade tal qual um espelho reproduz a realidade, propõe a 

substituição do modelo de filosofia epistemologicamente centrada pelo seu 

exercício hermenêutico, com sua matriz em Gadamer, Heidegger e no 

existencialismo de Sartre. 

Sua proposta não é a de desconsiderar o modo epistemológico, 

aquele que descreve as condições objetivas para o conhecimento de fatos, 

controlando fenômenos e prevendo possibilidades, mas de esvaziar a 

pretensão de que seja paradigmático para todos os modos de saber e, 

portanto, determinante de qualquer outro candidato a descrição do mundo e 

da vida humana. O conhecimento objetivo é efetivo e producente com 

freqüência, mas é apenas um dos modos de descrição de que dispomos. 

A hermenêutica, segundo Rorty, quer descentralizar a reflexão 

filosófica, tanto quanto o retrato que se faz com razão da tarefa 

epistemológica, o da essência especular do humano. A filosofia não pode se 

reduzir a uma teoria do conhecimento, nem o humano ser visto como um ser 

cuja “essência é descobrir essências”, ou, um espelho da natureza. Rorty, a 

partir de um olhar hermenêutico para a filosofia, propõe: 

 

Como “educação” soa um tanto prosaico demais, e Bildung um tanto 

estrangeiro demais, irei usar “edificação” para representar esse projeto de 

encontrar modos novos, melhores, mais interessantes, mais fecundos de 

falar. A tentativa de edificar (a nós mesmos ou aos outros) pode consistir na 

atividade hermenêutica de estabelecer conexões entre a nossa própria 

cultura e alguma cultura ou período histórico exóticos, ou entre nossa própria 

disciplina e outra disciplina que pareça perseguir alvos incomensuráveis num 

vocabulário incomensurável. Mas pode em vez disso consistir na atividade 
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“poética” de cogitar esses novos alvos, novas palavras ou novas disciplinas, 

seguida, por assim dizer, pelo inverso da hermenêutica: não-familiares de 

nossas novas invenções. Em qualquer caso, a atividade (apesar da relação 

etimológica entre as duas palavras) edificante sem ser construtiva – ao 

menos se “construtivo” significa o tipo de cooperação na realização de 

programas de pesquisa que tem lugar no discurso normal. Pois o discurso 

edificante é suposto ser anormal, tirar-nos para fora de nossos velhos eus 

pelo poder da estranheza, para ajudar-nos a nos tornarmos novos seres.
96

 

 

Não se trata de usar a hermenêutica, apenas, mas de ser 

hermenêutico. E ser hermenêutico para Rorty não é assumir um método de 

pesquisa ou de investigação do que quer que seja, mas é relativizar o modelo 

epistemologicamente centralizado, como sendo o único capaz de produzir 

uma descrição com justificação racional e um conhecimento marcado pela 

comensuralibilidade universal, isto desde o corte kantiano entre “aprender 

fatos” e “adquirir valores”, ou entre saberes e crenças. A opção hermenêutica 

é a de “tentar mostrar como as coisas estranhas, paradoxais ou ofensivas 

que eles dizem juntam-se ao resto que desejam dizer, e como fica o que 

dizem quando transposto para o nosso próprio idioma alternativo.” 

Na relação reducionista com o mundo da epistemologia, só se chega à 

“edificação”, ou à educação, sabendo o que está lá fora. É a contemplação 

do que está lá que constrói a pessoa humana, a produção da theoria 

contemplativa de Aristóteles; esta é a lógica da verdade objetiva, ou 

correspondencialista. A proposta hermenêutica de Rorty não é desprezar o 

conhecimento teórico do mundo, mesmo que em tensão com a relação 

edificante com o mundo, mas reconhecê-lo como um dos modos de edificar o 

humano. 

A filosofia edificante, ou educacional, não nega a verdade, apenas a 

enxerga como uma descrição normal da teoria normal, usando as categorias 

de Thomas Kuhn , ou seja, uma descrição que ganha o aporte de todas as 

pesquisas, teorias, construções intelectuais que convergiram culturalmente e, 

com isso, ganharam credibilidade, confiança, plausibilidade e poder de 

resolver problemas presentes na sociedade. 
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O que faz então a filosofia edificante? Ela não abraça uma verdade 

como “a verdade”, antes promove o empenho por verdades. Aponta sempre 

direções novas e possíveis para outras descrições do mundo, do humano, da 

sociedade e da política. Nunca se encerra em qualquer delas, mas sempre as 

vê como “sub-produto acidental e não como sua meta”. 

Na proposta edificante de Rorty, ele afirma que o olhar educacional é 

necessariamente oposto ao epistemológico ou tecnológico, porque diferente 

destes, o que se faz, ou aonde se chega, ou a posse de verdades, importa 

menos que o modo como se faz, ou por onde se vai, ou ainda, o modo como 

as verdades são historicamente justificadas. Inês Lacerda de Araújo explicita 

bem a relação educacional com o saber epistemológico e os demais: 

 

Mas no que toca à formação, à educação, seremos mais 

operadores, construtores, edificadores se adotarmos a postura de que a 

ciência, mas também a arte, a literatura, a filosofia, podem produzir novas 

visões, novos modos de nos expressarmos e de lidarmos conosco. Quanto 

mais se lê e se estuda a história, mais conscientes nos tornamos de nossa 

contingência. Como dizemos, a quem dizemos, com que objetivo dizemos, 

tudo isso faz parte de nossas atividades. De nada adianta chegar a uma 

verdade se não soubermos o que fazer com ela. Os programas de pesquisa 

que têm lugar no discurso normal auxiliam na tarefa de darmos descrições, 

explicações, produzirmos tecnologia; por sua vez, os discursos anormais 

inovam, levam as visões e propostas pelas quais poderíamos modificar 

situações de miséria e violência. Em suma, na visão edificadora importa 

mais “a conformidade às normas de justificações que encontramos sobre 

nós” do que a necessidade de que um algoritmo, de uma descrição 

privilegiada ou uma regra para chegar à verdade. A ciência é uma entre 

muitas descrições. E nossas descrições são relativas a períodos, tradições e 

acidentes históricos.
97

 

 

Enquanto Segundo chama de pedagógico o modo divino de se revelar 

ao humano, à medida que as verdades não trazidas à luz, mas construídas 

com os elementos circunstanciais da humanidade, em busca de sua 

humanização, ou de seu progresso. O aspecto pedagógico é esta 

flexibilidade, ou esta possibilidade aberta de transformação da linguagem, 
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cultura e crenças diante da reivindicação da história por novas concepções. 

Da mesma forma, Rorty fala de edificante, ou educacional, observando esta 

dinâmica: “irei usar “edificação para representar esse projeto de encontrar 

modos novos, melhores, mais interessantes, mais fecundos de falar.” 

A contribuição existencialista à filosofia edificante, ao propor que o 

humano não tem essência, antes sua essência é construída 

existencialmente, é a de ampliar o leque de formação, ou educação, da 

pessoa humana. Porque a descrição objetiva deixa de ser a única descrição 

da vida humana com validade de saber e passa a ser um modo de descrição 

ao lado de tantos outros, como os da arte, do cinema, da religião, da 

psicologia e da literatura. 

Também é importante pensar na utilização das categorias de Kuhn da 

ciência normal e ciência anormal por Rorty. Sendo a ciência normal a 

convergência de todas as pesquisas e explicações em um mesmo 

paradigma, fornecedor das diretrizes e descrições do mundo, das relações, 

sociedade e cultura. E ciência anormal, o aparecimento de explicações e 

pesquisas que fogem ao modo vigente e amplamente reconhecido de 

descrição da vida humana. São as teorias revolucionárias, ainda pouco 

desenvolvidas, que se afastam do paradigma vigente em busca de novas 

soluções para os problemas insistentes.  

A filosofia edificante é o exercício periférico ao discurso normal, uma 

abertura revolucionária para novas descrições, sejam das ciências naturais, 

como da sociedade, da estética e das crenças religiosas. 

Rorty explica em sua proposta de uma filosofia edificante, ou 

educacional, a importância de sermos hermenêuticos em resposta a 

imposição paradigmática da epistemologia cientificista, esta que desconfia de 

todo saber que não se submeteu aos procedimentos verificacionistas e, 

portanto, não produziu um conhecimento objetivo. Sua proposta 

hermenêutica é a que foi construída por Gadamer em Verdade e Método, 

onde Rorty compreende que a atual ideia de hermenêutica foi concebida. Ali, 

Gadamer nos apresenta à hermenêutica não como a um método98 científico 
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de interpretação representacionista da verdade, mas como a um modo de ser 

diante de um mundo de saberes diversos e incomensuráveis. 

