
  

 



 

 

 

                           

                

 

 

Editora Fundação Fênix 

A Pós-Modernidade constitui uma época bastante complexa no que diz respeito às 
manifestações epistemológicas em diferentes âmbitos da realidade objectiva e a 
Desconstrução, enquanto teoria metodológica influente no período, é o cerne de 
orientação do presente trabalho. Representado por Jacques Derrida, ao se propor 
desconstruir os pilares do pensamento moderno manifestos por um logocentrismo da 
metafísica da presença/ocidental e a concepção de um sujeito racional, o 
Desconstrucionismo propiciou um campo para a afirmação de diferentes racionalidades, 
antes consideradas à margem da problemática epistemológica e, como resultado, 
observa-se uma mudança de significação na relação sujeito/objecto no processo do 
conhecimento, uma desmitificação do significado da Razão, um reconhecimento de 
diferentes colocações epistémicas e, finalmente, a emergência de uma nova Teoria do 
Conhecimento aberta à diferença, à transversalidade do pensamento e, em 
consequência, à pluralidade metodológica. Intitulado Desconstrucionismo Derridiano e 
Teorias Epistemológicas da Pós-Modernidade: Influências Recíprocas, analisa-se neste 
trabalho, de modo crítico, o panorama metodológico da Epistemologia na Pós-
Modernidade, caracterizado por uma atitude de “rebeldia” em relação à tradição vigente 
tendo em conta a emergência, desenvolvimento, avanços, difusão e aplicação nas 
várias componentes da experiência humana. Atinente aos intentos aqui traçados, a 
estrutura do trabalho inclui a descrição de diferentes propostas teórico/críticas de 
análise da problemática do conhecimento, na época em alusão, desenvolvidas por 
pensadores tais como: o próprio Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze e 
Jean-François Lyotard. Neste sentido, por via da presente abordagem, defende-se a 
tese segundo a qual o programa desconstrucionista condicionou aos Saberes Locais, 
na Pós-Modernidade, o reconhecimento do seu Estatuto Epistemológico! 
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INTRODUÇÃO 

          

As manifestações da ciência na Pós-Modernidade reflectem as revoluções 

científicas ocorridas no final do século XIX e início do século XX. 

Assim, as rupturas e crises de paradigmas observadas neste período 

proporcionaram o debate em torno de um novo modo de conceber a ciência em que 

o desenvolvimento do conhecimento se processasse através de contextos 

relacionais, por um lado, e do reconhecimento da complexidade, por outro, sem 

descurar a própria racionalidade. 

A mudança na relação do sujeito com o objecto toma parte no processo de 

desmistificação da razão, no sentido de dar um novo significado à razão, libertando-

a daquele mais restrito que lhe fora conferido pelo Ocidente, sugerindo desta forma, 

a necessidade de uma Teoria de Conhecimento aberta à transversalidade de 

pensamento e a quase todos os eventos de ordem e de desordem que conduzam a 

uma pluralidade conceitual e metodológica. Este é o âmbito de referência mais amplo 

no qual procura-se pensar as possíveis relações ocorrentes ao nível de várias 

abordagens teórico-metodológicas, neste trabalho. 

Com o tema proposto, Desconstrucionismo Derridiano e Teorias 

Epistemológicas da Pós-Modernidade: influências recíprocas, pretende-se analisar, 

de modo crítico, o panorama metodológico da Epistemologia na Pós-Modernidade 

tendo em conta a emergência, desenvolvimento, avanços, difusão e aplicação nas 

várias componentes da existência humana em atinência a várias propostas 

teórico/críticas da época em alusão. 

Intentar-se-á, principalmente, sustentar neste trabalho, a tese de que o 

programa desconstrucionista condicionou, na Pós-Modernidade, o reconhecimento 

de um Estatuto Epistemológico aos diferentes saberes! 

 

Panorama teórico 
 

“Desconstrução” é um conceito fundamental no pensamento de Jacques 

Derrida e resulta de um movimento epocal: o Pós-Estruturalismo; este movimento, 

que embora tenha surgido nos Estados Unidos, pode ser caracterizado como um 
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modo de pensamento, um estilo de filosofar e até uma forma de escrita que foi usado 

na comunidade académica de língua inglesa como crítica filosófica aos trabalhos de 

alguns pensadores em diversas áreas, como por exemplo, Lévi-Strauss na 

Antropologia, Louis Althusser no marxismo, Jacques Lacan na psicanálise e Ronland 

Barthes na Literatura. 

O alcance da “Desconstrução” pode-se notar em vários âmbitos da existência 

humana e como orientação teórica, ela determina comportamentos, desde sociais, 

políticos, culturais bem como os de cariz científico, onde se enquadra o presente 

trabalho que cinge sua orientação na vertente da Epistemologia pós-moderna. 

O teor básico do presente trabalho visa a “Desconstrução derridiana”, um 

movimento crítico com fundamentos pós-estruturalistas, conforme referências 

anteriores, que na Pós-Modernidade se desenvolveu especificamente, como 

orientação epistemológica e que nas suas bases de emergência assim como no seu 

desenvolvimento, relacionou-se com tantas outras orientações da mesma época que 

se estabeleceram como teorias críticas dando um cunho próprio a época que 

historicamente se denominou, ainda que não consensualmente assumido entre os 

teóricos, a “Pós-Modernidade”. 

Após uma época bastante longa da história da humanidade e do saber que 

compreende, aproximadamente, os séculos XV a XIX, em que os fundamentos 

teóricos e os critérios para a validação do saber foram assegurados mediante 

parâmetros de uma “racionalidade ocidental”, na fase Pós-Moderna, é possível 

verificar uma deslocação e uma relativização de tais critérios centralizadores e assim 

a consequente emergência de várias propostas de produção, orientação e validação 

do saber e dos discursos ao nível de debates epistemológico/filosóficos. 

Dado isto, a questão que se levanta e pretende-se resolver é a de apurar, até 

que ponto as diversas orientações referentes à produção, legitimação, disseminação 

e até a aplicação do saber, na Pós-Modernidade, resultam da influência teórica e 

metodológica da Desconstrução enquanto paradigma epocal e projecto liderado por 

Derrida? 

Jacques Derrida foi um dos grandes críticos do pensamento estruturalista no 

que diz respeito à “estruturalidade da estrutura” ou à ideia de “centro” que, 

argumentou ele, operava para limitar o jogo da estrutura e que constitui a 
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característica da Modernidade; Derrida destaca-se, por isso, como um dos maiores 

filósofos pós-estruturalistas, movimento que caracteriza a Pós-Modernidade, 

juntamente com alguns nomes como Lyotard, Heidegger e Nietzsche, tendo sofrido 

forte influência em seus escritos destes dois últimos pensadores. 

A crítica tecida pelo filósofo, Jacques Derrida, ao estruturalismo linguístico 

instituído por Ferdinand de Saussure é central no seu pensamento. Contra o 

Estruturalismo saussuriano, Derrida sustenta que a ideia de uma relação directa entre 

significante, a forma do signo, e, significado, o seu conteúdo, já não é mais 

sustentável e que, pelo contrário, temos infinitas mudanças de significados 

retransmitidas de um significante para outro. Ele elaborou em correlação, a teoria da 

desconstrução do discurso e, portanto, das palavras, que desafia a ideia de uma 

estrutura concreta e realça a noção de que não há estrutura ou centro. 

Destas críticas, surgiu o termo pelo qual Derrida se tornou conhecido, 

“Desconstrução”, e que inaugura um novo modo de pensar dentro da filosofia. Assim, 

a “Desconstrução”, enquanto conceito fundamental do projecto pós-estruturalista de 

Derrida, constitui um fenómeno que resulta da promoção de um corte no corpo do 

Estruturalismo, desde suas teorias fundantes da linguística até ao levistraussiano 

interrogando-o criticamente a principalidade das suas noções teóricas dominantes 

até então. 

Ora, se a característica da Modernidade, época em que enquadramos o 

Estruturalismo, inaugurada pelos ideais da uniformidade metódica cartesiana, uma 

espécie de um “monismo metodológico”, intencionava a criação de um espírito de 

uniformidade em todos os aspectos existenciais, a característica do período 

seguinte, a Pós-Modernidade, pós-estruturalista, caracteriza-se mais pela 

deslocação dessa mesma uniformidade, a revalorização das diferenças e a 

priorização da atitude desconstrucionista. 

No âmbito epistemológico, a Desconstrução derridiana propõe um pluralismo 

metodológico que através da crítica à tradição metafísica ocidental propõe uma 

filosofia da diferença e da desconstrução, conceitos que abrem possibilidades à 

variação de propostas de orientação; é neste sentido que se pode afirmar que o 
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pensamento derridiano não assume a “episteme”, no seu sentido tradicional 

ocidental1, mas antes a questiona. 

Os critérios de validação dos discursos epistemológicos, no projecto 

desconstrucionista, não são centralizados (ideal da Modernidade) mas sim, tal 

validade, depende dos resultados atingidos em função dos condicionantes de sua 

produção daí que se encontram diferentes espaços/projectos culturais/sociais 

apresentando diferentes modelos e vias de produção e validação do saber e, 

consequentemente, da efectivação da ciência enquanto discurso sobre o saber. 

Um exercício de análise profunda da trajectória do pensamento ocidental 

permite perceber que, a orientação epistemológica pós-moderna surge como uma 

concretização do espírito pós-estruturalista que é, fundamentalmente, crítico a um 

certo formalismo em quase todos os aspectos metodológicos modernos. Acho 

relevante e fundamental esta constatação para a percepção e orientação de estudos 

minuciosos deste momento da epistemologia, a Pós-Modernidade, em particular, 

mas da própria Filosofia em geral uma vez que em todas vertentes toma-se a razão 

como elemento referente. 

A Razão desenvolveu-se no Ocidente a partir de um conceito de centro, como 

condição que unifica a estrutura da consciência teórica, como por exemplo, o 

conceito de homem, de Deus, da verdade, noções que determinam o conhecimento 

universal. 

Em Gramatologia, Jacques Derrida, considera esta atitude como sendo um 

procedimento logocêntrico característico da metafísica ocidental; Derrida considera 

que todo o centro de entendimento tem necessariamente o seu antagonismo, uma 

espécie de antítese hegeliana; o que significa a necessidade de um oposto, Deus-

diabo, homem-mulher, verdade-falsidade; e tradicionalmente, as lógicas das 

oposições têm uma longa história na construção do pensamento ocidental, que vem 

historicamente do mundo grego (cfr. DERRIDA, 2008b:41). 

Na antiga Grécia, evidencia-se uma oposição entre os conceitos de razão 

(logos) e mito; o mito significaria explicação não pelo logos e todo o entendimento 

mitológico não seria lógico, porque  as  estruturas  explicativas  de  um  determinado  

                                                      
1 Neste sentido, “episteme”, significa conhecimento verdadeiro e científico, oposto a “doxa”. 
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facto, que não são provenientes do logos, resultariam de sistemas irracionais. 

É neste segundo elemento da oposição Razão/Mito em que se enquadrariam 

todas as produções intelectuais não ocidentais, reduzidas a sistemas não racionais, 

com características de particularismos e localismos. 

No seu procedimento metodológico desconstrucionista, Jacques Derrida 

pretende desconstruir o conceito de “Razão”, aquilo que se denomina no mundo 

grego de logos; seu objectivo é negar qualquer relação de significado lógico pois, ele 

entende que, a logicidade é apenas uma construção da lógica formal, uma 

justaposição de conceitos análogos à Razão/Mito, de argumentação concatenada e 

não da realidade empírica do objecto em análise. 

Em termos analíticos, o grande problema epistemológico do pensamento 

ocidental, fundamentado na Filosofia grega e no Cristianismo, é ter atribuído valor 

total a um dos fundamentos que compõem a dualidade estrutural do saber, criando 

como consequência e a esse propósito, uma verdade absoluta e naturalmente, com 

essa Epistemologia, uma razão ideológica. O logos que fundamenta a Filosofia grega 

não é, em si mesmo, evidente porém, sua evidência lógica realiza-se somente no 

plano da aparência. 

Com a Desconstrução, Derrida nega essas verdades, como construções 

culturais sem substratos, e considera-as como elaborações de ideologias que com o 

tempo, passam para a sociedade como verdades culturais; e, toda a verdade cultural, 

poderá no máximo ser parcialmente verdadeira, quando não significa no seu todo, 

apenas a representação de uma falsidade como se fosse objectivamente uma 

verdade cultural, algo com sentido etimológico inquestionável, esse é o plano das 

ideologias. 

Jacques Derrida propõe a desconstrução dos centros culturais da formulação 

da Filosofia ocidental, o que seria naturalmente a formulação da noção da 

racionalidade do sujeito como instrumento de análise de um determinado fenómeno 

ou objecto. Ele realiza o seu projecto a partir exactamente da análise da linguagem, 

pois ele acredita que a mesma é a estrutura essencial do modelo logocêntrico, pois 

sem dúvida é somente ela a produtora dos conceitos para análise e da produção das 

ideologias. 
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Esta atitude “metodológica” derridiana, quando considerada no aspecto 

epistemológico permite o reconhecimento de diferentes saberes, enquanto 

produções epistémicas, através da valorização da diferença, fazendo com que os 

critérios de produção e validação epistemológicas não sejam apenas os 

reconhecidos e promovidos pela tradição metafísica ocidental e nesse sentido, todas 

as produções intelectuais humanas, independentemente da condição em que se 

encontre esse homem, enquanto sujeito produtor, sejam reconhecidas em 

conformidade com as circunstâncias a ela inerentes. 

As produções epistémicas nos vários e diferentes contextos ganham um 

estatuto credível mas, diferente do estatuto constitutivo ocidental. É nesse sentido 

que se pode perceber o resultado do processo desconstrucionista. 

Com a Desconstrução, a Epistemologia Pós-Moderna ganha uma nova forma 

de se manifestar isto é, descentram-se os critérios de referência ocidental que se 

apresentavam bastante limitativos e assim permite-se um certo policentrismo isto é, 

uma abertura a novas formas e novas abordagens na produção do saber; com este 

processo, ganha sentido referenciar-se as variadas formas de produção do saber em 

diferentes circunstâncias e ambientes académicos, sociais e até culturais. 

A questão da relação entre a Desconstrução e a orientação epistemológica na 

história da Teoria do Conhecimento tornou-se decisiva, mais desenvolvida na época 

Pós-Moderna na articulação teórica de alguns autores importantes na arena 

filosófica. Boaventura de Sousa Santos e Paula Meneses, na obra Epistemologias do 

Sul notam que  

 

ao longo da modernidade, a produção do conhecimento científico foi configurada 

por um único modelo epistemológico, como se o mundo fosse monocultural, que 

descontextualizou o conhecimento e impediu a emergência de outras formas de 

saber não redutíveis a esse paradigma (SANTOS & MENESES, 2010:49). 

 

A este respeito, Severino Elias Ngoenha, filósofo moçambicano, num artigo 

intitulado “Pontes Inter-disciplinares da Filosofia”, fala de uma mudança de 

paradigma no âmbito epistemológico a partir dos anos 60 cuja palavra de ordem 

emergente, no dizer do autor, é pensar o múltiplo e a diferença; Ngoenha revela no 
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mesmo artigo que o tema da desconstrução paradigmática da metafísica ocidental 

pode ser vislumbrado na obra de Gilles Deleuze Diferença e Repetição mas também 

em Jacques Derrida, pensador da diferença (cfr. NGOENHA & CASTIANO, 2015:14). 

No mesmo artigo, Ngoenha refere-se a uma geração de jovens universitários 

que, influenciados pelos “ventos de mudança da french theory 2 ”, se servem da 

genealogia de Foucault para ler Cervantes ou da noção Deleuze-Guatarriana de 

literaturas menores para reabilitar, descobrir, desvelar, no sentido de Henrique 

Dussel3, o que até então esteve velado: African-American Studies com Frantz Fanon 

ou Edouard Glissant, Os Chicano Studies sobre a identidade hispânica e estudos 

feministas. Estamos diante do fim de uma fronteira epistémica e do estabelecimento 

de uma ponte entre domínios de saber que até então viveram em autarcia: da 

Filosofia à Literatura ou se quisermos do conceito ao texto. 

A questão de fundo de todo o projecto desconstrucionista é a (re)distribuição 

de poderes, já que a epistemologia encerra em si uma política que se deve tomar em 

consideração para a sua efectivação; e desse modo, destronar o espírito universalista 

metodológico ocidental proporcionando desta forma a relatividade epistemológica 

sem com isso, significar, um abandono total das bases fundantes mas que, partindo 

de tais bases, se recriem novos modelos e critérios de fundamentação e validação 

epistemológicas. 

A este respeito, Maria Paula Meneses, num artigo publicado na Revista Crítica 

de Ciências Sociais, número 80, refere que  

 

a presença de diferentes lógicas e diferentes formas de pensar exige a 

possibilidade de diálogo entre culturas; que a interculturalidade que se traduz 

através desse diálogo, como proposta metodológica, revela o Sul global como um 

conjunto de epistemologias, extremamente dinâmicas (MENESES, 2008-6). 

 

Nesse sentido, revendo tais posições, tanto de Ngoenha, quanto de Sousa 

Santos e Meneses, para uma eficaz tradução do pensamento epistemológico 

                                                      
2 Designação atribuída a um conjunto de teorias filosóficas de cariz pós-moderno desenvolvidas por 
filósofos franceses radicados nos EUA e cujo conceito central é a Desconstrução. 
3 Filósofo argentino radicado no México e um dos maiores expoentes da Filosofia da libertação e do 
pensamento latino-americano. 
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desconstrucionista, há que considerar conjunturas marcantes nas diferentes frentes 

culturais e filosóficas que se devem tomar como significantes dentro da tradição em 

questão. 

Neste aspecto, destaque vai para a tendência filosófica africana que se 

apresenta como subversão às regras, ao estatuto e às fronteiras tradicionais dos 

saberes instituídos e institucionalizados, com a intenção de reivindicar um espaço 

dentro do espectro dos saberes, mas estando sempre fora deles. Trata-se de uma 

ideia de reivindicar uma “irracionalidade racional” que se revela como contestação 

da aparente superioridade de certas tradições de pensamento e de saber sobre 

outras, sem no entanto vergar-se por um falso igualitarismo mas, sobretudo, uma 

contestação por um reconhecimento epistemológico. 

Um verdadeiro sentido da desconstrução epistemológica revela-se numa 

atitude de diálogo cultural. Não se pode pensar em erguer uma epistemologia 

baseada em “saberes locais” que se manifeste totalmente adversa das bases 

tradicionais europeias, tendencialmente hegemónicas; uma Epistemologia que 

resulte da Desconstrução terá que se referenciar às bases culturais ocidentais. O 

facto é que, a Desconstrução exige estratégias teóricas e sistemáticas que envolvem 

atitude. 

A atitude desconstrucionista não pode ser tomada como sinónimo de 

destruição. O que há nessa atitude, na verdade, é um procedimento de 

questionamento, de decomposição e de reorganização dos discursos até então 

empreendidos pela metafísica ocidental. Elizabeth Roudinesco ajuda-nos a perceber 

isto quando nos apresenta o significado da Desconstrução. Roudinesco afirma que: 

 

Utilizado pela primeira vez por Jacques Derrida em 1967 na Gramatologia, o 

termo ‘desconstrução’ foi tomado da arquitectura. Significa a deposição ou 

decomposição de uma estrutura. Em sua definição derridiana, remete a um 

trabalho do pensamento inconsciente (‘isso se desconstrói’), e que consiste em 

desfazer, sem nunca destruir, um sistema de pensamento hegemónico e 

dominante. Desconstruir é de certo modo resistir à tirania do Um, do logos, da 

metafísica (ocidental) na própria língua em que é enunciada, com a ajuda do 

próprio material deslocado, movido com fins de reconstruções cambiantes 

(DERRIDA & ROUDINESCO, 2004:9). 
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Uma outra questão que se deve tomar em consideração no processo de 

esclarecimento terminológico tem que ver com o enquadramento e desenvolvimento 

da Desconstrução enquanto processo teórico. Ela se enquadra na época pós-

moderna e se desenvolve como processo pós-estruturalista. 

A Modernidade está para o Estruturalismo do mesmo modo que a Pós-

Modernidade está para o Pós-Estruturalismo. Os termos Pós-Modernismo e Pós-

Estruturalismo devem ser definidos de forma relativa aos respectivos “panos de 

fundo” teóricos, o Modernismo e o Estruturalismo. 

Note-se que estas duas teorias, que caracterizam estas duas épocas, 

determinaram características diferentes em ambas, conforme notam alguns autores. 

Gianni Vattimo, por exemplo, caracteriza a época Moderna como era de 

esgotamento das pretensões totalizantes de uma razão única e, em contraste, a Pós-

Modernidade caracteriza-se por uma vivência da racionalidade plural. Para Vattimo 

o sábio pós-moderno deveria ser alguém que percorreu uma longa estrada para 

deixar atrás de si o mito da verdade última e definitiva; ainda em Vattimo, no século 

XX, o niilismo parece impor-se como um caminho, como uma “chance” problemática 

para o pensamento contemporâneo, o Pós-Moderno (cfr. VATTIMO, 1980:104). 

O presente trabalho pretende reconstruir e analisar criticamente alguns dos 

principais desafios aos problemas epistemológicos da pós-modernidade 

representados por várias e diversificadas tendências teóricas. 

 

Estrutura gráfica do trabalho 

 

Em termos estruturais, o trabalho está constituído por duas partes que se 

complementam, cada qual com dois capítulos; uma introdução geral procura trazer 

elementos de percepção de todo o conteúdo e, finalmente, o texto é rematado por 

uma conclusão, igualmente geral, e a respectiva referência bibliográfica ou 

simplesmente, Bibliografia. 

A preferência pela divisão em partes, para além dos capítulos, justifica-se pelo 

facto interpretativo pessoal, pretende-se que a unidade conceitual do próprio 

trabalho encontra-se em dois blocos teóricos, o da integração epocal que 
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compreende a Pós-Modernidade e sua problemática epistemológica, Epistemologia 

desconstrucionista e, o segundo bloco que comporta o destaque de Jacques Derrida, 

enquanto teorizador e mentor da Desconstrução, e que sob mesmas intenções com 

Foucault, Deleuze e Lyotard, constituem a os teorizadores da “French theory”. 

Na primeira parte proponho-me desenvolver, a reconstrução crítica do 

significado da Pós-Modernidade, palco de actuação do Desconstrucionismo, e as 

mais influentes teorias epistemológicas apresentadas nesta mesma época. 

No primeiro capítulo procedo a uma descrição do que seja a Pós-Modernidade, 

enquanto período histórico e ideológico, descrevo as experiências vividas nas várias 

dimensões da experiência humana e seus significados enquanto “salto da 

Modernidade”. Igualmente, assumo nesta parte e isso se revela pelo título, Pós-

Modernidade como uma espécie de palco onde ocorrem todos os meandros 

desconstrucionistas. 

Procuro vincar o significado e o alcance da “Razão” em diferentes pensadores 

nos períodos em alusão, Modernidade e Pós-Modernidade, e a sua relação na 

concepção da Epistemologia enquanto análise avaliativa do conhecimento. 

Mediante concepções críticas da Epistemologia, na Pós-Modernidade, 

apresento, no segundo capítulo três concepções da Epistemologia exploradas na 

Pós-Modernidade e fundamentadas pelas filosofias dos pensadores representativos: 

a concepção epistemológica de Michel Foucault baseada na relação entre saber e 

poder; a concepção de Gilles Deleuze, que, baseando-se numa filosofia da diferença, 

prioriza uma Epistemologia que se manifesta como um acontecimento, um “rizoma” 

e, a última, a concepção epistemológica de Jean-François Lyotard que prioriza 

mecanismos desconstrucionistas de legitimação do saber na Pós-Modernidade. 

Na segunda parte, são desenvolvidos dois capítulos: o primeiro, que é central 

ao trabalho, referente ao Programa Desconstrucionista de Jacques Derrida e, o 

segundo referente às influências registadas entre este e outras Teorias 

Epistemológicas elaboradas na Pós-Modernidade e com o mesmo cunho crítico. 

No primeiro capítulo, começo por apresentar o desenvolvimento do 

movimento Pós-Estruturalista enquanto superação crítica do formalismo 

Estruturalista e ao mesmo tempo, contexto no qual se desenvolve o projecto 

derridiano da desconstrução daquilo a que o próprio Derrida apelidou de 
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Logocentrismo da Metafísica Ocidental; a clarificação de alguns conceitos 

fundamentais com mais ênfase na teoria da “différance” que dá sentido a todo o 

ambiente desconstrucionista da Epistemologia na Pós-Modernidade. 

No Segundo Capítulo, procuro demonstrar criticamente, as relações entre o 

Desconstrucionismo Derridiano e as três teorias epistemológicas que indiquei no 2º 

capítulo da primeira parte, enquanto pensamentos de crítica ou “rebeldes”, na 

linguagem de alguns analistas e críticos, relativamente ao projecto moderno do 

racionalismo iluminista; crítica em relação ao projecto filosófico que se desenvolveu 

desde os antigos, consubstancializados na figura de Platão, até ao último dos 

filósofos criadores de um modelo de sistema, Jean Paul Sartre! 

Demonstro ainda que, apesar de terem seguido caminhos diferentes, eles 

convergiram mais do que divergiram; que todos eles, os desconstrucionistas, 

descendem de um Marx, um Nietzsche e um Freud e, que puseram em “cheque” toda 

a tradição filosófica ocidental. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARTE I  

 

 

Nesta parte do trabalho propõe-se desenvolver a reconstrução crítica do 

significado da Pós-Modernidade e as mais influentes e representativas teorias 

epistemológicas do período. 

Na segunda metade do século XX assistiu-se a um processo, sem 

precedentes, de mudanças na história do pensamento e da técnica. Ao lado do 

exacerbado avanço das tecnologias de comunicação, das artes e da genética, 

ocorreram mudanças modelares no modo de se pensar a sociedade e suas 

instituições. De modo geral, as críticas apontam para as raízes da maioria dos 

conceitos sobre o Homem e seus aspectos, constituídas no século XV e 

consolidadas no século XVIII. 

A Modernidade surgida nesse período é criticada em seus pilares 

fundamentais, como a crença na verdade, alcançável pela razão, e no 

desenvolvimento histórico, como processo linear, ante ao progresso. Para substituir 

estes dogmas, são propostos novos valores, menos fechados e categorizantes. 

Estes serviriam de base para o período que se tenta anunciar no pensamento, na 

ciência e na tecnologia; a superação da Modernidade. Seria, então, o primeiro período 

histórico que nasceu já baptizado, a Pós-Modernidade. 

A Pós-Modernidade, que é o aspecto cultural da sociedade pós-industrial, 

inscreve-se no contexto do presente trabalho como conjunto de valores que 

norteiam a produção cultural e intelectual subsequente. Entre estes, a multiplicidade, 

a fragmentação, a desreferencialização e a diferença que, com a aceitação de toda a 

diversidade, pretende a inclusão de todas as culturas como resultantes de 

manifestações intelectuais. 

É nesse sentido que categorizando o período pós-moderno, assume-se o 

primeiro capítulo sob o título “A Pós-Modernidade, palco do Desconstrucionismo” no 

qual, procurara-se vincar o significado da “Razão” em diferentes pensadores nos 

períodos em alusão, Modernidade e Pós-Modernidade, e a sua relação na concepção 

da Epistemologia enquanto análise avaliativa do conhecimento. 
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Mediante concepções críticas da Epistemologia na Pós-Modernidade 

apresentar-se-á, no segundo capítulo, três concepções desconstrucionistas da 

Epistemologia fundamentadas pelas filosofias dos próprios pensadores: a 

concepção epistemológica de Michel Foucault baseada na relação do saber e poder; 

a concepção de Gilles Deleuze, que, baseando-se numa filosofia da diferença, 

prioriza uma epistemologia que se manifesta como um acontecimento, um “rizoma” 

e, a última, a concepção epistemológica de Jean-François Lyotard que prioriza 

mecanismos desconstrucionistas de legitimação do saber na Pós-Modernidade. 

 
 



 

1. A PÓS-MODERNIDADE, PALCO DO DESCONSTRUCIONISMO 
         

 

O objectivo deste capítulo é fazer uma reconstrução crítica do significado da 

Pós-Modernidade enquanto palco ideológico da Desconstrução, procurando 

salientar a relevância da sua pluralidade na dimensão epistemológica como 

resultado de um conjunto de procedimentos teóricos e práticos ao nível do 

pensamento filosófico. 

É intencional, neste capítulo, fazer uma contextualização da emergência da 

Pós-Modernidade, procurando trazer todas as “nuances” e as determinações 

controversas do termo, demonstrar que a Pós-Modernidade sempre toma como 

referência, quer como crítica ou como continuidade, a Modernidade, debruçar-se em 

torno da dimensão epistemológica da Pós-modernidade e por fim, consciente de que 

os autores em discussão neste trabalho são de base estruturalista francês, 

demonstrar a relação entre a Pós-Modernidade e o Pós-Estruturalismo procurando 

explorar as relações substanciais na determinação da atitude desconstrucionista. 

Em termos metodológicos, desenvolve-se este capítulo tendo como base de 

orientação algumas questões que, de seguida, apresentam-se. 

O que é a Pós-Modernidade? O que representa, em termos epistemológicos? 

Quais são os aspectos fundamentais a ter em consideração? Quem são os 

respectivos teorizadores? Tem alguma relação com o Pós-Estruturalismo? O que é 

Pós-Estruturalismo e qual é a sua relação com a epistemologia Pós-Moderna? Feito 

isto, a seguir apresento o desenvolvimento dos diferentes momentos referenciados. 

 

1 A Controvérsia da Pós-Modernidade 
 

 

Constitui escopo desta parte do trabalho, em primeiro lugar, descrever o 

panorama social e intelectual em que se irrompeu o pensamento pós-moderno e, em 

segundo lugar, apresentar e desenvolver ideias de vários autores relativas ao 

momento crítico do pensamento. 
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Muito se poderia escrever sobre a crise observada na Época Moderna, 

caracterizada pela queda dos seus pilares sustentadores mas, neste trabalho, far-

se-á uma abordagem circunscrita ao âmbito do desenvolvimento da problemática 

da Epistemologia procurando indicar os principais meandros pelos quais se 

concebeu e desenvolveu a crítica pós-moderna. 

 

1.1 Contextualização 
 

A Pós-Modernidade, no âmbito deste trabalho, representa o fim da razão 

moderna; este fenómeno manifesta-se num confronto metodológico entre a 

Modernidade e a Pós-Modernidade, sendo que a Pós-Modernidade é representada 

metodologicamente pelo desconstrucionismo, uma orientação pós-estruturalista, 

proposta por Jacques Derrida. A aplicação metodológica derridiana deita abaixo 

todos os pilares sustentadores do projecto Moderno iluminista fundamentalmente 

caracterizado por uma unicidade de significação, de teoria e do “Eu”. 

A emergência da Pós-Modernidade caracteriza-se por um conjunto de 

factores que condicionaram fenómenos culturais, sociais e intelectuais que 

despoletaram crenças e discursos em torno de uma alegada transição periódica 

semelhante a que mereceu registo e realce por parte de vários intelectuais de 

diversas áreas, na transição da Idade Média para a Modernidade. 

A razão moderna iluminista, pretensamente, farol do mundo, impôs-se ao 

período Medieval, sobre os critérios ora vigentes, de interpretação do mundo, na 

progressão e construção da história da humanidade. 

Nos dias de hoje, as bases e princípios institucionais elaborados pela razão 

iluminista parecem ter perdido o seu poder e assim, o período Moderno que dele se 

sustentava, parece igualmente, estar a sofrer mudanças e alterações que 

condicionam a muitos intelectuais à desconfiança e por conseguinte a interpretarem 

uma emergência de uma nova fase que é atravessada pela sociedade. 

Em todos os cantos do mundo já se observam alterações nos modos de vida 

e, em consequência, nos moldes de pensamento que são acompanhados por formas 

de actuações que traduzem, deliberadamente, comportamentos de ataque ao 

iluminismo Moderno. 
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A história do Ocidente, quando analisada com atenção, revela que sempre se 

desenvolveu como uma sucessão de períodos resultantes ou determinados por 

rupturas nos moldes de interpretação do mundo e da sociedade e até da própria 

existência, conforme fizemos referência acima; foi assim a transição da Época Antiga 

para a Medieval e desta para a Moderna, épocas que representaram mundividências 

diferentes. 

No século XVIII, a mundividência iluminista entrou em decadência nas suas 

bases interpretativas, o que se traduziu em dominação da síntese bíblica que 

determinava a cultura ocidental da época e se impôs, em sua substituição, no século 

XX, o domínio do Marxismo, do Fascismo e do Positivismo e Existencialismo. 

Em termos temporais, o período que se segue ao descrédito e queda da 

Modernidade é denominada, embora seja denominação polémica, Pós-Modernidade 

e a análise desta terá que ser feita, logicamente, mediante referência àquela, a 

Modernidade. 

Historicamente, a conceitualização da época “Pós-Moderna” foi cunhada nos 

anos 70 do século XX, período em que se atinge o pico nas críticas aos ideais da 

Modernidade e cada vez mais multiplicavam-se as vozes a favor do reconhecimento 

do surgimento de uma nova fase que conferisse sentido às várias mudanças que se 

observavam. 

Partindo de uma crítica ao pressuposto moderno, segundo o qual, a Razão 

seria o centro de toda a manifestação humana e fonte condicional de toda a verdade, 

os críticos pós-modernos posicionam-se numa rejeição da crença iluminista; os 

pós-modernos defendem que a ideia de uma verdade universalmente válida não 

passava de uma falsidade, pois, acreditam haver várias formas de racionalidade 

humana nas diferentes culturas e tradições e em consequência desse facto, 

diferentes modos de consistência lógica. Não se pode, por isso, crer que haja uma 

única forma de racionalidade. 

O iluminismo ocidental defendia uma única, determinada e particular forma de 

racionalidade; na realidade, esse tipo de racionalidade não passava de um produto 

da sociedade capitalista e própria da cultura da Europa Ocidental do século XVIII. 