Vejamos como Rorty utiliza a hermenêutica de Gadamer como 

proposta de superação da incomensurabilidade entre os saberes e culturas, 

sem implicar em supressão das diferenças e universalização de categorias 

de pensamento: 

 

Assim, o esforço de Gadamer para livrar-se da imagem clássica do homem-

como-essencialmente-conhecedor-de-essências é, entre outras coisas, um 

esforço para livrar-se da distinção entre fato e valor e, portanto, para deixar-

nos pensar em “descobrir fatos” como um projeto de edificação entre outros. 

(...) Isto é, tudo o que podemos fazer é ser hermenêuticos em relação à 

oposição – tentar mostrar como as coisas estranhas, paradoxais ou 

ofensivas que eles dizem juntam-se ao resto que desejam dizer, e como fica 

o que dizem quando transposto para o nosso próprio idioma alternativo. 

Essa hermenêutica com intenção polêmica é comum às tentativas de 

Heidegger e Derrida de desconstruir a tradição. (...) 

O ponto de vista hermenêutico, a partir do qual a aquisição da verdade 

decresce em importância e é vista como componente da educação, só é 

possível se alguma vez nos houvermos postado em outro pontos de vista. A 

educação tem que parti da aculturação.
99

 

 

Segundo, por sua vez, importará da teologia de Rudolf Bultman a 

noção de uma hermenêutica circular, escolha que o vinculará 

necessariamente à mesma tradição hermenêutico-existencialista de Rorty, 

Georg Gadamer e Heidegger. Da hermenêutica, a concepção do humano 

como um ser de interpretação, mas não apenas, também o aspecto 

historicista hegeliano, daquele que ao interpretar seu momento histórico, 

rejeita a tradição e a trás de volta ao diálogo como uma tradição 

reinterpretada. A circularidade da interpretação é o aspecto historicista que, 

para Segundo, confere à teologia a condição de pensamento autêntico, 

porque significativo e útil para a comunidade do teólogo. 

                                                                                                                                            

interno da mente, condinção de possibilidade objetiva para produzir conhecimento 
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Vejamos como Segundo desenha o círculo hermenêutico e seus 

pressupostos para uma efetiva e libertadora circularidade nas construções 

teológicas: 

 

Penso que existem duas condições necessárias para termos um círculo 

hermenêutico em teologia. A primeira é que as perguntas que surgem do 

presente sejam tão ricas, gerais e básicas, que nos obriguem a mudar 

nossas concepções costumeiras da vida, da morte, do conhecimento, da 

sociedade, da política e do mundo em geral. Somente uma mudança tal ou, 

ao menos, a suspeita geral acerca de nossas ideias e juízos de valor sobre 

essas coisas, nos permitirão alcançar o nível teológico e obrigar a teologia a 

descer à realidade e colocar a sim mesma perguntas novas e decisivas. 

A segunda condição está intimamente ligada à primeira. Se a teologia 

chegar a supor que é capaz de responder às novas perguntas sem mudar 

sua costumeira interpretação das Escrituras, já terminou o círculo 

hermenêutico. Além disso, se a interpretação da Escritura não muda junto 

com os problemas, estes ficarão sem resposta ou, o que seria pior, 

receberão respostas velhas, inúteis e conservadoras.
100

 

 

A aproximação metodológica do filósofo pragmatista e do teólogo da 

libertação na matriz hermenêutico-existencialista não pode ser vista como 

periférica. O núcleo da proposta de uma filosofia edificante é o mesmo do 

princípio pedagógico para a fé, a atitude interpretativa diante de todo e 

qualquer conteúdo. Se para Segundo trata-se de uma suspeita teológica e 

para Rorty, de uma ironia, importa pouco a distinção. Ambas, a suspeita de 

Segundo e a ironia de Rorty são olhares que esvaziam as verdades da 

mística de perpetuidade e universalidade. O ironista liberal é a figura que, à 

periferia do paradigma, se constitui na possibilidade de revisão, na 

sensibilidade para as mudanças históricas e as necessidades novas da 

comunidade.  

O teólogo da suspeita, por sua vez, sabe que os processos de 

formação do cânon bíblico, de documentos religiosos, de escolas teológicas 

tem uma origem histórica, nelas subjazem conflitos políticos, acidentes 

climáticos, combinações culturais aleatórias; sabe que o texto está 

profundamente conectado com o seu contexto e que qualquer leitura atual 

                                                 
100

 SEGUNDO, Juan Luis. A libertação da teologia. Op. Cit. Pág. 11. 



107  

também acontece de dentro de um contexto específico e distante daquele. 

Logo, o discernimento da história implicará na compreensão do texto e de 

suas implicações práticas para o presente. 

O ironista liberal se vale da poesia e da literatura e de outras 

expressões polissêmicas para relativizar as descrições do seu tempo e 

insinuar novas versões possíveis para o mundo, a vida, Deus, a política, a 

economia. Da mesma forma, a suspeita teológica flexibiliza o que do texto 

bíblico já se disse e o abre para o encontro com os elementos contextuais de 

quem reflete e de sua comunidade. 

Sem dúvida, Rorty se posiciona como este ironista, apesar de eleger 

outras tantos filósofos e romancistas, da mesma forma que a suspeita 

teológica é o modo de fazer teologia de Segundo. Para ambos, estas 

possibilidades passam pela mesma aventura por eles já conhecida: a leitura 

e o contato com múltiplos saberes; a multilateral vivência da cultura é a 

condição fundamental para ver surgir outras tantas versões possíveis para a 

vida humana. 

A hermenêutica circular de Segundo, mesmo sendo apresentada como 

um método prioritário para uma teologia que se queira articulada com as 

necessidades concretas das pessoas, o agir hermenêutico rortyano se 

apresente como a recusa do método, como em Gadamer, para ser um modo 

de existir alternativo e relativista no mundo epistemologicamente centrado, 

ainda assim, é possível avizinhar ambas as perspectivas. Afinal, o método 

teológico de Segundo é uma conversão existencial para a igreja cristã à 

realidade histórica e os seus sinais do tempo, contingencial, provisória, mas o 

único contexto propício para a experiência humana de liberdade (Segundo) e 

auto-criação (Rorty) 

 

3.3. A verdade é uma questão antes de estilo que de conteúdo. 

 

A conclusão de Rorty com a sua proposta de uma filosofia edificante 

se aproxima muito do princípio pedagógico de Segundo para uma teologia 

libertadora. Tanto o pragmatista quanto o teólogo da libertação apresentam 

como alternativa para a desistência de uma construção teórica universal e a-
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histórica, a ênfase, ou o privilégio metodológico à forma em detrimento do 

conteúdo, ao estilo, a despeito do que é dito e justificado. 

Em Segundo, o aspecto formal, ou metodológico, porque previamente 

vazio de proposições específicas, não apenas antecede quaisquer 

formulações ideológicas, quanto as relativiza ao contexto e ocasião, além de 

se manter na trajetória humana como elemento catalisador do processo de 

aprendizagem. É de Bateson a concepção do conhecimento de segundo 

grau, dêutero-aprendizagem, pois antecede, acompanha e sucede o 

conhecimento de primeiro grau, proto-aprendizagem. O conhecimento de 

segundo é o processo de aprendizagem propriamente dito e o conhecimento 

de primeiro é constituído pelos conteúdos aprendidos pontualmente. 

Em Rorty, o estilo é prioritário na história do conhecimento, porque é a 

atitude de suspeita diante de todo e qualquer paradigma que se organiza, a 

que o filósofo chama de ironismo. O estilo é o responsável pelos processos 

revolucionários que ocasionam a superação de uma paradigma e 

impulsionam a formação de um novo. Sua marca é do falibilismo que imprime 

a qualquer produção teórica. O que indica que um conteúdo não precisa ser 

esvaziado de valor e justificação para que possa, em tempo oportuno, ser 

substituído ou redescrito.  

O falibilismo do pragmatismo rortyano é apenas uma abertura formal 

para a novidade. Isto que agora é dito explica, prediz e controla bem os 

fenômenos, assim, cumpre seu papel social de resolver problemas. Ele 

merece o que chamamos de certeza e todos os empenhos de pesquisa para 

alargar o alcance de suas soluções, beneficiando outros setores do 

pensamento, mas o ironista, sempre à periferia do paradigma, nos lembra 

que por mais certeza que tenhamos, podemos estar completamente errados. 

Vejamos como Rorty, a partir da noção de Bildung (educação, auto-

criação) em Gadamer, chega à ideia de uma forma de lidar com a história 

que importa mais do que, durante a travessia, aquilo que chegamos construir 

como teorias, valores e propostas: 

 

Dizer que nos tornamos pessoas diferentes, que nos “refazemos” à medida 

que lemos mais, conversamos mais e escrevemos mais é simplesmente um 

modo dramático de dizer que as sentenças que se tornam verdadeiras a 
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nosso respeito em virtude de tais atividades são com frequência mais 

importantes para nós que as sentenças que se tornam verdadeiras a nosso 

respeito quando bebemos mais, ganhamos mais e assim por diante. Os 

eventos que nos tornam capazes de dizer coisas novas e interessantes 

sobre nós mesmos são, nesse sentido não-metafísico, mais “essenciais” 

para nós (ao menos para nós, intelectuais relativamente desocupados, 

habitando uma parte estável e próspera do mundo) do que os eventos que 

mudam nossas formas ou nossos padrões de vida (nos refazendo de modos 

menos “espirituais”). (...) Do ponto de vista educacional, enquanto oposto ao 

epistemológico ou tecnológico, o modo como as coisas são ditas é mais 

importante do que a posse de verdades.
101

 

 

Segundo, em referência a uma passagem da Dei Verbum, no Vaticano 

II, nos ajuda a lidar com as passagens da Bíblia, mormente as do Antigo 

Testamento, que parecem estranhas e incorretas à consciência moral 

contemporânea. O teólogo faz isso através do princípio pedagógico, em que 

o aprender a aprender importa mais que as coisas aprendidas. Os conteúdos 

aprendidos tem valor provisório e circunstanciado à sua época e cultura, mas, 

a despeito de sua superação, o que importa é o processo pedagógico no qual 

Deus se revela como o pedagogo mais ocupado com o progresso de nossa 

humanidade, ou com o processo humanizador, do que com os conteúdos que 

nele construímos. Vejamos como Segundo nos apresenta à prioridade da 

forma sobre os conteúdos: 

  

O Vaticano II percebe o dilema quando, somente do Antigo Testamento, não 

no Novo, declara que nele encontram-se coisas “imperfeitas e transitórias” 

mas que, mesmo assim, demonstram a verdadeira pedagogia divina (DV 

15). Já vimos que essa importante declaração é digna de consideração por 

várias razões .A primeira é que “coisas imperfeitas e transitórias” sejam 

atribuídas à “verdadeira” revelação e pedagogia divinas. É óbvio que, ao 

falar de coisas transitórias, alude-se a algo que deixou de ser verdadeiro (ou, 

pelo menos, total e plenamente verdadeiro), embora o tenha sido em tempos 

passados. Pareceria que o conceito de verdade, ao se juntar com o de 

“pedagogia”, relativizava-se, e não em sentido pejorativo. Jesus já indicava o 

mesmo, no que se refere à validez ou verdade de sua concepção do 

matrimônio (cf Mt 19,18) ou, para recordar somente um caso célebre, no 
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relativo a saber quais as obrigações que Deus havia imposto às atividades 

humanas em dia de sábado (cf Mc 2.27). Uma vez mais, Deus não parece se 

preocupar com o fato de revelar algo que seja verdade em si mesma, 

verdade eterna, verdade inalterável, mas que se torne verdade na 

humanização progressiva do ser humano. 

(...) A “revelação divina não é um depósito de informações corretas, mas um 

processo pedagógico verdadeiro.
102

 

 

 Não seria forçoso aproximar a proposta da literatura romântica, das 

reportagens jornalísticas, da poesia e do cinema em Rorty como 

oportunidade de experimentar a verdade vivenciada pelo outro e, dessa 

forma, superar o individualismo e a indiferença, ou os limites humanos do 

amor. Através da descrição fluida e polifônica do poeta somos sensibilizados 

pela possibilidade ainda desconhecida de descrever nossas próprias 

experiências, bem como as de nossa comunidade.  

Os romances, como os de George Orwell e seu 1984, ou o Fogo 

Pálido de Vladimir Nabokov, reúnem a capacidade tanto de nos fazer ver o 

mal de que somos capazes, a humilhação que gente como nós pode impor a 

gente também como nós, ou ainda, outra experiência solidária, vivenciando 

pela imaginação a compaixão pelo sofrimento sensivelmente descrito. A 

compaixão deixa de ser uma virtude moral descrita em termos de 

representação de uma categoria racional e a-histórica, para ser possibilitada 

pelo apelo à sensibilidade, via imaginação poética. Vejamos como Susana de 

Castro nos apresenta esta proposta de Rorty: 

 

Assim, numa sociedade liberal ideal, haveria um consenso segundo 

o qual, independente da auto-imagem que cada qual queira ter de si próprio, 

ninguém fará algo que humilhe o outro. Para evitar provocar a dor e a 

humilhação, o intelectual ironista deve procurar alargar cada vez mais o seu 

conhecimento sobre os modos com os quais culturas distintas das suas 

gostam de se descrever. Alargando o seu conhecimento sobre as culturas, 

lendo relatos etnográficos e jornalísticos, ou alargando seu conhecimento 

sobre as formas de infligir humilhações, lendo romances, o intelectual 
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ironista aprende a evitar fazer algo que possa significar uma ofensa à auto-

imagem que outra pessoa possui de si.
103

 

 

Segundo, por sua vez, livra-se da maneira tradicional de ver a Bíblia 

como um “depósito de informações reveladas” para propor uma ideia da 

Bíblia como a de uma narrativa pedagógica de um Deus atravessa a história 

humana menos interessado no resultado final de suas descrições de fé e 

mais ocupado e participar discreta, mas criativamente da própria experiência 

de fé como imaginação libertadora de possibilidades redentoras de vida. 

A narrativa bíblica não é a descrição de quem Deus e nós somos, um 

repertório de respostas prontas, com validade universal, mas a reunião de 

histórias, experiências, poesias, mitos, parábolas que nos colocam em uma 

trilha histórica de superação de respostas e redescrições teológicas. Não 

partimos do zero, insistimos no conhecimento a partir de tudo o que já foi 

objeto de crença no passado de um povo. Mas também na narrativa de 

histórias de pessoas como nós, somos conduzidos pela imaginação a nos 

sensibilizar com a crueldade infligida por seres humanos a outros seres 

humanos e, também, somos pela insinuação da narrativa bíblica tocados pela 

descrição do padecimento de outros. Certamente, a narrativa da paixão de 

Cristo é uma aposta nesta possibilidade, a experiência com o divino acontece 

em nossa afinidade com o sofrimento do outro que se torna, de alguma 

forma, também nosso sofrimento. 

 

3.4. O que pressupõe e em que implica a crítica ao fundacionismo em 

termos de antropologia, salvação e missão? 

 

Nos bastidores do antifundacionismo rortyano e segundiano 

frequentam as mesmas crises e tentativas de salvação do medo e da 

insegurança diante da contingencialidade da vida humana. A aspiração 

cientificista, a expectativa de um conhecimento metafísico, a posse da 

representação acurada e definitiva do mundo, da vida humana e de Deus, 

são todos movimentos do mesmo desespero, o de convivermos com a 
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insuperável incerteza do futuro. Os bastidores, sejam da teologia ou das 

ciências físicas e naturais, são frequentados pela mais importante questão 

antropológica: como superar a angústia, vertigem da liberdade 

(Kierkegaard)? 

Segundo nos apresenta a fé antropológica como o mecanismo 

humano, saudável e incontornável para o enfrentamento da radical abertura 

do futuro humano. Rorty apresenta a beleza da ambiguidade que, mesmo 

sendo fonte de desespero, como na angústia da influência do poeta 

bloomiano, é também ocasião para a mudança e o progresso moral da 

humanidade; tendo em vista que nossa incerteza do que acontecerá com as 

nossas melhores ideias é também a fresta pela qual penetra o frescor 

inovador e revolucionário das incontáveis possibilidades de produzir versões 

melhores de nós mesmos. 

Rorty e Segundo contribuem para a desmistificação do humano e suas 

construções. Segundo o faz com a noção da fé antropológica, mas também 

com a ideia, novamente emprestada de Bateson, da economia de energia104, 

com a qual apresenta a produção humana e suas virtudes, como a do amor, 

marcada pela necessidade de seres precários e limitados de economia de 

energia.  

Rorty, do seu lado, supera a dicotomia entre interioridade e 

exterioridade, bem como a aparência e a realidade, ou a subjetividade e a 

objetividade, pensando a marca cega no ponto de partida da vida humana, 

expressão que Harold Bloom assume do poema Continuing to live105, o acaso 

que propicia a liberdade humana é também o que esvazia o desejo de termos 

uma estrutura sobrenatural, anterior e independente da história e seus 

processos contingenciais. Não é possível pensar o humano a partir de 

estruturas inumanas e a-históricas sem também artificializar sua vida e 

afastá-lo de suas condições históricas de existência, ou seja, desumanizá-lo. 