Michel Foucault preocupou-se em demonstrar, em sua vasta obra, que a razão 

iluminista se tornou repressiva de todas as outras formas de racionalidades, 
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marginalizando-as, excluindo-as e proclamando a sua homogeneidade e unidade, 

declarou as outras como subjectivas e desadequadas, fragmentárias e 

subordinadas. Estamos perante uma espécie de imperialismo da própria razão 

ocidental. A razão iluminista transformou-se em um absoluto referente e 

determinante capaz de possibilitar espaço e liberdade de actuação às outras 

racionalidades. 

A emergência da época Pós-Moderna é determinada por um pensamento que 

rejeita este tipo de razão iluminista e providencialista, que se pretende único critério 

de referência para o desenvolvimento de qualquer teoria e fonte de inspiração das 

diferentes manifestações em todos os âmbitos da experiência humana. A 

racionalidade iluminista, que caracterizou a época Moderna, desenvolveu-se como 

uma espécie de fé, revestida de todos os poderes e possibilidades bem como, de uma 

atitude padrão de modelos de existência. 

Num contexto de crítica, a Pós-Modernidade desenvolve um pensamento que 

concebe a realidade na sua constituição fragmentária e múltipla que impõe, por isso, 

limites ao humano na possibilidade de compreendê-la de forma unificada e 

objectiva. 

Para os intelectuais pós-modernos, não se deve conceber a realidade como 

objectivamente determinada mas, em vez disso, é necessário que a realidade seja 

concebida como resultando de um certo “movimento” incessante de mutação do tipo 

lacaniano; aquilo que é hoje é determinado pelas circunstâncias, amanhã, a mesma 

realidade poderá tomar uma outra forma, mediante outras circunstâncias. 

Assim, na concepção pós-moderna, não se pode tomar verdade alguma como 

fixa e objectiva, válida para todas as situações e em todos os tempos; era esta a 

pretensão moderna iluminista. 

A propósito deste facto, Maria Laura Bettencourt Pires faz referência na sua 

obra Teorias da Cultura, que,  

 

os pensadores pós-modernos e pós-estruturalistas criticam a metafísica, os 

conceitos de causalidade, de identidade, de verdade e de estrutura e questionam, 

portanto, o estatuto da ciência e a possibilidade de objectividade em qualquer 

linguagem de descrição ou análise (PIRES, 2006:101-102). 



 

Eugênio António Narciso Corôa  | 41 

 

Daqui depreende-se que a Pós-Modernidade desenvolveu-se como 

pensamento de oposição a um pensamento metafísico e aos conceitos a si 

relacionados que determinaram o curso ideológico da época Moderna. 

A Metafísica que subjaz no pensamento iluminista moderno serviu de 

instrumento para a repressão das diferentes formas de racionalidades não 

ocidentais mediante o seu alegado poder transcendental de fundamentação do 

saber. 

As críticas tecidas às bases da verdade metafísica moderna constituem fontes 

para a afirmação e reconhecimento da diferença manifesta entre as várias formas de 

saber e assim a promoção do conhecimento local relegado a um plano periférico. 

A Pós-Modernidade surge também, num contexto da desacreditação de uma 

autonomia do sujeito individual e soberano típico do iluminismo; a Pós-Modernidade, 

ao contrário, ressalta a experiência “anárquica” do grupo ou da colectividade. Aqui, a 

anarquia deve ser percebida, não no sentido de desordem mas, num sentido de fora 

da determinação de um centro coordenador e determinante, pleno de poderes. 

Se por um lado constitui verdade que a sociedade actual encontra-se a 

atravessar uma situação de crise generalizada, mercê da queda dos principais pilares 

do projecto moderno, não é menos verdade que esta crise mereceu diferentes 

posições interpretativas, resultando daí posições diferentes na denominação do 

fenómeno em alusão. 

Para dar seguimento à interpretação terminológica da Pós-modernidade, de 

seguida, procederei à interpretação de diversos pensadores que intervêm num 

debate iniciado nos anos 70 entre os que acreditam numa recuperação da estima 

moderna e outros que preferem despedir a razão iluminista moderna e seguir em 

propostas de uma nova fase cuja denominação resulta, igualmente, polémica. 

 

1.2 Significado terminológico 
 

 

O Pós-Moderno, conforme sugere o próprio termo, indica um estado temporal 

posterior à Modernidade e implica transformações nos diversos âmbitos sociais e do 

pensamento. Não se pode pensar, neste sentido, em construir ou reconstruir o 

significado do conceito “Pós-Moderno” sem partir da própria base teórica conforme 
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atesta, na sua obra intitulada Pós-estruturalismo e Filosofia da diferença, Michael 

Peters. 

Para Michael Peters, o termo “Modernidade” apresenta dois significados e por 

isso, o Pós-Modernismo igualmente, apresenta dois significados gerais, 

relacionados aos dois sentidos da sua base teórica, o Modernismo; assim, Pós-

Modernismo pode ser utilizado, esteticamente, para se referir, especificamente, às 

transformações nas artes, ocorridas após o Modernismo ou em reacção a ele; ou, em 

um sentido histórico e filosófico, para se referir a um período ou a um ethos – a Pós-

Modernidade. O segundo sentido do termo Pós-Modernismo, representa uma 

transformação da Modernidade isto é, uma mudança radical no sistema de valores e 

práticas subjacentes à Modernidade (cfr. PETERS, 2000:15-16). 

Na obra de Peters, são notórias as diferenças de significados em relação aos 

termos “Pós-Modernismo” e “Pós-Modernidade”; do meu ponto de vista, esta 

diferença terminológica, não é de grande relevo no que tange ao seu significado. O 

certo é que os dois termos fazem referência a uma época que denota crise dos ideais 

iluministas, pilar da Modernidade. 

Referenciando “Houaiss”, um Dicionário terminológico de língua portuguesa, 

“Pós-Moderno” é um adjectivo usado no século XX e significa o que é relativo ou 

pertencente ao Pós-Modernismo sendo que, no mesmo Dicionário, “Pós-

Modernismo” é um substantivo masculino que usado no século XX nas áreas de 

história da arte e na história da literatura refere-se genericamente aos movimentos 

artísticos surgidos no último quarteto do século XX, caracterizados pela ruptura com 

o rigor da filosofia e das práticas do Modernismo, sem abandonar na totalidade os 

seus princípios, mas fazendo referência a elementos e técnicas de estilo do passado, 

tomados com liberdade formal, eclectismo e imaginação (cfr. HOUAISS, 2001:2940). 

Como referi acima, foi nos finais do século XX, precisamente nos anos 70, que 

o debate sobre Modernidade e Pós-Modernidade se cristalizou polarizado, por um 

lado, entre aqueles que ainda querem chegar a um entendimento com a Modernidade 

e por outro lado, aqueles que vêem a Modernidade como algo terminado; isto quer 

dizer que não se estabelece consenso em relação a ideia da existência de uma nova 

época chamada Pós-Moderna. 



 

Eugênio António Narciso Corôa  | 43 

 

Pensadores como Jürgen Habermas, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Anthony 

Giddens, só para nos referirmos a alguns, defendem que ainda estamos na 

Modernidade porque os seus princípios orientadores ainda são válidos já que, 

segundo eles, a Razão continua sendo o princípio organizacional da sociedade e, 

entre os defensores duma nova ideia, a da Pós-Modernidade podemos nomear 

alguns representantes, é o caso de Jean-François Lyotard, Boaventura de Sousa 

Santos, Gianni Vattimo, Jean Baudrillard, David Harvey que reivindicam a 

necessidade de não mais nos apoiarmos na Razão pelo facto de ela ser a base não 

apenas de construção, mas sobretudo de destruição: a própria racionalidade destrói 

e a um só tempo constrói (cfr. PEIXOTO, 1998:26). 

Para prosseguir com a discussão terminológica, nas linhas seguintes, expor-

se-a de forma pormenorizada as ideias de alguns pensadores que sob várias 

denominações apresentaram suas reflexões e esboços. Estes pensadores 

reconhecem mudanças ocorridas na vida social, mas defendem a ideia da 

continuidade do projecto Moderno sob diferentes tons. 

Jürgen Habermas, filósofo pertencente à Escola de Frankfurt, na sua leitura 

filosófica da Modernidade, já que ele também faz outra leitura puramente 

sociológica, refere-se a Hegel como sendo o que melhor leitura filosófica fez da 

Modernidade e o primeiro a apontar as melhores soluções para os problemas ligados 

ao período. Cautelosamente, Habermas afirma que apesar deste reconhecimento em 

relação ao seu papel preponderante, as soluções apresentadas por Hegel ficaram 

desacreditadas com o decorrer do tempo e em consequência disso, emergiram três 

linhas diferentes intencionalmente para resolver os problemas detectados na 

“Modernidade”, uma linha hegeliana da esquerda, outra da direita e a linha 

nietzschiana. 

Enquanto as partes da esquerda e da direita hegelianas se orientaram na 

vertente da manutenção da razão, na pretensão de proporcionar uma revisão 

conceitual, Nietzsche, por outro lado, rompe a ligação e encaminha-se por uma outra 

via da razão e elabora um novo projecto. Será o desenvolvimento deste projecto de 

Nietzsche que, na análise de Habermas, irá propiciar um espaço fértil para o anúncio 

de uma nova condição de vida, segundo Jean-François Lyotard, a Pós-Modernidade. 
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Para Habermas, o projecto moderno ter-se-ia desenvolvido como objecção do 

passado que se tornou histórico e tradicional através da exaltação da Razão e a Pós-

Modernidade ou, para fazer uso da sua própria linguagem, Pós-Aufklärung, tem 

sentido enquanto diagnóstico temporal. Depreende-se, portanto, que a Pós-

Modernidade habermasiana equivale a uma anti-Modernidade (cfr. HABERMAS, 

1990a:57-87). 

A questão fundamental que tomo em consideração na proposta de Habermas 

é que a Modernidade é um facto e é uma realidade que apesar de se encontrar 

“estilhaçada”, continua como tal e, àquilo que tantos outros pensadores apelidam de 

“fase pós-moderna” não passa de uma espécie de discursos ou tomadas de atitudes 

perante uma realidade e, ao que se considera “condição pós-moderna”, na visão de 

Habermas, significa uma tendência aos tempos tradicionais e antigos, considerados 

áureos, ou propostas de melhoria da própria Modernidade mas, nunca estivemos 

numa nova fase, pois, a Modernidade ainda tem projectos por cumprir ou satisfazer; 

a Modernidade é um projecto inacabado. 

Numa entrevista concedida à revista brasileira Fórum Semanal (08 de 

Fevereiro de 2012) Ulrich Beck, sociólogo alemão, analisa as inúmeras contradições 

da sociedade contemporânea; Beck ressalta os riscos de uma ciência cada vez mais 

avançada e propõe que se pense em novas instituições capazes de conceber 

soluções globais. 

Quanto ao período em que o mundo atravessa, o sociólogo refere que a 

situação em que se encontra a sociedade moderna representa uma crise temporal e 

não transição à uma outra fase e argumenta a sua posição afirmando que a ciência, 

nesta fase, tem um papel ambivalente. Se, por um lado, a Ciência ainda é, sem dúvida, 

uma fonte de soluções, por outro, é igualmente uma conceituada fonte de problemas. 

E esses problemas não são o produto de uma crise da Ciência e da Modernidade, 

mas, sim, um produto de suas vitórias ou sucessos que tem vindo a registar pela sua 

acção rigorosa e determinada. 

Ulrich Beck afirma ainda, que é pelo facto de a ciência ser tão bem sucedida 

em tantos campos que ela mesma chega a produzir estes problemas dos quais se 

refere. Um dos principais exemplos é a bomba e a energia atómicas, que podem ser 

apontadas como uma das enormes e relevantes vitórias da ciência moderna – da 

http://revistaforum.uol.com.br/vs3/
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Física, para ser mais preciso – e, concomitantemente, as referidas proezas 

resultariam em sua aplicação, problemas incontroláveis ou de muito difícil controlo 

na existência humana. 

Na entrevista a que fiz alusão a cima, Beck refere-se a outros e vários 

exemplos a se ter em conta; relativamente aos problemas de mudanças climáticas, 

diz ele, que, segundo o que sabemos até agora, resultam como produto de uma 

industrialização de sucesso. Mais e mais indústrias, mais desenvolvimento 

económico, mais carros, mais motores específicos que utilizam energias específicas 

produzem o dióxido de carbono que afecta o clima. Então estamos na mesma 

situação. 

A situação que a sociedade atravessa resulta da vitória da industrialização 

que se manifesta em problemas não previstos e, cujas consequências indesejáveis, 

ameaçam os fundamentos básicos da vida humana moderna. Para Ulrich Beck, 

quanto melhor a Ciência se torna, mais cresce o nosso conhecimento em relação 

àquilo que a Ciência não conhece. Tem-se, por conseguinte, um novo aumento do 

não-conhecimento, especialmente em relação a todo tipo de riscos (cfr. BECK, 2012). 

Dando crédito ao pensamento de Ulrich Beck, os analistas dos problemas 

resultantes da crise da Modernidade, bem como, toda a sociedade em geral, não 

fazem nada de diferente senão exibir um desconhecimento da complexidade do 

modelo lógico de causa e efeito. De repente, diz o sociólogo,  

 

descobrimos que há consequências que ninguém realmente conhecia, e com as 

quais ninguém sabia lidar. Novamente, e é o que me parece tão interessante e 

importante, isso não resulta de uma ciência fracassada, mas é a melhor ciência 

que produz estes tipos de descobertas e de consequências (BECK, 2012). 

 

Ficou claro em Beck que a percepção da problemática da fase em que o mundo 

está atravessando é condicionada pelo modelo que assumimos diante da conjuntura 

moderna dos avanços da Ciência e portanto, que a sociedade, observa os avanços 

científicos sem tomar, contudo, a mesma posição perante as consequências do tal 

avanço. 

O   avanço   científico   constitui   um   elemento  básico   e  fundamental    das  
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promessas emancipatórias da Modernidade mas, contudo, traz consequências que 

devemos tomar em consideração nas nossas análises e assim precavermo-nos dos 

seus efeitos danosos; pode se depreender dos ideais de Ulrich Bech que, se o avanço 

da Ciência faz parte essencial da Modernidade, urge a necessidade de se saber 

conviver com as suas consequências e não se pensar em crise epocal. 

A par do que Ulrich Beck afirma da condição do tempo presente, um outro 

sociólogo, Zigmunt Bauman, também numa entrevista concedida ao Jornal a Folha 

de São Paulo (19 de Outubro de 2003), admite sua preferência pelo termo 

“modernidade líquida” para caracterizar, em suas próprias palavras, a fluidez da 

realidade em contrapartida à solidez do período anterior. 

Na óptica de Bauman, trata-se de um conjunto de relações e instituições, além 

de sua lógica de operações, que se impõem e que dão base para a 

contemporaneidade. É uma época caracterizada pela liquidez, fluidez, volatilidade, 

incerteza e insegurança e, é nesta época que toda a fixidez e todos os referenciais 

morais da época anterior, que o autor denomina pelo termo “modernidade sólida”, 

são retiradas do palco para dar espaço à lógica do agora, do consumo, do gozo e da 

artificialidade. 

Para Bauman, não há uma Pós-Modernidade, há uma continuação da 

Modernidade com pontos diferentes. 

O sociólogo define a Modernidade líquida como um momento em que a 

sociabilidade humana experimenta uma transformação que pode ser sintetizada em 

processos da metamorfose do cidadão, sujeito de direitos, em indivíduo em busca de 

afirmação no espaço social; a passagem de estruturas de solidariedade colectiva 

para as de disputa e competição; o enfraquecimento dos sistemas de protecção 

estatal às intempéries da vida, gerando um permanente ambiente de incerteza; a 

colocação da responsabilidade por eventuais fracassos no plano individual; o fim da 

perspectiva do planeamento a longo prazo; o divórcio e a iminente separação total 

entre poder e política (cfr. BAUMAN, 2003). 

Ao analisar as ideias do sociólogo Zigmunt Bauman assumo, em conclusão, 

que a sua maior contribuição relativamente ao debate da situação do nosso tempo, 

foi o conceito de liquefacção dos laços sociais por se proposto. Para ele, por mais 

que as nossas relações não tenham perdido densidade ou complexidade, elas 
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passaram a ser mais fluidas e incertas; as mudanças no modo de produção 

desencadearam uma série de pequenas revoluções na convivência diária no seio das 

sociedades e, aos poucos, tornaram-se responsáveis para a criação de um contexto 

para o qual, a sociedade actual se desenvolveu e pelo qual se orienta e toma rumo. 

Para Bauman, a tecnologia é mais um factor que condiciona as metamorfoses 

apresentadas pela época actual. A tecnologia, segundo este pensador, assumiu uma 

posição de realce na interpretação do comportamento social. O desenvolvimento dos 

meios de comunicação, um marco evidente do avanço tecnológico torna mais 

inconsistentes os tipos de relacionamentos firmados. O tempo que se concebia de 

modo linear passou a ser instantâneo e em tudo isso, graças ao outro factor que se 

transformou e tomou uma outra posição, o conhecimento, que passou a ser a base 

para a geração de valor. Em poucos anos o capital, que era sólido e fixo, ganhou 

enorme liberdade no espaço e no tempo. 