Um ponto de contato entre o conceito de revelação de Segundo e o de 

verdade em Rorty pode ser visto aqui, o rosto do que sofre. Para Rorty a 

verdade moral que determina o que é aceitável não existe enquanto tal, 
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enquanto norma divina a ser seguida, nem enquanto percepção de um “eu” 

moral divinizado. O que importa não é descobrirmos a razão para o 

sofrimento humano e sim nos certificarmos de notar o sofrimento quando este 

acontece.106 

 Enquanto fizermos da proposição de afirmações objetivas as únicas 

com o estatuto de verdade dos fatos, ou ainda, enquanto a religião ocupar-se 

com a defesa de um conteúdo textual como a revelação literal, suficiente e 

final das ideias do divino para a vida humana, estaremos negando nossa 

contingencialidade, tanto quanto fechando os olhos para a sua mais grave 

manifestação, a crueldade e sofrimento humanos. 

A verdade, ou a revelação, ou o valor moral, é um vocabulário falado 

por uma comunidade, é a maneira como determinados problemas ganham 

soluções em uma conversação sem interrupções de arbitrariedades. É a 

língua falada por uma comunidade. Entramos em contato com ela falando a 

língua. Narrando-nos no vocabulário epocal. Veja o que diz Rorty: 

 

Se as demandas de uma moral são as demandas de uma língua, e se as línguas são 

contingências históricas, e não tentativas de captar a verdadeira forma do mundo ou 

do eu, “defender resolutamente as próprias convicções morais” é uma questão de 

identificação com essa contingência.
107

 

 

 Descobrirmo-nos contingentes em nossas proposições sobre o que é 

verdadeiro e sobre quem somos é o enfrentamento corajoso do que faz 

sentido em nossa história e abertura para a sensibilidade frente aos que 

padecem, como para o trabalho de mitigar seu sofrimento. Para isso, um 

Deus se revelou. Nisso nossas construções ganham valor de verdade. No 

processo pedagógico de auto-criação e humanização, portanto. 

Segundo não se lança à desconstrução teológica sem uma grande 

vocação, no embate com a teologia acadêmica e sua proposta de uma 

teologia sobrenatural e neutra, sua proposta é de salvação. O teólogo da 

libertação quer libertar as pessoas das ideologias que se afirmam como 

universais, sobre-humanas e irretocáveis, e que contribuem para a 
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perpetuação da desigualdade e seus sistemas político-sociais de opressão 

dos mais pobres e fracos pelos mais ricos e poderosos deste mundo. Além 

de fornecerem essas teologias fundacionistas uma ideia do divino que 

consolida e amplia a humilhação que já sofrem as vítimas da injustiça social. 

A fé, no Deus cristão ou não, é o modo existencial de lidar com a vida 

contingencial, mas não apenas, pode ser também, levada à maturidade, a 

possibilidade de discernimento histórico da validade das crenças. A pessoa 

humana exerce esta fé madura quando se dá conta que determinada 

doutrina, ou ideologia, que já serviu para resolver problemas e responder às 

indagações em uma época, não o faz mais agora e, ainda mais, transtorna e 

aprisiona as consciências humanas no discernimento da história e na criação 

de novas possibilidades. A fé que amadurece é a que relativiza ideologias e 

as distinguem da própria fé e seu valor de criação e adesão a novos projetos 

de vida. A fé infantilizada confunde a experiência da fé com a ideologia 

imposta como possiblidade única de compreensão. A fé que autonomiza, a 

que conduz à maioridade, é a que se liberta pela relativização da ideologia 

aos sinais do tempo, ao coração da história, abrindo a possibilidade de auto-

criação privada no exercício da fé. 

A salvação não é um desdém à finitude humana e suas contingências, 

mas seu enfretamento corajoso e criativo. A salvação, na concepção de 

Segundo, não mitifica as possibilidades históricas de revolução, mas as 

abraça em sua condição finita e precária, mesmo que esperançosa por seus 

sinais de redenção da dignidade. 

Richard Rorty, quando pensa em algo como salvação, se é que 

podemos usar esta expressão para o seu pensamento, já desistiu de todo 

projeto de comensurabilidade, ou de utopias universais. Seu projeto de 

salvação é local, vem na forma de etnocentrismo108, pois é partir da cultura 

local, do seu contexto imediato, sem pretensões de universalização, ou de 

encontrar uma resposta que tem o poder de ser compreendida e assimilada 

                                                 
108

 Etnocentrismo em Rorty não tem o sentido comum de desprezo por outras etnias, 

menos ainda de qualquer racismo. Etnocêntrico é o intelectual que reconhece os 

limites de sua produção e propostas, relativas que são ao contexto cultural de onde as 

elaboras. Ao invés de pretender suprimir as diferenças por uma linguagem 

comensurável e universal, admite e respeita as diferenças e se dispõe a contribuir com 

outras culturas a partir de sua produção cultural. 



115  

em Montevideo e Nova York, no Rio de Janeiro e em Nova Deli. Antes, a 

chance frágil e remota de chegar às outras culturas é ser vivenciada a sua 

proposta na particularidade da cultura que a gestou, como uma construção 

solidária, multidisciplinar e pragmática. A professora Susana Castro nos 

auxilia, expondo o que chama de humanismo renovado em Rorty: 

 

Para desespero dos humanistas tradicionais, metafísicos liberais, como 

Habermas, Rorty defende o não alcance público das teorias filosóficas. 

Habermas, ao contrário, acredita que cabe à filosofia política apresentar à 

sociedade o vocabulário moral comum necessário para a construção do 

“cimento social” e para o progresso civilizatório das sociedades ocidentais, 

sob pena de, se não o fizer, voltarmos à barbárie. Rorty acredita que não há 

nada que o filósofo possa fazer para evitar a barbárie. Se ela tiver que 

acontecer, será por razões contingenciais e históricas que fogem ao controle 

social e intelectual. Rorty acredita, entretanto, que há um modo de evitarmos 

a decadência moral coletiva e a barbárie. Devemos, cada vez mais, nos 

conscientizar de que a nossa marca cega coletiva, isto é, aquilo que nos faz 

seres absolutamente distintos dos animais, é a capacidade de humilharmos 

uns aos outros. (...) Para o liberal, a humilhação é a pior coisa que podemos 

praticar.
109 

 

 Evidente que o projeto de salvação cristã de Segundo afasta-se do 

conservadorismo e das categorias teológicas abstratas, mas faz da tradição 

cristã a plataforma linguístico-cultural de onde fala ao seu mundo e em seu 

tempo, com chances de ser compreendido e de fazer de suas proposições 

um projeto para a práxis histórica. Para Rorty, um liberal secular, salvação é 

ser capaz de auto-criação privada, isto é, em depender de nenhuma força 

extraordinária, seja do Estado ou de Deus, ou de um partido político ou 

organização religiosa. Mas ambos convergem pela promoção de pessoas 

adultas, que não se escondem em artifícios ante o enfrentamento de suas 

contingências. Mas que são potencializadas com expressões românticas e 

esperançosas, ao contrário de idealizadas e ilusórias. 

  Para o pragmático liberal, sua contribuição é ocasionar pela 

imaginação poética, possibilidades de novas versões para as pessoas e suas 
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relações. Para o teólogo da libertação, sua contribuição é a evangelização, 

mas não a cristianização, expressão de conquista de poder e de opressão 

política. Antes o anúncio de boas novas, e uma boa notícia nunca se impõe, 

mas sempre se sugere, ao insinuar um projeto de vida capaz de resgatar a 

dignidade de mulheres e homens. 

  Rorty encontrou-se com Vattimo algumas vezes no período 

maduro de sua carreira para pensarem a religião em uma época pós-

metafísica. A proposta de Rorty ao cristianismo é a de encarar a pulverização 

da vida religiosa na arena epistemológica como uma oportunidade de 

redescrever sua proposta à pessoa contemporânea como um retorno à 

mensagem do evangelho, do amor. Já que a secularização fragilizou o 

discurso religioso e a arena epistemológica impõe-lhe ferramentas 

incompatíveis com a fé, que tal desistir do empenho epistemológico e 

vivenciar sua força mais decisiva, das obras do amor? 

Na idade do espírito, ou da interpretação, proposta por Vattimo, uma 

religião sem pretensões de posse da verdade, entregue às obras de amor. 

Por coincidência, também o período em que o filósofo se envolve com tema 

políticos nos Estados Unidos, onde se alinha à esquerda pela sensibilização 

dos mais ricos e poderosos da América diante os mais pobres e fracos. 

Convidando-os a abandonarem o estilo de vida que aprofunda a humilhação 

das vítimas da injustiça e desigualdade. 

 

3.5. A tentação de recriar uma nova metafísica sem a Metafísica: 

Algumas críticas de Rorty ao pragmatismo e de Segundo à 

Teologia da Libertação. 

 

Ambos os pensadores discernem um desvio da proposta de 

redimensionar os saberes, substituindo o núcleo duro do conhecimento 

metafísico, ao em vez dele desistir. Os pragmatistas Peirce, James e Dewey, 

denuncia Rorty, substituem a mente, ou a linguagem, pela experiência. 