Como consequência, a sociedade observa um fenómeno novo que se 

consubstancia no aumento de desempregados ou no aumento de subempregos 

mercê de uma aparente mudança de estratégia tomada pelo mercado; este, o 

mercado, busca cada vez mais a especialização dos saberes e em consequência, 

muitos diplomas adquiridos são subvalorizados gerando-se o tal desemprego de que 

fiz alusão, antes. 

No âmbito da arquitectura, uma consequência, entre outras, é necessária ter-

se em consideração pelo papel que assume na reconstrução dos problemas gerados 

pela sociedade moderna; os considerados não-lugares ou lugares não tão comuns, 

os novos espaços para a interacção, referência aos shopping centers, estradas, 

aeroportos, passaram a representar pontos de conexão em uma rede de fluxos 

incomuns ou não habituais. Os governantes perdem a sua postura de representantes 

e pontos de referência e “caem” numa espécie de figuras não muito importantes 

resultando daí aquilo a que o próprio Bauman classifica como “divórcio entre política 

e poder”; a vida pessoal encontra-se em constante angústia numa luta contínua de 

readaptação. 

O consumismo constitui a única saída que Bauman observa na sua análise 

pois, a sociedade se debate com uma intensa desagregação e este, o consumismo, 

pode funcionar como elemento agregador mediante desejos que se impõe em todas 
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as circunstâncias e momentos da vida individual na sociedade. O consumismo, na 

fase em que a sociedade se encontra, “tempos líquidos”, substitui o trabalho nos 

“tempos sólidos”. O consumismo caracteriza o tempo em que nos encontramos. 

Quando trata da questão da Pós-Modernidade como termo representativo do 

período em que nos encontramos, Anthony Giddens refere nos seguintes termos: 

"Para mim, a ideia do ‘pós-moderno’ implica transcendência e não apenas a ideia de 

que ‘a modernidade recobrou o juízo’ ou está sendo forçada a encarar suas 

limitações” (GIDDENS, 1991:22). 

Anthony Giddens afirma existir uma diferença entre aquilo que ele considera 

de contornos de uma “nova ordem” e que denomina por Pós-Moderno relativamente 

ao que muitos outros autores designam por, Pós-Modernidade. No entanto, Giddens 

concorda com o carácter efémero e contingente da Modernidade, já postulado pelas 

Ciências Sociais, definindo o termo Modernidade como "estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII [...] e tornaram 

mais ou menos mundiais em sua influência" (GIDDENS, 1991:11). 

Contrapondo-se à ideia da emergência de uma ordem social pós-moderna, 

Giddens acredita que vivemos a radicalização da modernidade. Isto é, um tempo em 

que o modo de vida iniciado no século XVII chegou ao seu ápice. Ainda segundo este 

autor, vale notar que as consequências da modernidade nos colocam diante de um 

fenómeno de dois gumes; ou seja, vivemos numa época caracterizada por incertezas 

manufacturadas, de um lado e, reflexividade, de outro. 

Anthony Giddens entende as incertezas manufacturadas como as várias 

situações de riscos às quais está submetida a sociedade contemporânea; por 

exemplo, o risco de uma guerra nuclear ou de um desastre ecológico. Estes riscos 

são produtos da crescente acção humana sobre a natureza e sobre os modos 

sociais. 

Juntamente com as incertezas manufacturadas, Giddens observa que a 

reflexividade também caracteriza a radicalização da modernidade. Em outras 

palavras, a reflexividade moderna deve ser lida como uma maior autonomia dos 

sujeitos, ao mesmo tempo que, é propiciada e exigida pela sociedade actual. Giddens 

afirma que, 
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com o advento da modernidade, a reflexividade assume um carácter diferente. 

Ela é introduzida na própria base de reprodução do sistema [...]. A reflexividade 

da vida social moderna consiste no facto de que as práticas sociais são 

constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre 

estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu carácter 

(GIDDENS, 1991:39). 

 

Em suma, ao mesmo tempo que a “quebra” das tradições pelo debate reflexivo 

gerado pela radicalização da modernidade promove uma maior autonomia do sujeito, 

a fé cega no homem e na ciência, herdada do iluminismo (racionalidade), trouxe 

riscos e incertezas ao colocar em cheque a humanidade. Nesses termos, Giddens 

enfatiza que a vida moderna é caracterizada por várias descontinuidades. 

No centro das discussões destes pensadores que sustentam a continuidade 

do projecto moderno, está explícito um esforço, por um lado de defesa de uma razão 

hegemónica que não conseguiu satisfazer todas as suas promessas, e por outro, o 

reconhecimento de uma crise já a vista e vivida resultante da tal incapacidade 

manifesta por uma alegada pujança da razão em determinar e orientar toda a 

existência por meio da ciência. O projecto moderno tinha apresentado garantias para 

um progresso, jamais visto, à humanidade; tudo seria possível, graças ao uso de uma 

Ciência racional. 

Os pilares iluministas da Modernidade exibiram suas fraquezas e muito do que 

constituía promessa não se tinha constituído em concreto; a Modernidade 

fracassou. 

Em termos epistemológicos, a Modernidade ocidental pretendia legitimar 

somente o saber que resultasse de processos de investigação observável e de 

experimentação, passível de ser repetido com o mesmo êxito inicial por diferentes 

pesquisadores em outras circunstâncias e lugares com o único intuito de produzir 

resultados que fossem questionáveis. A ciência moderna pretendia manifestar-se 

como a única via segura para a interpretação da realidade. 

Com efeito, as pretensões do projecto moderno lograram fragilidade que 

resultou em uma crise generalizada e reconhecida pela sociedade. Nesse contexto, 

surgiram pensadores que começaram a admitir a emergência de uma nova época, a 
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Pós-Moderna, que viria substituir a ordem ruida e, através de críticas, impuseram 

suas ideias que confrontavam a um mundo que se constituía ortodoxamente 

Moderno. 

Conforme menção feita acima, a própria ideia de "Pós-Modernismo" ou “Pós-

Modernidade” surgiu pela primeira vez no “intermúndio” hispânico, nos anos 1930 do 

século XX, muito antes de seu aparecimento na Inglaterra ou nos EUA. Perry 

Anderson, em As Origens da Pós-Modernidade, conta que foi um amigo de Unamuno 

e Ortega, Frederico de Onís, que publicou o termo pela primeira vez, embora 

descrevendo um refluxo conservador dentro do próprio Modernismo (cfr. 

ANDERSON, 2005:10). Coube, contudo, ao filósofo francês Jean-François Lyotard, 

com a publicação da sua obra, A Condição Pós-Moderna, a expansão do uso do 

conceito. 

Para David Lyon, a Pós-Modernidade existe como uma ideia ou forma de 

crítica na mente dos intelectuais e nos meios de comunicação e, apesar de muitos 

autores usarem variados conceitos para caracterizar o fenómeno, existe um 

elemento que une todos eles, a mudança: “o conceito de Pós-Modernidade faz parte 

do pensamento social porque nos alerta para algumas mudanças sociais e culturais 

importantes que estão acontecendo neste final de século XX” (LYON, 1998:9). 

Ainda segundo David Lyon, o termo Pós-Modernidade representa, de uma 

forma geral, o esgotamento da Modernidade, entretanto, o autor faz a distinção entre 

os termos, Pós-Modernismo e Pós-Modernidade, sendo que, segundo ele, a ênfase 

do primeiro recai sobre fenómenos culturais e intelectuais e do segundo sobre 

fenómenos sociais. Dessa forma, o Pós-Modernismo questiona aspectos básicos do 

iluminismo: o colapso das hierarquias de conhecimento, o interesse pelo local em 

lugar do universal, a substituição do livro pela TV ou regime de signos imagéticos, a 

migração do discurso para a representação (ou do logocentrismo para 

iconocentrismo). 

A Pós-Modernidade, por outro lado, representa aspectos sociais, tais como, a 

cultura do consumo, do niilismo, a ausência de referenciais universais, a crise da 

identidade, a performatividade do sistema social, o sincretismo, a fragmentação, o 

pluralismo, entre outros. Não obstante, o autor reconhece que a distinção é frágil, 

dada a impossibilidade de desenredar o sistema cultural do social, por mais didáctica 
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que essa distinção possa ser. Neste sentido, são notórios, em David Lyon, dois 

aspectos interessantes que se manifestam nos dois conceitos, seja em um ou em 

outro: “a proeminência das novas Tecnologias de Informação e Comunicação, 

facilitando extensões maiores, como a globalização; e o consumismo, talvez 

eclipsando a centralidade convencional da produção” (LYON, 1998:17). 

Uma das características deste novo paradigma epocal é o enfraquecimento 

do saber, que já não é homogéneo em todos os países, regiões e culturas; é nesta 

fase que vários pensadores propõem conceitos como os de pluralidade 

epistemológica, relativismo epistemológico em contradição a um certo 

determinismo epistemológico ou a uma certa unicidade criteriosa de validação do 

saber. 

Boaventura de Sousa Santos refere-se, nesse sentido, a uma crise epocal, 

representada pela emergência de um “novo paradigma” que resulta da queda do que 

ele considera de paradigma dominante caracterizada pela confiança excessiva na 

racionalidade humana. Diz ainda, que  

 

vivemos num tempo atónito que ao debruçar-se sobre si próprio descobre que 

os seus pés são um cruzamento de sombras, sombras que vêm do passado que 

ora pensamos já não sermos, ora pensamos não termos deixado de ser, sombras 

que vêm do futuro que ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a 

ser (SANTOS, 1987:5). 

 

Na introdução da sua obra, A condição Pós-moderna, Jean-François Lyotard 

questiona-se sobre a posição ocupada pelo saber nas sociedades mais 

desenvolvidas; esta é a questão central na qual se desdobra este seu livro. 

De acordo com ele, trata-se de um esforço pretensioso no sentido de situar o 

conhecimento científico naquilo que considera a condição “pós-moderna”. Esta 

designação, o autor emprega-a para se referir ao “estado da cultura após as 

transformações que afectaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das 

artes a partir do final do século XIX” (LYOTARD, 1989:7). Portanto, o termo Pós-

Moderno, em Lyotard, representa uma Epistemologia que melhor reflecte o estágio 

em que se encontra o conhecimento na actual situação da cultura europeia e 
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ocidental, um conhecimento resultante de uma atitude desconstrucionista, de 

carácter fragmentário, abrangente e menos autoritária. 

Em Jean-François Lyotard, a Pós-Modernidade expressa uma época de 

modificações produzidas na forma de conceber os discursos científicos; para este 

autor, a posição que a ciência ocupa na sociedade actual difere-se do modo de sua 

posição nos tempos considerados modernos. 

Para ele, a Pós-Modernidade representa uma atitude de descrença das 

grandes ideologias fundantes de todos os discursos modernos e esta descrença 

emerge como “um efeito do progresso das ciências”. Com a descrença nas 

“metanarrativas”, a filosofia que se baseava em discursos metafísicos desaparece 

dando espaço a outras formas de legitimação mais inclusivas no âmbito científico. 

Sobre este autor, trataremos com mais pormenor no capítulo seguinte, ainda neste 

trabalho. 

Gianni Vattimo, filósofo italiano, apresenta sua visão sobre a sociedade 

trazendo duas características distintas para igual número de épocas; para a época 

Moderna, este pensador toma-a como era de esgotamento das pretensões 

totalizantes, englobantes, de uma razão única e, em contrapartida, à Pós-

Modernidade, o filósofo apresenta uma caracterização fixada por uma vivência da 

racionalidade plural e nisso, este pensador afirma mais, que em termos 

epistemológicos, o sábio pós-moderno representa alguém que percorreu uma longa 

estrada para deixar atrás de si o mito da verdade última e definitiva. 

No século XX o niilismo parece se impor como um caminho, como uma 

“chance” problemática para o pensamento contemporâneo, o Pós-Moderno. A Pós-

Modernidade é, com efeito, um período que tem como característica o 

enfraquecimento do ser; trata-se daquilo que Váttimo apelida por “pensamento 

fraco” (cfr. VATTIMO, 1980:104). 

No entender de Gianni Vattimo, o debate em torno da Pós-Modernidade 

filosófica deve, necessariamente, ser orientado por um termo heideggeriano de 

Verwindung que significa, “distorção”. Segundo ele, Heidegger faz uso desse termo 

para indicar algo análogo à Ueberwindung, “superação”, mas, a palavra Verwindung 

se distinguirá por não possuir nada da Aufhebung, “dialéctica”, e nem de uma 

tendência de exclusividade do novo em correlação ao velho. Para Vattimo, “é 
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justamente a diferença entre Verwindung e Ueberwindung que pode ajudar a definir 

o «pós» do pós-moderno em termos filosóficos” (cfr. VATTIMO, 2002:169). 

A proposta terminológica de Heidegger denota a postura de um pensamento 

ultra metafísico relativamente a própria tradição antiga da metafísica. Nisso, 

Nietzsche, apesar de não ter feito uso do termo heideggeriano de Verwindung, 

constitui o primeiro dos filósofos a tecer críticas à metafísica. Posso então afirmar 

que Nietzsche constitui o iniciador ou fundador de uma Pós-Modernidade 

efectivamente filosófica. 

Na obra Humano, demasiado humano, Nietzsche dá enfoque à possibilidade 

de se sair da Modernidade não no modo da superação, no sentido de criar novos 

elementos que substituam as categorias elementares modernas, mas somente por 

via de uma radicalização das bases da própria Modernidade. Não se trata, segundo 

Nietzsche, de trazer o novo sobre o novo da Modernidade que se tornou velho. É 

“superando” a própria superação, o “ultrapassamento”, já que ela é uma categoria 

tipicamente moderna. É nesse sentido que Gianni Vattimo dirá: 

 

se a modernidade se define como a época da superação, da novidade que 

envelhece e é logo substituída por outra novidade, num movimento imparável que 

desencoraja toda a criatividade, ao mesmo tempo que a exige e a impõe como 

única forma de vida - se é assim; então não se poderá sair da modernidade 

pensando em a superar (VATTIMO, 2002:171). 

 

Como afirmei antes, o grande contributo de Vattimo na discussão sobre a ideia 

de uma Pós-Modernidade é a caracterização que este faz do pensamento. Para ele, 

na Pós-Modernidade, o pensamento caracteriza-se por ser fraco, pensiero debole. 

Quando Gianni Vattimo refere-se a um pensamento fraco ou débil, pretende 

afirmar a fraqueza como atributo da metafísica que proporciona ou condiciona 

abertura de espaço para as variadas formas de pensamento não metafísicos, 

abertura de possibilidades de manifestações de pensamentos diferentes do 

pensamento ocidental; este pensamento fraco pretende interpretar toda a realidade 

histórico como tal sem, no entanto, exibir fundamentos transcendentais e encerra-

se numa interpretação e actuação única, sublime e inquestionável. O pensamento 
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fraco é, portanto, um pensamento de abertura à diferença; é um repensar da 

realidade. 

Depois do percurso em torno da percepção do termo Pós-Modernidade, fica-

se com uma ideia não muito precisa mas orientadora. 

A Pós-Modernidade significa, por um lado, uma fase histórica-temporal e, por 

outro, uma fase ideológica-filosófica. Como fase histórica-temporal ela representa 

um período que se segue a Modernidade e, enquanto fase ideológica e filosófica, 

significa manifestações de âmbito existencial diferentes e contrárias das Modernas. 

Ficou claro que a Pós-Modernidade constitui uma realidade que não se pode 

contornar, apesar da sua complexidade em deixar-se clara. Trata-se de um 

fenómeno ou fenómenos diferentes da sua base teórica, a Modernidade. 

No que diz respeito à Epistemologia, na Pós-Modernidade, podemos assumir 

várias verdades segundo o contexto em que se inserem e se justificam as práticas 

epistemológicas. É necessário realçar a necessidade de reflectir em torno da 

racionalidade emergente; o presente momento deverá guiar-se por uma 

racionalidade que reconheça as diferenças, não totalitária. 

Um dos factores caracterizantes da nova época determinante para o 

surgimento da era Pós-moderna, é a crise do saber científico. Os pilares que 

norteavam a Modernidade manifestaram-se insustentáveis e o facto determinou a 

emergência de uma nova maneira de compor o edifício da ciência, uma ciência que 

se pretende pós-moderna onde os saberes se reconhecem, se edificam e se 

interligam como um todo na diversidade metodológica. 

Apesar de todas as divergências constitutivas na análise das duas épocas em 

questão neste trabalho, a Modernidade e a Pós-Modernidade, uma apreciação final 

não poderia tomar sentido se a pretensão fosse deslocar as suas relações; daí que, 

para propiciar avanço e condicionar um sentido a este trabalho, entendeu-se 

pertinente, nas linhas que se seguem, desenvolver e demonstrar esta relação de base 

entre a Modernidade e a Pós-Modernidade.



 

2 Modernidade como referência necessária da Pós-Modernidade 
 

Em muita literatura filosófica, quando se discute a questão terminológica 

referente à época em que nos encontramos a viver, não poucas vezes, encontram-se 

propostas diferentes para denotar o mesmo objecto; é facto para dizer que os 

dissensos logram mais vantagens que os consensos. Encontram-se pensadores 

propondo termos como, “pós-modernidade”, “pós-modernismo”, “trans-

modernidade”, “híper-modernidade”, só para referenciar alguns dos termos mais 

usados. 

No que diz respeito a este trabalho, o termo aqui empregue é “Pós-

Modernidade, havendo passagens que, em vez de aplicá-lo no seu sentido 

substancial, emprega-se na sua adjectivação, Pós-Moderno, contudo, sempre 

indicando o mesmo objecto. 

A questão que orienta esta parte do trabalho relaciona-se com um facto 

meramente referencial, isto é, os dois termos, “Pós-Moderno” e “Pós-Modernidade”, 

indicam o mesmo objecto e fazem referência implícita a um referente, o Moderno. 

Pós-Moderno ou Pós-Modernidade parecem, realmente, dois termos algo 

estranhos. O seu significado literal pode ter a ver com alguma coisa, intrinsecamente 

indefinida, que se segue ao moderno ou que surge depois do que é moderno. E assim 

parece ser também a análise de muitos escritores e pensadores (Maria Laura 

Bettencourt Pires, 2006; Krishan Kumar,1997; Gianni Vattimo,1987). Mas como 

caracterizar o que é o Moderno e o Pós-Moderno, eis a questão crucial. 

Na linguagem vulgar, “moderno” parece ter o significado da “última coisa que 

surgiu”; contudo, se assim fosse, “pós-moderno” seria de facto um termo estranho, 

algo parecido com o que vem depois da “última coisa que surgiu” e, portanto, seria 

como que denominar o desconhecido, denominar o devir. 

Numa linguagem historicamente mais precisa, a Modernidade parece 

denominar os efeitos percebidos do desenvolvimento científico e tecnológico. E 

neste caso Pós-Moderno significaria uma era pós-científica, pós-tecnológica, de 

qualquer forma uma época orientada por parâmetros que não se podem precisar. 

Moderno sempre esteve em oposição ao antigo, pelo menos ao nível do 

entendimento do senso comum que se pode confirmar na obra da escritora Maria 
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Laura Bettencourt Pires Teorias da Cultura, quando define o conceito de 

Modernidade nos seguintes moldes: 

 

A questão da superioridade ou da inferioridade do presente em relação ao 

passado punha-se desde a Querelle des Anciens et des Modernes, que ocorreu 

no início do séc. XVII, em França, e em que houve um grande debate entre os 

Antigos e os Modernos (PIRES, 2006:61). 

 

No entanto, Pós-Modernidade não aparece como oposição a algo, mas, antes, 

apenas que se segue a algo. Por isso, Pós-Moderno só pode significar uma época 

histórica balizada por certos parâmetros que são diferentes de outros em outras 

épocas. E talvez seja por apenas se poder dizer que os parâmetros são outros, por 

haver alguma indefinição inerente ao próprio termo, por haver falta de focalização 

em algo, que este termo e, portanto, o seu significado, surja demasiado aberto, 

impreciso, impróprio para mentes pouco habituadas a trabalhar com racionalidades 

diversas. 

Neste contexto, a imprecisão inerente ao termo parece-me reflectir desde logo 

o seu maior problema e a sua maior potencialidade. E isto porque “Pós-

Modernidade” sendo em si mesmo um termo que faz um apelo central ao tempo, 

apela à história e à sua indeterminação como a baliza que melhor enquadra e 

determina a vida humana. 

Por isso, paralelamente, a ruptura completa que alguns autores vêem entre a 

Modernidade e a Pós-Modernidade (por exemplo, BAUDRILLARD, 1991:197, que 

considera as duas épocas como autênticas revoluções) não é partilhada pela maior 

parte dos autores que olham para o conceito de Pós-Modernidade como um termo 

descritivo que não significa anti-moderno mas, apenas, que se segue ao moderno e 

que, naturalmente, não partindo de uma tábua rasa se edifica também a partir do que 

é passado. 

Vários pensadores e escritores que tratam da Pós-Modernidade têm 

apresentado esta época como uma fase de ambivalência e “confusão” de ideais; a 

Pós- Modernidade  
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caracteriza-se pela ambivalência e pela incerteza e é marcada pela discordância 

e por desilusão ao longo do seu percurso, podendo ser visto como uma extensão 

do impulso crítico, céptico, discordante e até niilista da própria Modernidade 

(PIRES, 2006:89). 

 

Se há muito poucas certezas sobre o que deve ser este período histórico, 

pouco se sabe do seu paradigma definidor e, as suas múltiplas perspectivas o 

tornam menos denso. A Pós-Modernidade edifica-se e, ai sem dúvida, no seu espírito 

crítico ao paradigma moderno, uma das suas poucas convicções. Portanto, a Pós-

Modernidade é ela enquanto referência a Modernidade. 

 

3 A Dimensão Epistemológica na Pós-Modernidade 

 

A crise da Modernidade traz consigo uma crise em sua concepção de ciência. 

A busca da verdade, a crença de que a realidade poderá ser expressa através do 

conhecimento científico e a visão antropocêntrica do homem em relação ao saber 

constituem características que fundamentam os processos de produção do 

conhecimento moderno, ou seja, que dão sentido à Epistemologia Moderna e são 

aspectos profundamente questionados na discussão contemporânea da filosofia da 

ciência. 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos, sociólogo português, na sua 

obra Crítica da Razão Indolente, a Ciência Moderna e sua Epistemologia são 

constituídas com base no que se considera “forma moderna de pensar”, uma forma 

que se reflecte num alegado rigor científico. Nesse sentido, são estabelecidas leis 

que permitem compreender o modo de funcionamento de toda a realidade, a ideia de 

“mundo-máquina”, do determinismo mecanicista; à tal “forma moderna de pensar” é 

lhe reconhecida a capacidade de explicar o real; compartilha-se uma crença de que, 

assim como foi possível compreender as leis da natureza, assim será em relação às 

leis da sociedade (Cfr. SANTOS, 2002-60/62). 

Michel Foucault em As Palavras e as Coisas ressalta que a “Episteme” 

moderna surge quando o saber abandona o espaço da representação, ao qual estava 

confinado pela “Episteme” clássica, e se consolida como o saber do homem, novo 
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elemento, até então, inexistente e que passa a comandar todo o campo do 

conhecimento. Este conhecimento universalista é um saber controlado no homem, 

“sujeito conhecedor da realidade”, distinguindo-o bem do objecto em estudo, 

constituem os aspectos claros e centrais que orientam a discussão epistémica. 

No entanto, novas perspectivas para o estudo da sociedade e de seus diversos 

aspectos são enfatizadas como pontos cruciais para os pensadores da época 

seguinte à Moderna, a Pós-Moderna. Enquanto a Modernidade considerava crucial o 

alcance de consensos, nos moldes de efectivar a ciência, as estratégias dos filósofos 

pós-modernos pautam por um clima de dissensos. As meta-narrativas de Lyotard e 

as afirmações de carácter legal já não são tomadas de pertinência na Pós-

Modernidade. 

Enquanto a ciência moderna alicerça a sua “Episteme” nas grandes sínteses 

homogeneizadoras, a “Episteme” pós-moderna, em geral, legitima-se pelo 

heterogéneo, pela diferença. As “grandes narrativas” modernas são alvo de 

substancial crítica pós-moderna, as “narrativas modestas” são apontadas por 

Lyotard como sendo alternativas condizentes ao particularismo que a Pós-

Modernidade faz questão de ressaltar. 

O argumento em A condição pós-moderna de Jean-François Lyotard está 

centrado na ideia de que as grandes narrativas não explicam o mundo já que fazem 

parte de jogos de linguagem e estes se baseiam em tipos de enunciados que 

“formam a ciência”. Nenhum conceito ou teoria pode compreender a totalidade do 

real. O discurso especulativo faz parte deste jogo e a ciência, nada mais é do que um 

jogo com regras bem definidas (cfr. LYOTARD, 1989:15-18). 

A Epistemologia Pós-Moderna acredita ser necessário renunciar às 

pretensões de explicações universais, sendo o seu perfil analisar o fenómeno da 

linguagem humana. É justamente nesta importância atribuída à linguagem que o 

saber centrado no sujeito, característico da “Episteme” moderna, será questionado. 

A “viragem linguística” nas discussões filosóficas levando a filosofia da 

consciência à da linguagem, ou seja, a atribuição de força à linguagem no 

pensamento filosófico é de extrema significância neste debate. O novo estatuto 

atribuído à linguagem pede uma reflexão sobre o que vem a ser verdade e nisso uma 
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questão pertinente se impõe nos seguintes moldes: seria a ciência capaz de 

comprovar verdades e assim torná-las dogmas universais? 

A resposta negativa a essa questão coloca em cheque a Ciência Moderna 

tradicional e a sua busca pela comprovação científica da verdade. 

Na sua obra, Pensamento Pós-Metafísico, Habermas defende a necessidade 

e a importância destas discussões para a construção de um conhecimento 

“engajado” e “revolucionário”, numa abordagem crítica das teorias, da ciência e do 

próprio presente, construindo, assim, um conhecimento emancipatório. 

É neste sentido que defino este trabalho no sentido de restauração de um 

estatuto epistemológico de todo o tipo de produção, legitimação e aplicação do saber 

nas diferentes circunstâncias em que o Homem, enquanto produtor do saber, se 

encontre. 

A epistemologia pós-moderna tem fundamentos a partir da observância do 

processo desconstrucionista que se impõe na Pós-Modernidade partindo de 

fundamentos Pós-estruturalistas daí, uma das razões necessárias para compor e 

apresentar uma descrição mais ou menos exaustiva da relação entre Pós-

Modernidade e Pós-Estruturalismo. 

 

4 Pós-Modernidade versus Pós-Estruturalismo 

 

Conforme tenho vindo a afirmar logo nas páginas introdutórias deste capítulo, 

é minha intenção procurar esclarecer a ideia da Pós-Modernidade e reflectir, ao 

mesmo tempo, em torno das implicações da Epistemologia nesta fase. E, para tal 

finalidade, vi-me obrigado a ter em consideração elementos teóricos fundamentais 

em torno das várias discussões; é neste âmbito que considero necessário reservar 

esta parte final do capítulo para analisar as aproximações e distanciamentos entre a 

Pós-Modernidade e o Pós-Estruturalismo tendo enfoque os seus principais 

pensadores que possuem a mesma base teórica, tanto de um assim como de outro 

movimento, se baseiam em críticas à razão iluminista. 

Um dos problemas que se tem observado com frequência quando se pretende 

relacionar estes dois termos tem sido a confusão entre os termos “Pós-

Modernidade” e “Pós-Estruturalismo”; esta minha constatação é amplamente 
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confirmada por Tomaz Tadeu da Silva, pensador brasileiro, quando escreve nos 

seguintes termos: 

 

como já se sabe Pós-Estruturalismo e Pós-Modernidade são conceitos amplos 

de definições pouco precisas. Eles tendem também a se confundir, ligados que 

estão a um mesmo conjunto de contestações aos fundamentos do pensamento, 

da filosofia, das ciências sociais, das artes (SILVA, 1996:236). 

 

Nesta parte do trabalho, pretendo clarificar que embora haja aproximações 

filosóficas e históricas entre estes dois movimentos, cada um deles possui uma 

genealogia, uma trajectória e aplicações diferentes. 

Cada um dos termos denota um movimento diverso e por conseguinte, 

apresenta um objecto teórico de base diferente do outro; com mais precisão digo que 

o objecto teórico do Pós-Estruturalismo coincide com o Estruturalismo e o da Pós-

Modernidade com a Modernidade e a emergência de cada um deles representa um 

esforço de superação teórica e objectiva. 

Pós-Estruturalismo é uma resposta filosófica específica, fortemente inspirada 

e motivada pelos trabalhos de Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger, contra as 

pretensões científicas do Estruturalismo. A Pós-Modernidade, no entanto, representa 

uma transformação da modernidade ou uma crítica radical do sistema de valores e 

práticas inerentes à Modernidade. 

Apesar destes esclarecimentos que procurei trazer, é necessário que se tenha 

em mente que os significados destes termos não são fixos ou estáveis pois, 

dependem muito das aplicações que os teóricos pretendem atribuir ao seu uso. 

De seguida irei desenvolver a base de emergência do Pós-Estruturalismo 

enquanto movimento tipicamente francês dos anos 60. 

O Estruturalismo francês do final dos anos 50 e durante os anos 60 funcionou 

como “megaparadigma” nas ciências humanas e sociais sob uma forma 

exageradamente optimista e cientificista. Assim, a linguagem era o elemento 

paradigmático de centralização na vida social e cultural do homem. Este movimento, 

o Estruturalismo, fazia parte da chamada “viragem linguística” empreendida pela 

filosofia ocidental. 
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A tradição da Linguística Estrutural tinha suas origens no Formalismo europeu 

do final do século XIX transformando-se sob a influência combinada de Ferdinand 

de Saussure e Roman Jakobson no programa dominante de pesquisa linguística. 

Por intermédio de Lévi-Strauss, Greimas, Roland Barthes, Althusser, Lacan e 

Foucault, o Estruturalismo penetrou na Antropologia, na Crítica Literária, na 

Psicanálise, no Marxismo, na História, na Estética e nos estudos da Cultura Popular 

e transformou-se em um poderoso e globalizante referencial teórico para a análise 

semiótica e linguística da sociedade, da economia e da cultura que passaram a ser 

consideradas como sistemas de significação. 

Foi sob inspiração de Nietzsche e Heidegger, que os pós-estruturalistas 

procuraram descentrar as “estruturas”, a sistematicidade e a pretensão científica do 

Estruturalismo, criticando a metafísica que lhe estava subjacente. 

O Pós-Estruturalismo e o Estruturalismo têm em comum, a crítica ao sujeito 

humanista. 

Nos anos 60, com grande influência e aceitação principalmente a partir de 

1968, a década da transição do Estruturalismo ao Pós-Estruturalismo, reagindo às 

sínteses anteriormente valorizadas, sofrendo os efeitos do Estruturalismo, embora 

ao mesmo tempo revoltando-se contra suas pretensões cientificistas, pensadores 

como Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault e tantos outros, 

filosoficamente com influências de Nietzsche e Heidegger, rejeitaram o status de 

possíveis focos ao “eu” como o categorizava a fenomenologia ou a psicanálise, ou 

as concepções baseadas numa realização histórica da Razão. 

Estes filósofos, voltando as armas críticas dos estruturalistas contra as 

próprias ciências sociais e humanas, trataram de anunciar o fim de várias 

possibilidades: da busca da verdade, de um “eu” unificado, da fundamentação de 

sentidos inequívocos, de legitimação da civilização ocidental e de revolucionar em 

profundidade as estruturas sociais. 

Foi precisamente explorando esta via crítica que estes filósofos pós-

estruturalistas desembocam na emergência de uma atitude conhecida como pós-

moderna consubstanciada na crítica do humanismo metafísico ocidental que fez 

emergir a noção da “morte do homem” entendido como sujeito e, ao mesmo tempo, 

como objecto, e privilegiado nos processos de conhecimento. 



 

 

 

 
 

 



 

2. TEORIAS DESCONSTRUCIONISTAS DA PÓS-MODERNIDADE 

 

 
Apesar de reconhecer a existência de várias manifestações epistemológicas 

na época pós-moderna, o objectivo deste capítulo é fazer uma exposição das teorias 

mais representativas da época ao mesmo tempo que irá destacar as directrizes 

desconstrucionistas, em cada teórico, partindo da análise do seu pensamento e sua 

base filosófica conceitual. 

A Epistemologia Pós-Moderna é de natureza desconstrucionista e sabendo 

que a Desconstrução, no sentido que a tomo neste trabalho, enquanto base crítica 

das construções e desenvolvimentos sistémicos, tem bases pós-estruturalistas 

francesas, destacam-se três teorias que são as mais representativas no âmbito das 

Ciências Humanas e Sociais. 

 

1 Contornos Desconstrucionistas na Epistemologia de Michel Foucault 

 

1.1 Aspectos Fundamentais do seu pensamento 

 

O projecto epistemológico de Michel Foucault faz parte do vasto programa 

desconstrucionista conduzido por filósofos filiados ao movimento pós-estruturalista 

francês; é um projecto fundamentado na história das ideias e do pensamento da 

“logofobia” da cultura ocidental através de descontinuidades obscuras no 

processamento da representação do conhecimento. 

Michel Foucault assume como seu princípio de estudo e análise, a 

interpretação do descontínuo no pensamento ocidental, procurando encontrar no 

mundo exterior a articulação entre o conceito de objecto e o poder de julgar. 

Mateus Weizenmann, um prestigiado estudioso de Foucault, na sua obra 

Foucault: sujeito, poder e saber, afirma que o filósofo estabelece uma nova forma do 

pensamento e das ideias reflectindo sobre o significado do objecto, através de 

mecanismos que permitem a qualificação, a medida, a apreciação e a hierarquização 

dos objectos pela diferenciação. Observa-se um paradoxo nas intenções de Foucault 

no facto de que, integra uma materialidade que possui uma existência em si, 



 

64 | Desconstrucionismo Derridiano e Teorias Epistemológicas da Pós-Modernidade: Influências Recíprocas 

 

independentemente do conhecimento que se possa ter do objecto, considerando que 

não é fruto da humanidade, mas do mundo exterior que se lhe impõe e constrange o 

visível e o invisível. 