Fazendo dela uma fonte de saber inequívoco e universal. A experiência 

torna-se a referência impassível para todas as culturas e gerações.  

Por que não chamar a este episódio de uma espécie de vício 

metafísico, carentes que sempre estamos de uma referência que nos pareça 
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definitiva e ofereça ao nosso discurso a retórica mais persuasiva. Também na 

Teologia da Libertação, a despeito de seu historicismo, a metafísica parece 

retornar travestida da imagem idealizada do pobre. 

A teologia da libertação, por sua vez, substitui a tradicional construção 

da teologia a partir de categorias abstratas pela figura mitificada do pobre, 

eleito como o sujeito histórico insubstituível para a realização do projeto 

revolucionário. 

Segundo, em crítica à substituição do biblicismo, ou literalismo e da 

tradição teológica pela figura mitificada do pobre, assim desenha sua visão 

do problema: 

 

O que foi desde séculos atrás na Europa um provérbio popular – vox populi, 

vox Dei – alcançou na atual Teologia da Libertação latino-americana um 

estatuto epistemológico [...] 

Creio que para fazer desta voz popular a voz de Deus, se necessita 

esquecer algo muito importante no passado latino-americano: que a religião 

do povo é hoje herança de uma cristianização forçada e armada que impôs 

uma interpretação do evangelho inconscientemente feita para servir aos 

interesses dos grupos dominantes na Espanha e em Portugal [...] 

A Teologia da Libertação nasceu desta suspeita. Mas logo, por muitas 

razões que seria longo explicar aqui, a abandonou em grande parte. Não se 

pode suspeitar dos pobres latino-americanos a quem se considera como 

protagonista autênticos de sua própria libertação.
110

 

 

Ivone Gebara, uma importante teóloga eco-feminista que mora há 

muitos anos em um bairro pobre de uma das regiões mais pobres do Brasil, 

escreveu em 1990:  

 

Pergunto-me se nosso „discurso‟ para os pobres sobre sua libertação, sobre 

a conquista da terra, sobre a justiça ... não estaria sendo viciado por um belo 

idealismo ou por esperança sem suficiente análise das condições objetivas 

de nossa história?  [...] Ouso pensar que nós religiosas deveríamos iniciar o 

processo de recusa do „consolo barato‟, como Raquel (Jr 31,15) recusou a 

consolação diante da morte de seus filhos. Preferiu permanecer na 
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lamentação e no choro, ou seja na realidade de sua dor, a „engolir‟ um 

anestésico que poderia criar ilusões e falsas esperanças.”
111

 

  

Ainda Ivone Gebara traduz o desconforto com o desvio academicista 

com uma teologia de categorias abstratas e idealizadas, desconectadas da 

vida prática, do contato com as pessoas no coração da história, a práxis 

social: 

  

Não me sinto pessimista, mas cada vez mais me incomodam os discursos 

irrealistas dos teólogos e de alguns cientistas sociais que pensam modificar 

a realidade com seus escritos. Os teólogos [...] falam de seus desejos como 

se fossem realidades e criam ansiedades nos leitores menos críticos, que se 

frustram na medida em que não encontram em suas vivências aquilo que 

falam os teólogos. A teologia é fala sobre o „ainda não‟, mas a partir do „já‟, 

isto é, a partir do que é vivência real dos diferentes grupos.
112

 

 

 Como já apresentado no capítulo anterior, Segundo desmistifica o 

labor teológico, argumentando que diferente de Gustavo Gutierrez, que se 

afastou do ambiente acadêmico, de onde produziu seus principais trabalhos e 

encontrou seus mais instigantes interlocutores, para ir, idealisticamente, junto 

aos mais pobres e de lá desenvolver sua vocação. Segundo nem acredita 

que os pobres são esta condição ideal para pensar e potencializar 

ideologicamente a revolução sonhada, nem entende que poderia encontra 

melhor ressonância para a construção teológica por ele desejada. Este 

ambiente, reconhece nosso teólogo, é mais profícuo na classe média 

uruguaia, entre os universitários, que reuniam as questões mais agudas e 

decisivas. 

 

 

 

3.6. A resposta rortyana e segundiana à acusação de relativismo e 

esvaziamento dos valores. 
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Ambos os pensadores, Segundo e Rorty se veem envoltos na mesma 

questão do relativismo. Ambos apresentam o conhecimento humano como 

visceralmente atrelado às limitações humanas, logo, relativo às suas 

contingências, precariedade, provisoriedade. Ambos compreendem que um 

discurso que se queira preciso, objetivo, imparcial, estável, totalizador exige 

uma linguagem divina, no sentido de não humana e que esta linguagem, 

inexiste. Por isso, é preciso tratar o conhecimento humano como uma 

experiência mundana, linguística e contextualmente relativa. 

Tanto o pragmatismo rortyano responde à acusação, de pensadores 

como Thomas Nagel e Habermas, de perder-se no auto-refutativo relativismo; 

como a teologia da libertação, como afirma Segundo, se vê sob a suspeita da 

teologia acadêmica, de origem europeia, de trocar valores duradouros e 

absolutos da fé cristã por interpretações ideologizadas, logo, relativizadas ao 

seu contexto histórico, provisório e politizado. 

Segundo mesmo nos apresenta o problema, vejamos o que diz: 

 

Nenhuma solução a um problema histórico pode pretender ter um valor 

absoluto, se absoluto significa independente de todo condicionamento 

circunstancial. 

Pareceria, portanto, que, paradoxalmente, o absoluto fica definitivamente 

submetido à relatividade histórica. 

Isto aparece claramente como a dificuldade maior, talvez, de uma teologia 

que sustenta a diferença e a complementariedade (...) entre fé e ideologias. 

Constitui, assim, um problema metodológico decisivo para a teologia da 

libertação. Se não lhe acharmos uma solução, toda esta teologia será 

tachada e condenada de relativismo. Evidentemente, o que precede pode ter 

mostrado que as pretensões da teologia acadêmica a um caráter absoluto 

eram ilusórias. Isso, entretanto, não impede que a teologia acadêmica 

continue se apresentando revestida com essa roupagem absoluta, enquanto 

que a teologia da libertação, a cada passo que dá, tem que enfrentar clara e 

explicitamente a acusação de não pretender sequer possuir semelhante 

caráter absoluto.
113
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Rorty responde a esta acusação constantemente em suas obras, 

separo aqui dois trechos que podem muito bem nos ajudar a compreender 

como o problema se coloca. Assim organiza a questão o nosso filósofo 

pragmatista: 

 

“Relativismo” é o epíteto tradicional aplicado ao pragmatismo pelos realistas. 

Três visões diferentes são comumente referidas por esse nome. A primeira é 

a visão de que toda e qualquer crença é tão boa quanto qualquer outra. A 

segunda é a visão de que a “verdade” é um termo equívoco, possuindo 

tantos significados quanto houver procedimentos de justificação. A terceira é 

a visão de que não há nada a ser dito nem sobre a verdade, nem sobre a 

racionalidade, para além das descrições dos procedimentos familiares de 

justificação que uma dada sociedade – a nossa – emprega em uma ou outra 

área de justificação. O pragmático toma esse terceiro ponto de vista 

etnocêntrico. Mas ele não sustenta a primeira visão, auto-refutadora, nem a 

excêntrica segunda visão. Ele pensa que seus pontos de vista são melhores 

do que os pontos de vista dos “realistas”, mas não pensa que eles 

correspondem à natureza das coisas. Ele pensa que a extensa flexibilidade 

da palavra “verdade”- o fato de ela ser meramente uma expressão de 

aprovação – assegura sua univocidade. O termo “verdade” em sua 

avaliação, significa o mesmo em todas as culturas; exatamente como termos 

flexíveis como “aqui”, “lá”, “bem”, “mal”, “você” e “eu” significam o mesmo em 

todas as culturas. Mas a identidade de significado é, certamente, compatível 

com a diversidade de referência e com a diversidade de procedimentos para 

assinalar os termos. Assim, ele se sente livre para usar o termo “verdade” 

como um termo geral de aprovação, do mesmo modo que o faz o seu 

oponente “realista” – e, em particular, livre para usá-lo na recomendação de 

seu próprio ponto de vista.
114

 

 

Pensar em Rorty e em Segundo como autores relativistas é um 

empobrecimento, quando não, também uma distorção. Estão para além da 

questão relativista, contraponto típico de uma construção teórica feita de 

dentro de uma paradigma fundacionista e representacionista. Afinal, para um 

fundacionista o debate é pela afirmação com pretensões absolutas, ou ainda, 

universais. Logo, a assimilação de uma ideia de relatividade para pensar o 
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fenômeno humano e suas racionalizações parece sempre uma afirmação do 

tipo “tudo é relativo”; que obviamente é auto-refutativa, pois se tudo é relativo, 

o que se acabou de afirmar é impossível de ser afirmado, porque também é 

relativo. Ou ainda, se tudo é válido, nada é válido. A resposta de Segundo e 

de Rorty a esta suspeita não é argumentação de dentro do paradigma 

fundacionista, com seu verificacionismo exacerbado. A resposta de ambos é 

um afastamento da lógica absolutista de pensamento, para uma proposição 

contextual, modesta e revolucionária. 