Porém, para emergir um significado no objecto é necessário a acção da 

dimensão humana da relação Saber-Poder, transformando as características físicas 

das interacções em significados. O significado vai interagir com o objecto e com o 

significante, ou seja, constitui a ponte entre a realidade material e a realidade 

individual, em que o objecto deve ser pensado dentro do seu contexto histórico-

cultural e social, revelando relações com outros objectos. Evidencia-se assim o 

poder da linguagem como regulação da existência e produtora permanente do saber. 

A originalidade do seu prisma epistemológico está relacionada com a 

incredulidade relativa à consciência absoluta da razão ocidental à maneira 

cartesiana, capaz de conhecer e reproduzir conhecimento apenas a partir de 

intuições e distinções. Neste sentido, vê-se quão difícil se tornaria exibir uma 

interpretação desconstruída do conhecimento, pois acarretava o tombo da razão 

transcendental, imposta e aceite pelo pensamento ocidental por alguns dos 

proeminentes filósofos que marcaram épocas, tal é o caso de Platão, Descartes, Kant 

e Hegel. 

Apesar destas observações, convém referenciar que foi essa a tarefa que 

Michel Foucault se propôs concretizar, a partir das transformações que se operam 

na análise indissociável da relação Saber-Poder. 

Desta feita, Foucault contrapõe a análise de um sujeito cognitivo 

profundamente marcado, quer pela inteligibilidade cultural, quer pela natureza 

exterior, para libertar as marcas de uma memória que atravessa o tempo, através de 

significações, pensamentos, desejos e ameaças na esfera do visível e invisível do 

poder do conhecimento. Michel Foucault contradiz uma visão epistemológica 

assegurada na relação Saber-Poder através do conceito de “Episteme”, com o 

objectivo de analisar as descontinuidades entre as épocas, culturas e objectos do 

conhecimento, que possibilitam as mudanças de interesses, conceitos e estratégias 

para a formação da epistemologia enquanto filosofia da ciência. 

Em relação à noção de “Episteme”, Michel Foucault considera-a semelhante à 

noção de paradigma de Thomas Kuhn. Na Estrutura das Revoluções Científicas de 
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Kuhn, o característico da ordem do progresso é a ordem do devir científico, o que vale 

dizer que, durante o processo de desenvolvimento de uma ciência, há um período em 

que a investigação é feita sem nenhuma teoria pré-estabelecida, dando origem a 

diferentes interpretações sobre um mesmo objecto (cfr. KUHN, 1998:201-207). 

Ora, em determinado momento, uma destas interpretações impõe-se à 

comunidade científica como a mais rigorosa para a investigação de um domínio e é 

aceite como modelo de pesquisa. 

No entanto, para Foucault, a ideia de “Episteme” não tem uma teoria 

subjacente e também, nem sequer constitui um estágio da razão mas sim, um 

conjunto de relações positivas inconscientes, dentro do qual o conhecimento é 

produzido e racionalizado e, difere com a noção paradigmática de Kuhn, que somente 

cinge-se no âmbito científico, no facto de que a “Episteme” de Foucault abrange a 

cultura do homem no seu todo. 

 

1.2 O significado ontológico do saber em Michel Foucault 

 

A problemática do significado ontológico do saber, no pensamento de Michel 

Foucault, constitui-se em três vertentes: um conceito de saber ou conhecimento, um 

conceito de ordem do discurso que se pode fazer equivaler à ordem do saber e, 

finalmente, um conceito de regime de verdade. A seguir apresenta-se o 

desenvolvimento de cada secção componente da ordem ontológica do saber de 

Foucault. 

 

1.2.1 O conceito de Saber 

 

O conceito de saber de Foucault empreende, antes de nada, uma 

contraposição radical a toda a tradição filosófica principiada na Grécia clássica. 

Tradicionalmente, Aristóteles, já considerava que fosse próprio ao homem o 

desejo de conhecer. O estagirita associava o próprio acto de conhecer com o fruir do 

prazer por parte do homem. Na sua óptica, o conhecimento seria como um instinto 

tão natural equivalente ao processo de alimentação, que constituía o proprium da 

natureza humana, o acto de conhecer (cfr. CRESSON, 1980:59-61). 
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Decorre, deste facto, que sendo o saber algo natural também o são o 

conhecimento, os objectos e os sujeitos; todos tomados como dados, de modo que 

a história do conhecimento e do que lhe é contíguo nada mais seria senão a 

sagacidade de observar o movimento que leva do mais simples ao mais complexo. 

Os factos e os objectos adequam-se ao conhecimento dado haver uma continuidade 

entre ambos, isto é, que o conhecimento reconhece-se nos objectos e estes no 

conhecimento. 

Michel Foucault defende, contrariamente, partindo da influência de Nietzsche, 

que o conhecimento é uma Erfindung, “invenção”, um invento de animais inteligentes. 

Ao invento contrapõe-se aquilo que tem uma origem Ursprung, quer dizer, um 

fundamento originário metafísico, supra-histórico, cujo destino é repetir 

perpetuamente sua essência, seu eidos dado. Partindo desta negação do carácter 

natural do conhecimento desdobra-se todo o pensamento conceptual da 

epistemologia foucaultiana. 

No pensamento de Foucault, quando se fala de um invento significa vir a ser 

e, partindo desse pressuposto, o conhecimento, como toda a invenção, tem um 

tempo e um lugar que lhe são próprios, um ponto de surgimento. Enquanto invento, 

o conhecimento tem uma origem mesquinha e se estabelece dentro desse prisma 

como reportagem do momento. 

Ocorre, no entanto, que toda a invenção é uma ruptura com o que até então se 

dava, ela instaura o novo. E o que a engendra é sempre um motivo que busca 

esconder-se: uma maldade ou mesquinharia. É por isso que, de acordo com Foucault, 

Nietzsche busca, sobretudo, contrapor-se ao filósofo Baruch Spinoza quando 

pretende caracterizar o conhecimento. A contraposição manifesta por Nietzsche em 

relação a Spinoza não é à toa já que o mesmo se considera o ápice de uma tradição. 

O filósofo da imanência, no seu projecto epistemológico, considera que 

somente é possível o conhecimento quando se evita rir, deplorar ou odiar o objecto; 

o conhecimento equivale a uma simplicidade que comunica as coisas com a 

transparência de sua verdade; ele é como que um afecto distinto que acolhe o objecto 

em sua pureza manchada pelas más relações, amando-o tal qual ele se dá. 

Friedrich Nietzsche prefere situar o conhecimento no mundo dos homens, 

longe de qualquer paraíso metafísico; para ele, o conhecimento é fruto dos instintos, 
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mais exactamente, da batalha entre os instintos e, nesse sentido, depreende-se que 

em Nietzsche o conhecimento tem a ver com a guerra, constitui-se como evento de 

guerra resultante da luta entre os três instintos apontados na Ética de Spinoza como 

sendo elementos contra epistémicos: rir, deplorar e odiar. É partindo de uma trégua 

efémera entre estes instintos em luta que o homem poderá atingir o conhecimento. 

O conhecimento contra-instintivo e contranatural tem como objectivo 

dominar as coisas. O autor é contra um mundo sem ordem, sem encadeamento, sem 

formas, sem beleza, sem sabedoria, sem harmonia, sem lei, que o conhecimento tem 

de lutar (cfr. FOUCAULT, 2009:18). Como nada liga o conhecimento à natureza então, 

entre este e as coisas não há continuidade, mas uma diferença; as coisas não 

existem para serem conhecidas. 

Assim, partindo destas percepções, o conhecimento constitui um vergar das 

coisas, uma relação insidiosa que busca destruí-las, pois é o rir das coisas, o 

desprezo por elas e o ódio que funda o conhecimento. 

Sendo um fundamento marcado pela guerra, o sujeito de conhecimento vê-se 

em destroços no interior desta posição. Os instintos lutam entre si e o conhecimento 

decorre desta luta, a esse conjunto chama-se sujeito. Ora, então não há nenhum 

sujeito uno, pois a unidade não tem partes. Disto, ou há sujeitos ou não há sujeito 

possível. Do mesmo modo, deus é expulso do coração das coisas; ainda Kant 

garantia o conhecimento através do recurso à existência do divino; mas um 

conhecimento que não é a continuação suave das coisas, e sim a força que as busca 

submeter, e uma natureza que não tem em si a predisposição ao conhecimento, mas 

que só se dá a conhecer quando dominada, este saber e esta natureza são 

desdivinizadas.  

Todo o conhecimento é perspectivo, generalizante e particular, 

simultaneamente. É perspectivo, pois dá-se em uma batalha e pela batalha, todo o 

conhecimento é uma relação estratégica. É generalizante dado que ele esquematiza 

as coisas, tanto pior sem nenhum fundamento. É, igualmente, particular já que o 

conhecimento é como que um duelo que se manifesta numa luta singular do homem 

com o objecto que ele quer dominar. 
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1.2.2 A ordem do discurso 

 

Na óptica de Michel Foucault, o saber enquanto resultante de relações de luta, 

gerador de relações de poder, instrumento de guerra e meio de dominação, ele 

equivale a poder. O saber é uma maldade contra as coisas; o saber, em suma, como 

diz Foucault, “não é feito para compreender, ele é feito para cortar” (FOUCAULT, 

1981:28). 

Note-se contudo, que até agora considerei o conceito do saber em si e com 

isto, pretendo que se entenda que não o situo em suas condições de circulação e de 

produção mas, somente naquilo que o caracteriza precisamente enquanto saber. 

Entretanto, o saber, justamente por ser invenção, é também produção e circulação. É 

deste regime, desta economia, desta ordem que aqui tomo em consideração. 

Em sua aula inaugural, A ordem do discurso, Foucault coloca logo nas 

primeiras páginas, aquela que se pode considerar a primeira, a principal e a mais 

importante hipótese sua ao afirmar nos seguintes termos: 

 

(…) suponho que em todas as sociedades a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, seleccionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível materialidade 

(FOUCAULT, 1999a:8-9). 

 

Há mais uma hipótese que é, igualmente, importante mas que, contudo, é 

como que simples antecipação daquela constante em A verdade e as formas 

jurídicas que não é desenvolvida e fundamentada pelo filósofo tal qual lá. Trata-se 

de considerar que o discurso mais concretamente, o saber, não é neutro e não se 

constitui algo desinteressado, pois está vinculado ao poder e ao desejo. Perceba-se 

neste sentido que, o saber enquanto vinculado ao desejo se confina como seu 

objecto então, enquanto tal, ele se difere do desejo, objecto da psicanálise. 

Mediante análises pode-se extrair um conjunto de conclusões lógicas; em 

princípio há uma ordem do discurso, um regime discursivo que selecciona os tipos 

de discursos em causa: controlo da produção, circulação e aplicação do discurso. 
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Na área discursiva existe, portanto, procedimentos de controlo, os quais Foucault 

divide em internos e externos. 

Os procedimentos internos de controlo são exercidos pelos discursos sobre 

si, mesmos, funcionando, marcadamente, “a título de princípios de classificação, de 

ordenação, de distribuição como se se tratasse, desta vez, de submeter outra 

dimensão do discurso: a do acontecimento e do acaso” (Idem:21). 

 

1.2.3 Regime de verdade 

 

A primeira hipótese da Ordem do discurso é a de que existem procedimentos 

externos de controlo do discurso, os procedimentos de exclusão. Aquele que 

Foucault aborda mais detalhadamente chama-se vontade de verdade, mas há outros, 

como a interdição e a separação/rejeição. 

A Interdição é equivalente a restrição de enunciação, quer dizer, “não se tem o 

direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo, em qualquer circunstância, que 

qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (Idem:9); e apresenta três tipos 

principais de interdição que são, o tabu do objecto, o ritual da circunstância e o 

privilégio ou exclusividade do sujeito que fala. 

Quanto a Separação/Rejeição, Michel Foucault dá o exemplo do louco, que 

nada mais é senão aquele cujo discurso não deve circular, quer dizer, cuja 

materialidade de seu discurso deve, ao mesmo tempo ser seccionada das demais, 

rejeitada em um aparato de saber, constituído de uma rede de instituições que 

escutam esse discurso, e lhe retira os poderes. 

Mas é a vontade de verdade que mais nos importa nesta abordagem; a 

vontade de verdade rege a nossa vontade de saber desde o século VI a.C., 

remontando-nos a um dos maiores filósofos da antiguidade, Platão. Observando por 

dentro, um discurso verdadeiro ou falso não guarda semelhança com os demais 

procedimentos de exclusão, pois estes devem ser arbitrários e providos de aporte 

institucional; mas vista de fora, a vontade de verdade se mostra como um 

procedimento de exclusão que se manifesta histórico, arbitrário e institucionalmente 

apoiado. 
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A vontade de verdade manifesta-se institucionalmente apoiado, pois há os 

sistemas de livros, de edição, as bibliotecas, laboratórios, universidades, etc. Embora 

isto, o que reconduz a vontade de verdade é, sobretudo, a maneira pela qual uma 

sociedade aplica o saber, o equivalente as formas de valorização ou não, formas de 

distribuição de repartição, de atribuição. 

Quando encarada por estas vias, a mesma vontade de verdade mostra-se 

como sistema de coerção e desta forma, os discursos buscam autorizar-se pelo 

discurso da verdade. Há séculos que a vontade de verdade só faz crescer; tanto é 

que outros procedimentos de exclusão tais como a interdição, sujeição e rejeição, se 

orientam no sentido da vontade de verdade pois, esta os toma, os modifica, os 

reorienta, ao mesmo tempo que ela se fortalece e se torna mais incontornável. 

A vontade da verdade mostra-se Histórica, porque remete ao surgimento da 

filosofia platónica, à separação entre poder e saber no Ocidente, ao fim do sofista e 

ao surgimento da distinção verdadeiro/falso, que dará “a forma geral de nossa 

vontade de saber”. 

É a partir da separação entre saber e poder e da distinção, instituída pela 

filosofia platónica e pelo saber das testemunhas, próprio à prática judiciária grega, 

entre verdadeiro e falso que nossa vontade de saber tomou a forma que tem até hoje; 

forma geral, que funcionou historicamente como procedimento de exclusão do 

discurso. Passou por diversas mudanças durante os séculos que nos separam de 

Platão, de Aristóteles, etc., mas não deixou, nunca, de funcionar como sistema de 

exclusão. 

Com Platão opera-se uma separação entre a verdade e o desejo e o poder de 

modo que aquela passa a não mais corresponder a estes. A verdade existe no mundo 

das ideias, imutável. Neste mundo, mundo das coisas, o que há é a corrupção das 

ideias; aqui a verdade não está em jogo, somente o desejo e o poder estão. Assim, a 

verdade, jamais poderia reconhecer que é guiada por uma vontade, buscando 

mascarar-se como fecunda, e universal, nunca como sistema de exclusão. 

A vontade de verdade, que faz girar, em torno de si, os demais discursos, 

funciona como procedimento de exclusão. E isto porque, se em todas as sociedades 

há um regime de verdade, no Ocidente este toma proporções imensas. 
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Por regime de verdade devemos entender os discursos que funcionam como 

verdade, regras de enunciação da verdade, técnicas de obtenção da verdade, 

definição de um estatuto próprio daqueles que geram e definem a verdade; portanto, 

ligação circular entre verdade e poder, este último elemento que produz verdade e a 

sustenta, verdade que produz efeitos de poder (cfr. FOUCAULT, 1981:1-14). 

Podemos concluir que estas concepções permitem a Michel Foucault 

conceituar a verdade de um ponto de vista estritamente discursivo enquanto 

“conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui 

ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (Idem:13), ou como um “conjunto de 

procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o 

funcionamento dos enunciados” (Idem:14). 

Um regime de verdade ou, o que interpretamos como o mesmo, uma economia 

política da verdade indica as maneiras, os procedimentos de troca, de mudança, de 

atribuição, de produção, de incitação, de cessão, de constituição da verdade. Assim, 

o discurso científico e as instituições que o produzem centralizam a verdade e ela é 

incitada constantemente pelos campos político e económico; há um grande 

consumo e uma grande difusão da verdade; há grandes aparelhos de produção e 

difusão da verdade, tais são, as universidades, o exército, a escritura, a mídia; e por 

último, ela é objecto de debates políticos e confrontos sociais. 

 

1.2.4 A problemática do Método 

 

O problema ligado a questão metodológica no arquivista é de estrema 

importância pois, é deste que se pode perceber todos os meandros interpretativos 

do autor; O método foucaultiano é genealógico. 

A partir da década de 70, “genealogia”, enquanto método de Michel Foucault, 

apoia-se na noção de saber enquanto Erfindung, ou, antes, a noção de que as coisas, 

como o saber, foram inventadas. 

Com inspiração em Nietzsche, o método genealógico busca situar as coisas 

no mundo dos homens, pensá-las em sua própria história, através da análise 

documental que busque a vida, o corpo daqueles que viveram, e não as letras mortas 

nos livros. O genealogista não se contenta com o azul dos sonhos metafísicos, com 
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aquilo que se diz desde sempre dado; a genealogia, diz Nietzsche no prólogo da sua 

obra, Genealogia, prefere “o cinza, isto é, a coisa documentada, o efectivamente 

constatável, o realmente havido, numa palavra, a longa quase indecifrável escrita 

hieroglífica do passado moral” (NIETZSCHE, 2007:13). 

A genealogia fundamenta-se na procura e na investigação, na criação e não 

em normas escritas para uma consulta; ela é um método, portanto, que busca saber, 

na acepção o valor dos valores, o peso próprio, a real importância, a origem e o 

contexto da origem dos valores, aquilo a que os gregos apelidaram por arché; não 

qualquer saber, mas um saber que se deve demonstrar documentalmente, para não 

ficar na mera verborragia bíblica. 

Hubert Dreyfus e Paul Rabinow, ao proporem na sua obra a questão de “O que 

é a genealogia?”, acentuam princípios como a ausência do progresso linear, o 

emprego de uma historiografia marcada por descontinuidades, a recusa às 

essências eternas e o cepticismo à hermenêutica que se podem observar na 

genealogia de Foucault, como se pode constatar no trecho que se segue: 

 

A genealogia se opõe ao método histórico tradicional; seu objectivo é “assinalar 

a singularidade dos acontecimentos, fora de toda finalidade monótona”. Para a 

genealogia não há essências fixas, nem leis subjacentes, nem finalidades 

metafísicas. A genealogia busca descontinuidades ali onde desenvolvimentos 

contínuos foram encontrados. Ela busca recorrências e jogo ali onde o progresso 

e a seriedade foram encontrados. Ela recorda o passado da humanidade para 

desmascarar os hinos solenes do progresso. A genealogia evita a busca da 

profundidade. Ela busca a superfície dos acontecimentos, os mínimos detalhes, 

as menores mudanças e os contornos subtis. Ela evita a profundidade dos 

grandes 89 pensadores; seu maior inimigo é Platão (DREYFUS & RABINOW, 

2010:141-142). 

 

Vários elementos desenvolvidos por Nietzsche, são resgatados por Foucault 

em seu famoso texto, Nietzsche, a genealogia e a história. Em si tratando de um 

método de análise histórica, a genealogia funda-se na análise de documentos, 

conforme o dito, que situa as coisas na história de forma antimetafísica. Michel 

Foucault afirma que, 
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a genealogia não se opõe à história como a visão altiva e profunda do filósofo ao 

olhar de toupeira do cientista; ela se opõe, ao contrário, ao desdobramento meta-

histórico das significações ideais e das indefinidas significações. Ela se opõe à 

pesquisa de 'origem' (FOUCAULT, 1981:12). 

 

Na passagem acima, novamente aparece em foco a questão da origem. Em 

alemão há três palavras que são traduzidas como origem, apesar de seus 

significados serem distintos para Nietzsche; trata-se de Ursprung, Entestehung e 

Herkunft. Sabe-se que o conhecimento não tem Ursprung que é origem no sentido 

de essência metafísica; situar o conhecimento no mundo é entendê-lo como uma 

invenção, Erfindung. A genealogia opõe-se à pesquisa da Ursprung, pois que este 

tipo de pesquisa busca o fundamento originário das coisas, anteriores ou mesmo 

fora da história. 

O método de trabalho de Michel Foucault resulta de uma inspiração de 

Friedrich Nietzsche e afirma que a genealogia, enquanto método de trabalho do 

filósofo, não deve buscar a Ursprung das coisas, porque nada tem essência, o que é 

indicado por este nome resulta de uma edificação do pouco a pouco, por acidentes 

externos às coisas; é que “o que se encontra no começo histórico das coisas não é 

a identidade ainda preservada da origem, é a discórdia entre as coisas, é o disparate” 

(Idem:13). 

Para Michel Foucault não existe uma verdade tal qual querem os platónicos, 

não existe nenhum eidos; este filósofo compreende que “a história com suas 

intensidades, seus desfalecimentos, suas grandes agitações febris, com suas 

síncopes, é o próprio corpo do devir. É preciso ser metafísico para lhe procurar uma 

alma na idealidade longínqua da origem” (Idem:14), é preciso ser metafísico para 

empreender uma pesquisa de Ursprung. 

O conhecimento, sendo invenção, um dia não existia e no outro existia; ou seja, 

o conhecimento tem uma origem, mas esta é mais bem indicada por dois outros 

vocábulos alemães Herkunft e Entestehung. Eles também significam mais 

fidedignamente o objecto próprio da genealogia. 

A melhor tradução para Herkunft é “proveniência”, pertencimento a um grupo, 

povo, clã ou tradição. Trata-se de fazer aparecer o acontecimento que permitiu a 
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formação de um conceito ou carácter; portanto, em dissociando o que hoje se dá, 

pesquisar o que se perdeu. Sem nenhum traço evolucionista, a Herkunft quer 

“descobrir que na raiz daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós somos, não 

existem a verdade e o ser, mas a exterioridade do acidente” (Idem:15). Pesquisa da 

herança, das folhas, da heterogeneidade, da instabilidade, que dissocia o que é dado 

como uno. Como é um corpo que as marcas se inscrevem, que os acontecimentos 

se fazem sentir, é justamente na articulação entre corpo e história que a Herkunft se 

situará. 

Quanto a Entestehung, a melhor tradução seria “emergência”: análise do ponto 

e da lei de surgimento de algo. “A genealogia reestabelece os diversos sistemas de 

submissão: não a potência antecipada de um sentido, mas o jogo casual das 

dominações (…) [e é por isso que] a emergência se produz sempre em um 

determinado estado das forças” (Idem:16). Portanto, a análise da Entestehung deve 

mostrar o combate entre as forças ou o meio pelos quais elas buscam se perpetuar 

quando já decadentes. 

A Entestehung, no entanto, se dá na distância entre as forças em combate, 

pois não existe emergência que não se dê no âmbito da luta entre dominadores e 

dominados. Se a dominação é histórica, alterando-se na história, ela sempre “impõe 

obrigações e direitos; ela constitui cuidadosos procedimentos. Ela estabelece 

marcas, grava lembranças nas coisas e até nos corpos; ela se torna responsável 

pelas dívidas” (Idem:25); a dominação estabelece regras, que são a violência da 

guerra na qual tudo está imerso; é por meio de regras que se violenta aqueles que 

violentam, e serão os mais astutos aqueles que souberem usar as regras contra 

quem as inventou; neste sentido, a interpretação das regras liga-se ao devir da 

humanidade: ele próprio nada mais é senão uma série de interpretações. 

A genealogia deve fazer aparecer as sucessivas interpretações que vincaram 

as coisas; deve mostrar os sentidos que se fizeram pesar sobre os diversos 

procedimentos, sobre os diversos corpos, sobre as coisas todas do mundo, pois 

qualquer coisa pode ser tomada objecto de genealogia: tudo tem uma história, que 

lhe é idiossincrática. 

A genealogia é método histórico antimetafísico que visa mostrar a 

proveniência e a emergência das coisas, através da dissociação das unidades 
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naturalizadas. Contrastar as diferenças, mostrar as forças em jogo em cada menor 

coisa, expulsar os interesses de suas tocas, eis o que faz o genealogista. Quebrando 

as unidades, Foucault também quebra o telos, as finalidades, terminando por opor o 

homem, os homens, entre si, ou sejam vincando as diferenças, salienta-se a 

historicidade das coisas ou seja, de todas as coisas, até mesmo daquelas que se 

mostram as mais naturalizadas. 

A genealogia acrescenta elementos às análises arqueológicas, articulando o 

saber (enquanto discurso) com o político, tornando o saber resultado-objecto das 

guerras sociais, que envolvem a tudo e a todos. Assim, ainda que se trate de um 

mesmo projecto de análise histórico-epistémico do saber, a genealogia inova ao 

mostrar como o saber responde a urgências históricas, a interesses determinados; a 

genealogia mostra como as relações de poder engendram saber, discurso, massa 

documental, seja como derivação de seu próprio exercício ou seja como condição de 

sua existência. 

Em última análise dizer que, do seu conceito de saber ou conhecimento, 

Foucault constitui todo o instrumental teórico necessário à sua epistemologia. 

Foi intenção demonstrar que sendo o saber, uma arma, filho da astúcia bélica 

dos instintos humanos e sociais, sua produção, fundamentação e circulação não 

poderiam, tão pouco, ser fora dos interesses dos homens em luta, isto é, dos 

interesses sociais e culturais como meio de interpretação da sua existência. 

Neste sentido, o saber resulta de condicionalismos socioculturais e, daí se 

depreende o facto da necessidade de uma desconstrução de centros, pretensamente 

nevrálgicos, sobre os quais se condicionam todas as várias possibilidades 

epistémicas de produção do conhecimento bem como a sua fundamentação. 

Relativamente ao conceito de verdade, Foucault mostra que ela resulta de um 

conjunto de regras decorrentes de sociedades determinadas que excluem e incluem 

discursos e saberes que representam e procuram responder interesses de grupos; e, 

a sua raiz metódica equivale a invenção das coisas feita pelo homem ou grupos 

humanos. O método e o saber neste filósofo sustentam-se pela mesma origem ou 

proveniência que se opõe ao Hursprung que as fundamenta. 

Ao criar articulação entre o saber, a ordem do discurso, o regime da verdade e 

a genealogia enquanto método, Michel Foucault, funda uma espécie de revolução, 
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faz uma desconstrução do pensamento ocidental e deixa este processo como legado 

epistemológico às gerações. 

 

2 Princípios Desconstrucionistas na Filosofia de Gilles Deleuze 

 

2.1 Uma filosofia da diferença 

 

Um dos temas mais importantes nos propósitos filosóficos de Gilles Deleuze, 

filósofo francês, é pensar uma filosofia da diferença por ela própria, o que implica, 

logo de início, uma crítica ao representacionismo ocidental. A questão está 

profundamente ligada à problemática do conhecimento e, nesse sentido, 

devidamente enquadrada nos propósitos epistemológicos deste trabalho. 

Na perspectiva de Deleuze, um pensamento da representação e um 

pensamento da diferença implicam tipos distintos de conhecer na medida em que 

exigem, do pensamento ou das forças que o constituem, diferentes formas de 

avaliação dos diversos fenómenos. 

De uma observação analítica imediata que se pode fazer do decurso 

intelectual de Gilles Deleuze resulta fácil constatar que Friedrich Nietzsche é, sem 

sombra de dúvidas, um dos seus principais influentes no seu modelo crítico-

desconstrucionista. 

Gilles Deleuze para além de ter escrito duas obras em referência a Nietzsche, 

Nietzsche e a Filosofia (1976) e Nietzsche (2007), faz muita referência ao filósofo 

alemão, em vários dos seus escritos, que se apresenta como um dos seus principais 

interlocutores. Todavia, a referência frequente a Nietzsche, se deve ao facto de que 

dois dos principais alvos nietzscheanos, nos seus escritos, constituem o modo de 

conhecer predominante na cultura ocidental que, por um lado é altamente 

representacional e por outro, marcadamente constituído e fundamentado pela 

dialéctica hegeliana ao qual, Deleuze o toma como um dos principais expoentes 

desse modelo da representação ou pensamento representacional, apesar da sua 

incorporação do tempo e das transformações da natureza. 

Trata-se de uma filosofia do “acontecimento” e da “multiplicidade”, duas das 

características básicas da epistemologia deleuziana, cujas bases rompem com a 
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filosofia do sujeito e da consciência. A filosofia de Deleuze propõe lidar com a criação 

de conceitos e com a produção de acontecimentos que os actualizem no perpétuo 

jogo entre virtuais e actuais. 

Deleuze desloca a percepção da noção de desejo relacionado com as ideias 

de Nietzsche, de vontade de potência, inventando outros jeitos de ser, pensar e viver, 

intensamente atravessados por acontecimentos e intensidades; o filósofo concebe 

os acontecimentos como experimentações e processos de formação. 

A filosofia que Deleuze se propõe, defende e pratica é constituída por três 

instâncias correlacionais que se compreendem em: 1ª instância, equivalente ao 

plano de imanência que ela precisa traçar; 2ª instância que compreende as 

personagens filosóficas que ela precisa inventar e, em 3ª e última instância, os 

conceitos que necessita criar. 

Depois desta caracterização, numa espécie de introdução, do pensamento de 

Gilles Deleuze, segue-se nos pontos abaixo, o desenvolvimento de algumas 

temáticas da sua filosofia. 

 

2.2 A Filosofia como teoria da “multiplicidade” 

 

Tendo em conta que uma das caracteristicas emblemáticas da filosofia 

desconstrucionistas francesa é a introdução da noção do múltiplo em detrimento do 

Uno representacional, resultante do espírito tradicional, pode-se dizer que Gilles 

Deleuze constitui, verdadeiramente, o filósofo que mais representa esta tendência 

por excelência. 

Roberto Machado, escritor e pensador crítico das obras de Deleuze, em uma 

das suas obras, afirma que "não há dúvida de que a grande ambição de Deleuze é 

realizar, inspirado sobretudo em Bergson, uma filosofia da multiplicidade" 

(MACHADO, 1990:2). E o próprio Deleuze escreve em uma passagem de um dos seus 

últimos escritos em co-autoria com Claire Parnet afirmando que "a filosofia é a teoria 

das multiplicidades" (DELEUZE & PARNET, 1998:181). 

O pensamento filosófico de Deleuze é fundamentalmente constituído e 

dedicado a observações e críticas em relação a diversos pensadores que o 

antecederam e este facto é bastante vinculativo na sua filosofia quando trata da 
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problemática da univocidade e da multiplicidade do Ser e da posição do ente. Nisto, 

o filósofo se revela mais como um historiador da filosofia e não somente um simples 

filósofo. 

Diga-se, contudo, que não se trata de um historiador qualquer; ele é, antes de 

qualquer coisa, um historiador-filósofo, ou melhor, um filósofo-historiador. A sua 

produção filosófica começa, necessariamente, com o estudo de filósofos 

importantes na história das mentalidades (Hume, Bergson, Spinoza, Leibniz, Kant, 

Nietzsche...) para ir (re)desenhando novos mapas conceituais, pois para ele, a acção 

do historiador da filosofia pode ser vista como a acção do pintor retratista. Fazer 

filosofia é muito mais do que repetir filósofos, mas como a filosofia trata do mundo 

e há mais de dois mil anos que filósofos debruçam-se sobre ele, também é difícil 

fazer filosofia sem retomar o já pensado. 

O conceito de “repetição”, bastante desenvolvido na filosofia de Deleuze, 

representa, necessariamente, a noção de “diferença”; e nisto, ele afirma que a mesma 

noção conceitual representa, igualmente, um roubo contudo, deixa claro que esse 

roubo é diferente das noções de plágio, de imitar, de copiar ou de fazer como, o que 

representaria negatividade (cfr. DELEUZE & PARNET, 1998:15). 

Em Deleuze, toda a produção filosófica é, necessariamente, solitária, mas é 

uma solidão que propicia encontros; esses encontros de ideias, de escolas 

filosóficas, de filósofos, de acontecimentos é que proporcionam a matéria da 

produção conceitual. Em outras palavras, só se produz na solidão da interioridade, 

mas ninguém produz do nada, no vazio. A produção depende de encontros, 

encontros são roubos e roubos são sempre criativos; roubar um conceito é produzir 

um conceito novo. Nesse sentido, a filosofia de Deleuze pode ser vista como um 

desvio, como afirma Michael Hardt que, 

 

se tivermos que ler a obra de Deleuze como um ataque ou uma traição aos 

elementos da tradição metafísica ocidental, temos que compreender tal postura 

como uma afirmação de outros elementos dessa mesma tradição. Em outras 

palavras, não podemos ler a obra de Deleuze como se estivesse "fora" ou "além" 

da tradição fiIosófica, ou mesmo como uma efectiva via de escape daquele bloco; 

ao invés disso, devemos encará-Ia como a afirmação de uma (descontínua, mas 
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coerente) linha de pensamento que permaneceu suprimida e latente, mas, não 

obstante, profundamente embebida na mesma tradição (HARDT, 1996:21-22). 

 

O pensamento de Deleuze não é uma produção isolada de relações com 

outros filósofos, antes pelo contrário ele resulta de um conjunto de relações que não 

se devem descurar para quem pretende entender as suas noções conceptuais que 

representam a sua multivisão. 

A obra filosófica deste pensador apresenta-se como uma amálgama de 

interferências de variados filósofos e outros intelectuais de diversificados campos 

académicos que afinal de contas enriquecem o seu prisma de actuação; note-se por 

exemplo que, do seu encontro com o cinema, resultou numa obra em dois volumes; 

seus múltiplos encontros com a literatura, Kafka, Beckett, Jarry, Sacher-Masoch, 

Lawrence, a literatura norte-americana, entre outros, resultaram em diversos 

ensaios; seu encontro crítico, talvez digamos desencontro, com a psicanálise ao 

considerá-la de uma morta análise, fundamentalmente, na questão do inconsciente; 

tudo isto reforça a ideia de um filósofo verdadeiramente da multiplicidade. 