Não propõem, nem Segundo nem Rorty, uma natureza intrínseca da 

verdade, referida por relativismo. Menos ainda, falando com Segundo, uma 

revelação com um novo conteúdo, mas tão pronto e unilateral quanto pensa a 

teologia de tipo fundacionista. Mas, enquanto Rorty, com William James, 

chama de verdade aquilo que é bom para nós acreditarmos, ou como uma 

crença bem justificada e que, por isso e por enquanto, dispensa outras 

justificações, Segundo chama de revelação um processo pedagógico e 

aberto à época, à cultura, ao contexto e à comunidade local, capaz de 

construir historicamente uma teologia útil para seu povo. Este processo 

pedagógico constitui verdades úteis e libertadoras para o seu contexto, mas 

provisórias e abertas ao contínuo progresso humano de aprendizagem, ao 

aprender a aprender. 

Se há um relativismo no pragmatismo de Rorty e na Teologia da 

Libertação de Segundo, ele não é a categoria fundacionista reversa, que o 

pretende como uma afirmação metafísica alternativa, como se a relatividade 

fosse a estrutura ontológica da humanidade e sua história. Se há um 

relativismo nestes pensadores é o do processo pedagógico de flexibilização 

dos conteúdos, os mais bem justificados, e abertura de horizontes de 

imaginação, visando ao progresso humano, ou à humanização das relações 

sócio-econômico-políticas. É o relativismo que não absolutiza as verdades 

nem as ideologias, menos ainda os valores culturais ou as crenças privadas; 

mas os relaciona incessantemente aos eventos acidentais, aos contextos 

sociais, às demandas novas da comunidade e assim por diante. Novamente 

a professora Inês Araújo Lacerda nos ajuda a elaborar o pensamento de 

Rorty: 
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Conhecer é um direito que emerge em meio à conversação, nada há por 

detrás de nossas práticas de justificação. É por meio dessas práticas que 

vez por outra um filósofo sistematiza e/ou revoluciona, como ocorreu 

diversas vezes na história da filosofia. Não há dois lados separados por um 

fosso intransponível, o da ciência e tecnologia, que seria o lado duro, da 

prova, da verdade, da verificação, e outro lado, frouxo, subjetivo, dos 

valores, da moral, da educação. Há a cultura, a linguagem, as tradições, e 

tudo o mais que a história da humanidade tem produzido e que serve para 

sua própria compreensão, no sentido de possibilitar interpretações e 

justificações de nossos sistemas de crenças. Nenhum discurso deveria ter 

privilégio epistemológico ou ontológico. A vida intelectual deveria tomar o 

rumo do anti-dogmatismo, esse é o sentido do relativismo em Rorty.
115

 

 

3.7. O ponto de encontro no pragmatismo americano presente no 

conceito de comunicação de Bateson. 

 

 Como já exposto no segundo capítulo, Bateson e sua teoria 

interacionista de comunicação sofre intensa influência do pragmatismo de 

Peirce, James e Dewey, na Escola de Palo Alto, da qual fazia parte o teórico. 

Em contato com o pensamento de Gregory Bateson, através do livro Passos 

para uma ecologia da mente, Segundo desenvolve duas de suas mais 

importantes ideias para pensar a revelação como um processo pedagógico: o 

conhecimento de segundo grau: o aprender a aprender e a noção básica de 

comunicação: uma diferença que faz diferença, amplamente referida em o 

Dogma que liberta. Agora vejamos como em Rorty o conceito também é 

frequente e a sua raiz pragmatista norte-americana: 

 

O senso comum insiste na existência de uma diferença entre as relações e as 

coisas que são relacionadas, e a filosofia é incapaz de desfazer essa distinção. 

A resposta antiessencialista a esse lembrete do senso comum é bem parecida 

com a de Berkeley às tentativas de Locke de distinguir entre qualidades 

primárias e qualidades secundárias, e que Peirce apontou como sendo a 
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proposta do princípio pragmático de que toda diferença deve fazer uma 

diferença na prática.
116

 

 

  No mesmo artigo, Um mundo sem substâncias e sem 

essências, Rorty novamente faz referência ao princípio pragmático, mas 

desta vez no discurso de William James. Vejamos: 

 

As questões que têm algo de interessante são as que atendem ao 

requisito de William James de que qualquer diferença deve fazer 

diferença. Outras perguntas – como as perguntas sobre o estatuto 

ontológico das constelações ou dos valores morais – são 

“meramente retóricas” ou, pior ainda, “meramente filosóficas”. 
117

 

 

  Sendo a revelação uma experiência como a comunicação divina 

na história humana, Segundo toma o conceito de Bateson, historicista, 

evolucionista e pragmático, uma diferença que faz diferença, para com ele 

alinhar sua ideia de um Deus pedagogo, a partir de uma Bíblia que não é 

outra coisa que a narrativa de um longo processo pedagógico de 

humanização. Inevitável, mas indiretamente, a revelação pedagógica de 

Segundo se vincula ao mesmo pragmatismo de Rorty, aquele que faz da 

vivência prática o espaço mesmo para a experimentação do que é 

verdadeiro. 

  A importância desta conversa de Segundo com o evolucionismo 

darwiano, no filtro de Chardin e Bateson, como também a ideia da economia 

de energia pelo ego humano, novamente de Bateson e de sua ideia de 

comunicação de diferenças que fazem diferença, é a de colocar a teologia na 

circularidade hermenêutica por ele pretendida, mas muito mais que isso a de 

converter o pensamento cristão à gente que habita as cidades, às paróquias, 

às culturas. Livrar a fé cristã do mundo abstrato de categorias idealizadas 

pela tradição grega de pensamento é o processo libertador do humano. 

Libertador não apenas dos processos ideológico-políticos de alienação e 
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opressão, como da consolidação teológica de um Deus à serviço das forças 

conservadoras do status quo. 

  Em Segundo, também a teologia latino-americana sofre a virada 

pragmática, a mesma que Habermas reconhece da influência do pensamento 

de Rorty sobre o seu trabalho. Na virada pragmática, a teologia deixa de 

temer o arriscado contato com processos políticos e sua produção ideológica 

provisória e marcada pelo conflito, para então se colocar no coração da 

história, onde os que sofrem clamam por justiça, onde a humanidade constrói 

suas indagações e organiza seus problemas. Apenas aí, o teólogo e todo 

teórico pode construir, tão contingente e provisoriamente quanto é a vida 

humana e suas relações, respostas úteis e interessantes, para falar com 

Rorty, e libertadoras, para falar com Segundo. 

 É fundamental para este argumento, notar seu risco e modéstia ao 

afirmar um ponto de contato do pragmatismo norte-americano e o 

pensamento de Segundo. É evidente que nosso teólogo sequer cogita tal 

influência, nem qualquer aproximação conceitual. Minha modesta percepção 

não supera a condição de intuição. Mesmo que sob forte indicação. 

 Concordemos que o conceito de comunicação trazido de Bateson para 

a construção da ideia de revelação por Segundo é pragmático, tanto quanto 

pensariam os mais clássicos pragmáticos norte-americanos. E o conceito 

pragmático não é ilustrativo, menos ainda periférico, mas central para o que 

pensa Segundo sobre uma revelação que se principia na prática histórica. 

 Outro cuidado que sinto ser necessário é o de ressalvar a distinção 

entre sofrer uma virada pragmática e se tomar parte do movimento filosófico 

referido por pragmatismo. A chamada virada pragmática é pensada por 

diversos segmentos das ciências humanas como um fenômeno de 

priorização do elemento pragmático na justificação de suas ideias. Daí 

afirmar que a teologia de Segundo representa uma virada pragmática para a 

teologia cristã, razão de seus muitos desencontros com a o que chama de 

escolas europeias de teologia, demonstrados em textos como Capitalismo x 

Socialismo: A crux theologicae e A libertação da Teologia. 
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CONCLUSÃO 

 

Uma verdade reduzida ao discurso objetivo empobrece não apenas a 

si mesma, que, apesar de ser a objetividade um campo de saber marcado 

pela eficiência, produtividade e utilidade nos serviços à humanidade, não 

pode distrair-se da incontornável contingencialidade que permeia toda e 

qualquer ação humana, bem como da inescapável constituição linguística, 

que condiciona as melhores teorias com sua precariedade, provisoriedade, 

ambiguidade e incomensurabilidade. O cientismo precariza o próprio discurso 

científico ao isolá-lo das relações transdisciplinares e multiculturais que 

seriam proporcionadas por um amplo diálogo que abarcasse os vários 

saberes. 

E o fundacionismo cientificista, com sua centralização epistêmico-

verificacionista, impondo-se como paradigma para todas as expressões de 

saber, cria uma arena epistemológica, distorcendo-as e subalternizando-as 

aos valores da objetividade. A filosofia se desvirtua reduzindo-se a um 

conhecimento do conhecimento, à pretensa guardiã dos portais para o Reino 

da cientificidade.  

A teologia, subalternizada ao cientificismo, subverte-se em subproduto 

do fundacionismo, o fundamentalismo religioso de um lado e o racionalismo 

teológico do outro; desvia-se da experiência subjetiva da fé, da sensibilidade 

histórica para discernir os apelos existenciais no clamor dos que padecem e 

na produção criativa e esperançosa de projetos para uma nova humanidade.  

A teologia bíblica, por sua vez, rende-se à ilusão fundacionista de uma 

leitura literal do texto, em nome de uma verdade objetiva que outra coisa não 

é que a repetição enfadonha de versões tradicionais. Neste processo 

objetivizante da compreensão da vida, subjaz a desumanização na redução 

de tudo à coisa, ou ao objeto de observação empírica, controle e predição; 

pois o humano que somos, em constante transformação e pluriversal 

necessidade, faz-se assim prisioneiro da mesmice, das ideias desconectadas 

de sua prática concreta, das soluções de problemas que agora desconhece 

de tão obsoletos e da convivência com outros que reivindicam em vão novas 

soluções. 
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Richard Rorty retrata as aspirações de universalidade, constância, 

univocidade e acuracidade nas verdades com a imagem de um espelho da 

natureza, interno e mental, metáfora da pessoa humana como um ser com 

essência especular. O humano, assim desenhado, é visto como um ser cuja 

essência é descobrir essências. Um ser cuja distinção animal é sua 

habilidade essencial de espelhamento da realidade. A verdade, vista desta 

forma, faz-se unicamente a coisa a ser descoberta, pronta, dada 

necessariamente à percepção humana e apenas à espera dos elementos 

adequados para o polimento do espelho interno humano: sejam as ideias 

depuradas pelas racionalizações, os exaustivos métodos de investigação, as 

intuições puras e aprióricas ou a análise linguística dos diversos repertórios 

de frases. 

Uma verdade assim, unilateralmente compreendida, descoberta nos 

elementos dados pelo mundo, pretensamente representada adequada e 

acuradamente na mente humana, implica em indisfarçável desumanização. 

Pois será o desprezo sistemático da história e suas tramas contingenciais, 

com combinações impossíveis de serem exaustivamente previstas. A 

verdade, então, passa a ser concebida como sem contexto, desconectada 

das relações culturais, dos interesses políticos, dos gênios idiossincráticos118 

e das constituições fluidas e impotentes dos vocabulários dentro dos quais 

significam. 

A revelação, por sua vez, experiência da religião que principia e 

sustenta suas possíveis verdades, em nome do poder da objetividade, que é 

posse absoluta de conteúdos absolutos, torna-se um movimento sobre-

humano, unilateral, arbitrário, fechado e refém de forças político-religiosas 

que as detém em nome do divino, mas as usa para autoperpetuação e 

consolidação do estado de coisas que ao mesmo grupo de pessoas e 

instituições privilegia. Razão porque Segundo insiste no projeto da libertação 

da teologia. Esta que pode, fácil e tragicamente, deixar de ser útil para a vida 

humana para se tornar uma fonte de opressão. 
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Richard Rorty, em seu Filosofia e o espelho da natureza, desconstrói a 

pretensão de uma relação representacionista com o mundo, mas não 

desconsidera a utilidade e eficiência do labor científico para a promoção da 

vida humana. Também não despreza a importância do que chamamos de 

verdade e do paradigma que a constitui; sendo aquela a reunião sistemática 

de pesquisas, argumentos e soluções para problemas concretos das 

sociedades. Sua proposta, no entanto, é o de convidar a filosofia a livrar-se 

da epistemologização de seu discurso, para assumir um papel edificante, ou 

educacional, nas relações entre os diversos campos de saber e dentre os 

discursos da Ciência Normal119, esta que predomina no estabelecimento do 

paradigma para o trabalho dos pesquisadores. 

A filosofia edificante é um convite para ser hermenêutico no trato com 

as verdades, interessado mais na continuação da conversa humana pelo 

sentido da vida, ou pela solução de seus problemas, do que nos conteúdos 

reunidos pelas teorias desenvolvidas. Sua função é irônica, não porque não 

acredita nas verdades propostas, mas porque duvida que sejam finais. Ser 

hermenêutico é distinto que ter um método hermenêutico, antes implica em 

saber que as verdades que agora reúnem credibilidade e produtividade são 

apenas metáforas mortas, metáforas literalizadas. E, se um dia elas foram 

metáforas vivas, ou insinuações provocantes, porque carentes de ampla 

compreensão e produção teórica, novas e vivas metáforas podem, 

acidentalmente como as que as antecederam, surgir e insinuar novidades 

que poderão resultar em progresso intelectual. Outras metáforas, 

incompreensíveis agora, mas promissoras e esperançosas pode surgir. 

O ironista posiciona-se sabiamente à periferia do paradigma, pronto a 

promover aberturas para que novos pesquisadores insinuem versões 

melhores para todas as coisas.  

O ironista liberal de Rorty, figura protagonista deste ser hermenêutico 

sugerido à filosofia, propõe trocar objetividade por solidariedade, porque esta 

o remete à compreensão da dimensão comunicativa e local das proposições 
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tomadas como verdadeiras, porque linguísticas e conversacionais. Se assim 

é, importa mais a esperança que a certeza objetiva. A certeza objetiva não é 

dispensável, apenas deve ser ofuscada pela solidariedade e esperança. 

O ironista liberal não esvazia irresponsavelmente o valor dos livros 

técnicos, dos tratados acadêmicas e das pesquisas científicas, apenas não 

os vê hierarquicamente acima dos romances, dos livros de poesia, dos filmes 

de cinema, das obras de arte, dos diários de espiritualidade, das biografias, 

ou das teologias. E que o poeta e o literato podem ser mais úteis para a 

diminuição da crueldade humana, em que pessoas são humilhadas por 

outras, que a produção acadêmica de um filósofo, por exemplo. Até porque 

os pragmatistas veem a solidariedade e a consciência política como 

exercícios de imaginação da alteridade, em vez de concebê-las como 

categorias morais, universais e objetivas. Vejamos como diz nosso filósofo: 

 

Antes, trata-se de insistir em que o tipo de coisa que tanto Orwell quanto 

Nabokov fizeram – sensibilizar uma plateia para os casos de crueldade e 

humilhação que ela não havia notado – não é algo em que pensemos com 

proveito como uma questão de despir aparências e revelar a realidade. 

Pensa-se melhor nisso como uma redescrição do que pode acontecer ou do 

que vem acontecendo – para compará-la não com a realidade, mas com 

descrições alternativas dos mesmos acontecimentos.
120

 

 

Um ironista liberal acredita que a liberdade deve ser o mais importante 

objetivo dos diversos campos de saber, que se cuidarmos da liberdade, ela 

cuidará das nossas verdades. Mas vale ressaltar que não se trata de nenhum 

romantismo ingênuo. Não se trata de acreditar que a liberdade seja algo 

como um privatismo radical em que tudo é válido e possível e que uma mão 

invisível do mercado gestará as crises e resolverá os problemas. 121  A 

liberdade é a desconstrução de crenças que substituem a crítica, auto-

criação e a maioridade por teorias que se arrogam o estatuto de definitivas. O 

ironista é liberal porque coloca sob suspeita qualquer verdade que se coloque 
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acima dos problemas concretos das sociedades. Novamente, Rorty nos 

auxilia nesta compreensão: 

 

Em outras palavras, o que importa é nossa capacidade de falar com outras 

pessoas sobre o que nos parece verdade, e não sobre o que de fato é 

verdade. Se cuidarmos da liberdade, a verdade poderá cuidar de sim 

mesma. Se formos suficientemente irônicos sobre nossos vocabulários finais 

e suficientemente curiosos sobre o de todas as outras pessoas, não 

precisaremos ter a preocupação de saber se estamos em contato direto com 

a realidade moral, se formos cegados pela ideologia, ou se estamos sendo 

debilmente “relativistas”.
122

 

 

 Se a metafísica é o esgotamento desumanizador das possibilidades de 

critérios e explicação, os ironistas devem ser a humanizadora continuação da 

conversa e ampliação de possibilidades e de esperança para a vida humana. 

 Juan Luis Segundo reconhece a ambiguidade, à semelhança do 

ironista de Rorty, do discurso teológico, que mesmo tendo sido construído 

para o bem humano, a história é politicamente escorregadia o bastante para 

que o benefício ocasional de uma teologia se torne uma clausura ideológica, 

uma fonte de desumanizador prejuízo. Libertar a teologia é a alternativa para 

um discurso teológico que se enclausure na conservação política de seus 

pressupostos. Inspirado pelos mestres da suspeita, Heidegger, Freud e 

Nietzsche, Segundo propõe a suspeição metodológica para livrar a teologia 

do aprisionamento conservador e abstrato. Suspeitar de que antigos 

pressupostos podem ter se tornado desconectados da práxis histórica e que 

novos elementos na realidade humana concreta podem implicar em novos 

problemas não contemplados por antigas soluções. 

 Também foi a hermenêutica alemã, não a partir diretamente de 

Gadamer, como em Rorty, mas especificamente de Bultman, na ideia de 

circularidade, a que Segundo escolheu como um método teológico libertador 

das teologias e, por sua vez, das pessoas nelas imersas. Coincidiu com Rorty 

nos pressupostos hermenêuticos dos existencialistas Heidegger e Sartre, 

tanto quanto no historicismo hegeliano. Destes o circulo hermenêutico se 

nutriu com a concepção de que as verdades são construções histórico-

                                                 
122

 Ibid. Pág. 292. 



130  

políticas e não essências prévias ao labor humano. Segundo repetirá 

polêmica e sistematicamente: a teologia vem depois. 

 Ora, se é histórica a teologia, qualquer reflexão honesta e produtiva 

carecerá de partir da práxis histórica e a ela retornar ciclicamente, sob o risco 

de perder-se do mundo concreto das pessoas. Qualquer absolutização, 

qualquer negação dos traços contingenciais do discurso teológico, implicará 

no afastamento do pensamento religioso da prática social e em seu 

isolamento em um mundo abstrato de ideologias mortas. A esta expectativa 

de negação da relatividade dos conteúdos teológicos, Segundo se referirá 

com a expressão dos evangelhos que retrata os anseios dos fariseus e 

líderes religiosos, os sinais do céu, como já apresentamos anteriormente.  

Um pretenso vocabulário divino, acima das vicissitudes da história, é 

uma pretensão arrogante e inerte, porque não ouve o clamor que vem dos 

que sofrem, o coração da história, a voz apaixonada da incontrolável 

contingência humana. Nem fala qualquer coisa com sentido, porque a única 

linguagem que poderia traduzir uma vontade de Deus para a humanidade é 

uma linguagem com as marcas da finitude que a todos enreda. 

Jesus foi uma humana mensagem em nome de Deus, radicalmente 

contingente, em suas palavras, em seus gestos, em seus sinais de 

esperança. A despeito dos fariseus e sua exigência de sinais do céu, Jesus 

apenas apresentou sinais do tempo, uma referência dos evangelhos a 

escolha de Jesus pela relatividade de suas respostas. Relatividade, porque a 

única capaz de tocar a imediatidade e contextualidade das pessoas que o 

cercaram. Jesus se recusou a oferecer respostas, eternas e imutáveis, a 

despeito da contingencialidade da vida daqueles aos quais se dedicou. 

Segundo propõe uma alternativa interessante para a lógica metafísica 

da qual quer libertar a teologia, a distinção e relação histórica e contextual da 

fé e das ideologias. Fé, este modo humano de lidar com as contingências, 

porque não pode antecipar o futuro, mas precisa escolher no presente, 

transforma a ideologia que lhe parece relacionalmente promissora e 

convincente em um absoluto subjetivo. Absoluto porque justifica a adesão a 

um projeto de vida e relativiza seus riscos e limites. Mas não o faz a partir de 

critérios frouxos e intuitivos, mas de relações concretas com as testemunhas 

de felicidade. 
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E certamente aqui a Teologia da Libertação em Segundo ganha 

contornos talvez mais positivos que o neo-pragmatismo rortyano, no sentido 

de proposição concreta para o mundo humano. Ambos promovem uma 

virada pragmática em seus modos de abordar a verdade, que 

coincidentemente partilham do princípio pragmático clássico, já apresentado 

no decurso deste trabalho: uma diferença que faz a diferença. Em Rorty, 

utilizado para desenhar pragmaticamente a verdade e em Segundo, para 

conceituar a revelação do Deus cristão como uma concreta comunicação.  

Mas quando se trata de oferecer alternativas, Rorty, confessamente, o 

faz de uma plataforma intelectual, universitária e de classe média. O 

pragmático oferta a experiência estética para sugerir a dinâmica do que é 

verdadeiro, uma solução interessante, mas muito livresca e pouco mundana. 

Segundo, na esteira da Teologia da Libertação, centrará na práxis histórica e 

sua manifestação de sofrimento entre as vítimas a fonte de justificação e 

afirmação do que é verdadeiro. O Deus libertador, para Segundo, revela-se 

em todo e qualquer movimento histórico de libertação dos que padecem sob 

quaisquer forças de opressão. Nós podemos conferir nas palavras do próprio 

teólogo: 

 

Deus não parece se preocupar com o fato de revelar algo que seja verdade 

em si mesma, verdade eterna, verdade inalterável, mas que se torne 

verdade na humanização progressiva do ser humano.
123

 

 

 Se para Rorty, a conversação continuada é a opção verdadeira para o 

progresso humano e as opções morais como as de diminuir a dor do outro, a 

crueldade que podemos nos infligir mutuamente e a humilhação a que 

submetemos nossos semelhantes, mas isto através da ironia liberal, para 

Segundo, a revelação é um processo pedagógico, mais interessado em 

aprender a aprender do que afirmar doutrinas. No entanto, sua relatividade 

não nos remete a uma frouxidão existencial, mas à práxis histórica indicada 

pelos que padecem com a injustiça e desigualdade no mundo. 

Se levarmos em consideração que na tradição semita a verdade tem 

uma dimensão prática, de que a verdade se faz, e no pensamento de 
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Segundo, a revelação é um processo pedagógico de se tornar mais humano, 

é imperioso o lugar da prática; ou do “amor” vivido, vocação evangélica do 

cristianismo. Não estamos relativizados a um reino etéreo da subjetividade 

privativa, mas ao apelo por respostas de amor encarnado. E encarnar o amor 

é solidarizar-se com os que sofrem, mas também e principalmente juntar-se a 

eles em movimentos históricos de libertação social. 

A ênfase de Rorty é não humilhar o outro, a escolha modesta e 

pragmática pelo possível; mas parece que em Segundo, humanizar é uma 

referência a políticas sociais econômicas que diminuam as desigualdades e 

ampliem as oportunidades de vida digna, o que pressupõe necessariamente 

uma prática propositiva ou ativa, que implica em mudanças políticas e 

econômicas, e não somente relações intersubjetivas de não humilhação e e 

repúdio à crueldade. 

Rorty, se pudesse, diria a Segundo o que propôs a Vattimo: abandonar 

a terminologia comprometida com a lógica metafísica, tais como absoluto, 

incondicionado, universais. Mas Segundo também teria muito a dizer ao 

pragmatismo rortyano, ele talvez sugerisse: imaginar a dor do outro principia 

solidariedade, mas apenas a adesão política e concreta torna-se uma 

solidariedade libertadora. 

Outros pensadores já fizeram aproximações produtivas entre a 

Teologia da Libertação, talvez a mais importante e original teologia já 

produzida me solo latino-americano, com outros saberes não propriamente 

teológicos. Mesmo Segundo, com o existencialismo de Nikolai 

Aleksandrovitch Berdiaeff, de Heidegger e Sartre, o evolucionismo de 

Chardin e de Bateson, além da cibernética e de sua teoria de comunicação. 

Enrique Dussel também trilhou o caminho do diálogo entre a filosofia e a 

Teologia da Libertação, propondo uma Filosofia da Libertação. O teólogo e 

economista, Jung Mo Sung, decidiu compreender a teologia sob a iluminação 

da economia e de outras disciplinas do pensamento.  

Mas todos eles fizeram pontes quase exclusivamente com o 

pensamento europeu. Por que não estender a conversa para a produção 

filosófica norte-americana. Quiçá até mais próxima de nossa realidade que os 

europeus. A partir deste estudo, acredito existir uma sugestiva possibilidade 

de aproximação da Teologia da Libertação e o pragmatismo de autores como 
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Richard Rorty, Donald Davidson, Hilary Putnam e outros. O pragmatismo, 

cuja vocação é a substituição das certezas metafísicas por esperança, pode 

se tornar um rico interlocutor para os anseios da Teologia da Libertação por 

um cristianismo que substitua o apego à tentação metafísica de neutralidade 

política e superioridade por envolvimento corajoso e libertador com as vítimas 

deste mundo. 
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