Em todos estes encontros ou cruzamentos intelectuais referenciados, mensão 

especial vai ao seu encontro com Félix Guattari1, dos mais produtivos dos anos 1960 

à 1990, com o qual redigiu algumas das suas importantes obras. Inicialmente com O 

Anti-Édipo (primeira edição francesa datada de 1972), estendeu-se por Kafka - por 

uma literatura menor (1975), Rizoma (1976), Mil Platôs (1980), culminando com O 

que é a filosofia? (1991). 

A filosofia de Deleuze é uma constante atenção ao mundo e ao tempo 

presente, a busca dos pequenos detalhes que são o que de facto importa. Ao ler este 

filósofo, percebe-se de imediato o seu estilo atípico que desloca a atenção da 

filosofia dos "universais" abstractos para a concretude dos eventos e dos 

acontecimentos. 

Neste sentido, Deleuze critica a epistemologia iluminista que se pretende 

universalista e garante de toda a produção epistemológico diferente, limitada 

                                                      
1 Guattari (1930-1993) foi uma personalidade múltipla. Analista, juntamente com Deleuze, criou a 
esquizoanálise, que se propõe desedipianizar a produção do desejo, libertando seus fluxos; Foi 
também um activista político e um teórico de primeira linha, com produção âmpla e variada. Foi um 
dos grandes intelectuais deste final de milénio, com ideais voltados para o futuro. 
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pretensamente distante de toda a ontologia. O que o filósofo pretende vincar é a 

ascenção de uma filosofia inclusiva, no sentido de reconhecer as diferenças que 

constituem e criam o múltiplo. 

Filósofo inspirado em Nietzsche, Deleuze quer inverter o platonismo; em lugar 

de buscar as formas puras expressas numa única Ideia, tomar em consideração os 

inúmeros detalhes de dados da sensibilidade; em lugar de buscar a contemplação 

do Sol, divertir-se com as múltiplas possibilidades do teatro de sombras no interior 

da caverna. Nas palavras de Michel Foucault,  

 

Converter o platonismo é fazê-Io inclinar-se com mais piedade para o real, para 

o mundo e para o tempo. Subverter o platonismo é tomá-Io do alto e apreendê-

Io novamente em sua origem. Perverter o platonismo é espreitá-Io até em seu 

mínimo detalhe, é descer até esse cabelo, até essa sujeira debaixo da unha que 

não merecem de forma alguma a honra de uma idéia; é descobrir através disso o 

descentramento que ele operou para se recentrar em torno do Modelo, do 

Idêntico e do Mesmo; é se descentrar em relação a ele para fazer agir as 

superfícies próximas. A ironia eleva e subverte; o humor faz cair e perverte. 

Perverter Platão é deslocar-se da maldade dos sofistas, dos gestos rudes dos 

cínicos, dos argumentos dos estóicos, das quimeras esvoaçantes de Epicuro. 

Leiamos Diógenes Laércio (FOUCAULT, 2000:232-233). 

 

Fica-se claro que ao tratarmos do pensamento e da filosofia de Deleuze temos 

de o tomá-lo como filosofia do múltiplo, por um lado, mas que se deve tornar sua 

filosofia, com todas as interferências conceptuais resultantes de seus variadíssimos 

encontros, a questão metodológica ou se quisermos, a questão de procedimento 

aparece sempre ao de cima; dito de outra maneira, pretende-se saber do método que 

Deleuze usa para fazer uma filosofia que apesar de ser bastante influenciada, 

teoricamente dito, não cai nas armadilhas de repetir o que ele procura ultrapassar ou 

superar. 

A este respeito, Alain Badiou caracterizou o método deleuziano como uma 

antidialéctica e "uma elaboração escrita de uma forma singular de intuição" (BADIOU, 

1997:47). 

O método de Deleuze é antidialéctico pois, enquanto método da filosofia, é um 
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método que rejeita o recurso às mediações e distribuição em categorias, nenhuma 

aproximação do seu movimento por recortes formais preliminares, nem por divisões. 

 Deleuze atacou com veemência as produções filosóficas anteriores que se 

baseiavam em divisões do ser, procedendo por critérios de analogias, que foi 

dominante ao nível de toda a história da filosofia. Partindo de Parménides, com sua 

distinção entre o Ser e o Não-Ser, passando pelas dicotomias platónicas e pela 

dialéctica hegeliana, que busca colocar a negação no interior da afirmação, 

estendendo-se à fenomenologia, que permanece com a dicotomia entre mundo-aí e 

mundo da vida, por exemplo. 

Em Gilles Deleuze, existe simplesmente uma e única voz do Ser, o mesmo que 

se multiplica e se diferencia em múltiplas tonalidades. É por aqui que se fundamenta 

a sua rejeição relativamente à dialéctica, para preferir a multiplicidade, as diferenças, 

as variações, que embora sejam expressões do mesmo, jamais deverão ser 

unificadas. A filosofia de Deleuze não é, de forma alguma, uma filosofia do Uno. 

A este respeito, Alan Badiou escreveu que, 

 

O método de Deleuze é, pois, um método que rejeita o recurso às mediações. É 

por isso que ele é essencialmente antidialéctico. A mediação é exemplarmente 

uma categoria. Ela pretende fazer passar de um ente para outro "sob" uma 

relação interna com pelo menos um deles (BADIOU, 1997:43). 

 

O autor de Deleuze: o clamor do ser adverte, na mesma obra que temos vindo 

a citar, que não se possa confundir a intuição metodológica de Deleuze ao sentido 

de intuição na tradição filosófica, por exemplo em Descartes. Não se trata de intuir, 

diz ele, a partir do nada, uma ideia clara e distinta ou mesmo uma revelação divina; a 

intuição, em Deleuze, é um percurso de pensamento em activo que, manifestando-

se em multiplicidades de conceitos, chega a novos conceitos. 

 

É por isso que a intuição deleuziana não é um golpe de vista da alma, mas um 

percurso atlético do pensamento; ela não é um átomo mental, mas uma 

multiplicidade aberta; não é um movimento unilateral (uma luz dirigida para a 

coisa), mas uma construção complexa, que Deleuze chama freqüentemente de 

"um reencadeamento perpétuo" (Idem:48). 
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Com essa acção, Deleuze, transformou todo o pensamento filosófico do séc. 

XX tornando-o sua patente e emblematicamente reconhecida como repleto dos seus 

ideais facto que fez com que alguns filósofos e críticos do período afirmassem o 

século como deleuziano. 

De facto, Gilles Deleuze, tornou explícito um modo de produzir filosofia que, se 

não é novo, nunca antes havia sido explicitado da forma como ele o fez. Ou, como 

também afirmou Michel Foucault, a operação deleuzeana recolocou a possibilidade 

do pensamento: “[...] produziu-se uma fulguração que levará o nome de Deleuze: um 

novo pensamento é possível; o pensamento, de novo, é possível” (FOUCAULT, 

2000:254). 

 

2.3 A criação de conceitos como tarefa da filosofia 

 

Um dos grandes méritos que o pensamento filosófico de Deleuze tem é o de 

ter pensando diferente em relação ao próprio modo de definir a própria filosofia, 

enquanto prática e ter igualmente reflectido nesse caso como problema e terefa 

privilegiada da filosofia. Para Deleuze a filosofia deve pensar-se a si mesma e nunca 

esperar que alguém pense sobre si. 

Na sua obra com o título O que é a Filosofia?, escrita com Félix Guattari, por 

sinal, uma das últimas obras da sua vida, Deleuze dedica-se a pensar aquilo que 

afirma só ser possível responder-se na velhice, mesmo que a questão tenha sido 

sempre colocada, de uma ou de outra forma, ao longo de toda a vida. Mas que 

questão? 

A grande questão desenvolvida é a de saber o que seja a filosofia. E a resposta 

está presente já nas primeiras páginas, pois, na verdade, sempre esteve presente 

durante toda a vida de produção filosófica: “a filosofia é a arte de formar, de inventar, 

de fabricar conceitos” (DELEUZE & GUATTARI, 1992:10). 

O livro é um ensaio em torno dessa definição, a explicitação do sentido do 

conceito (sophia) e de amizade (philia); ou, em outros termos, a obra é a própria 

construção do conceito de filosofia. 

A palavra grega filosofia aglutina em si o termo amizade, que pode significar 
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proximidade, a encontro, com saber. O amigo é um “personagem conceitual”, que 

contribui para a definição dos conceitos, e é assim que Deleuze e Guattari entendem 

a personagem do filósofo que nasce com os gregos; filósofo é alguém que, na busca 

pela sabedoria, que nunca é de antemão, mas sempre procura, produção, inventa e 

pensa o conceito, diferentemente dos sábios antigos, que pensavam por figuras, por 

imagens. Ao definir o filósofo como “amigo do conceito”, admite-se que a tarefa da 

filosofia é necessariamente criativa:  

 

O filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência. Quer dizer que 

a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar 

conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados ou 

produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em 

criar conceitos [...] Criar conceitos sempre novos, é o objecto da filosofia. É 

porque o conceito deve ser criado que ele remete ao filósofo como àquele 

que o tem em potência, ou que tem sua potência e sua competência [...] 

Que valeria um filósofo do qual se pudesse dizer: ele não criou um conceito, 

ele não criou seus conceitos? (Idem:13-14). 

 

Esta pronta resposta que ao mesmo tempo representa um fruto de uma 

aturada reflexão contraria todas as proposições tradicionais reflexivas em torno do 

assunto. É um verdadeiro golpe que Deleuze e Guattari desferem contra as noções 

tradicionais bem como correntes de toda uma tradição filosófica. 

A filosofia tem uma acção criadora de conceitos e não é uma mera 

passividade frente ao mundo. 

Numa primeira e crua análise da questão, é notória a discordância e a 

contrariedade de Deleuze e Guattari perante a famosa XI Tese sobre Feuerbach, de 

Marx, quando afirma que, “os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de 

diferentes maneiras; mas o que importa é transformá-lo” (MARX, 1986:128), ou pelo 

menos da maneira que ela é normalmente interpretada pela ortodoxia marxista. Para 

eles, a criação de conceitos é, necessariamente, uma intervenção no mundo, ela é a 

própria criação de um mundo. 

Assim, para a dupla, Deleuze e Guattari, criar conceitos é uma forma de 

transformar o mundo; os conceitos são as ferramentas que permitem ao filósofo 
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criar um mundo à sua maneira. Por outro lado, os conceitos podem ainda ser armas 

para a acção de outros, filósofos ou não, que dispõem deles para fazer a crítica do 

mundo, para instaurar outros mundos. 

Reconhecendo como verdade o facto de que na história houve filósofos e seus 

sistemas filosóficos que procederam no sentido de preservar o seu status quo, não 

é menos verdade que houve filósofos e sistemas filosóficos que agiram num sentido 

revolucionário, agentes de mudança. Não se trata aqui de afirmar que é uma ideia ou 

conceito que fundamenta a realidade; num sentido completamente outro, o conceito 

é imanente à realidade, emerge dela e serve justamente para fazê-Ia compreensível. 

E, por isso, o conceito pode ser ferramenta, tanto de conservação quanto de 

transformação. O conceito é sempre uma intervenção no mundo, seja para conservá-

Io, seja para mudá-Io. 

Mas a coisa não fica por aí; a filosofia não pode ser vista nem como 

contemplação, nem como reflexão e nem como comunicação. Três aspectos 

negativos da filosofia que a seguir descrevo. 

Em primeiro lugar, que saiba que a filosofia não é contemplação; por muito 

tempo ela foi considerada como sendo uma mera contemplação, principalmente por 

inspiração platónica. É que, a contemplação, mesmo dinámica, não é criativa; 

consiste na visada da coisa mesma, tomada como preexistente e independente do 

próprio acto de contemplar, e nada tem a ver com a criação de conceitos. 

Em segundo lugar, a filosofia não é também comunicação, e aí dirige-se uma 

crítica a duas figuras emblemáticas da filosofia contemporânea, a Habermas, com 

sua proposta de uma “razão comunicativa”, e a Rorty e ao neopragmatismo, 

propositores de uma “conversação democrática”. Porque a comunicação pode visar 

apenas ao consenso, mas nunca ao conceito; e o conceito, muitas vezes, é mais 

dissenso que consenso. 

E, finalmente, a filosofia não é reflexão, simplesmente porque a reflexão não é 

específica da actividade filosófica: é possível que qualquer um reflicta sobre qualquer 

coisa. Nas palavras de Deleuze e Guattari, a filosofia  

 

(…) não é reflexão, porque ninguém precisa de filosofia para reflectir sobre o que 

quer que seja: acredita-se dar muito à filosofia fazendo dela a arte da reflexão, 
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mas retira-se tudo dela, pois os matemáticos como tais não esperaram jamais 

os filósofos para reflectir sobre a matemática, nem os artistas sobre a pintura ou 

a música; dizer que eles se tornam então filósofos é uma brincadeira de mau 

gosto, já que sua reflexão pertence à sua respectiva criação (DELEUZE & 

GUATTARI, 1992:14). 

 

Não se pode identificar a filosofia com nenhum dos três spectos acima 

descritos pois, nenhum deles especifica a actividade da filosofia, “a contemplação, a 

reflexão, a comunicação não são disciplinas, mas máquinas de constituir Universais 

em todas as disciplinas” (Idem:15). Por outro lado, é próprio da filosofia criar 

conceitos que permitam a contemplação, a reflexão e a comunicação, sem os quais 

elas não poderiam existir, uma vez que contemplamos conceitos, reflectimos sobre 

conceitos e comunicamos conceitos. 

Se a identidade com que se exibe a filosofia é a criação conceitual, então cai 

por terra e perde o sentido a questão sempre discutida da utilidade da filosofia, ou 

mesmo o anúncio reincidente da sua morte, de sua superação e ela se constituirá 

como um empreendimento com um estatuto próprio identitário: “se há lugar e tempo 

para a criação dos conceitos, a essa operação de criação sempre se chamará 

filosofia, ou não se distinguirá da filosofia, mesmo se lhe for dado outro nome” 

(Idem:17). Em outro lugar, Deleuze já havia afirmado que  

 

A filosofia consiste sempre em inventar conceitos. Nunca me preocupei 

com uma superação da metafísica ou uma morte da filosofia. A filosofia 

tem uma função que permanece perfeitamente actual, criar conceitos. 

Ninguém pode fazer isso no lugar dela. Certamente, a filosofia sempre teve 

seus rivais, desde os "rivais" de Platão até o bufão de Zaratustra. Hoje é a 

informática, a comunicação, a promoção comercial que se apropriam dos 

termos "conceito" e "criativo", e esses "conceituadores" formam uma raça 

atrevida que exprime o acto de vender como o supremo pensamento 

capitalista, o cogito da mercadoria. A filosofia sente-se pequena e só diante 

de tais potências, mas, se chegar a morrer, pelo menos será de rir 

(DELEUZE, 2008:170). 
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Bem, se o acto filosófico consiste na criação de conceitos, a questão que fica 

é de perceber o que seja isso que o filósofo tem de criar, o conceito. Como perceber 

esse elemento, filosoficamente, o que será um conceito? 

Essa questão nunca foi privilegiada na história da filosofia; o conceito foi 

sempre tomado como um dado, um “sempre já presente”, algo que não precisa ser 

explicado. Dito de outro jeito, ao nível da história da tradicão filodófica, são muito 

poucas vezes que se registaram esforços, senão mesmo dizer que nunca se 

manifestou esforço de “conceituação do conceito”. Mas se o conceito resulta de uma 

invenção, torna-se necessário que se saiba o que seja exactamente ele, e quais as 

circunstâncias e possibilidades de sua produção. 

Para se compreender a conceituação do “conceito” inventado por Deleuze e 

Guattari, é necessário desconstruir as várias e diferentes noções de conceito a 

priormente estabelecidas. De uma forma generalizada, torna-se muito difícil 

perceber a definição deleuzeguattariana de conceito, visto que ela é, ao mesmo 

tempo, mais e menos do que aquelas com as quais estamos acostumados a lidar. 

Por exemplo, para eles, o conceito não é apenas um operador lógico; é mais que isso 

e menos que isso, na medida em que se coloca para além da lógica e para aqui da 

lógica. 

Tampouco o conceito é um universal, na medida em que é próprio do conceito 

colocar o acontecimento, que é sempre singular. Mas, na tradição filosófica, o 

conceito é sempre visto como universal, na esteira de Platão, o representante do 

pensamento representacional. Kant, um outro emblemático filósofo da tradição, 

grande teorizador e representante do iluminismo, pai das grandes críticas, a respeito 

desta polémica assevera que,  

 

Todos os conhecimentos, isto é, todas as representações conscientemente 

referidas a um objecto, são ou intuições ou conceitos. A intuição é uma 

representação singular, o conceito, uma representação universal ou 

representação reflectida. O conhecimento por conceitos chama-se pensar 

(KANT, 2003:181). 

 

Ora, para a dupla filosófica, Gilles Deleuze e Félix Guattar, a noção de conceito 
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não é uma representação, muito menos uma representação universal, na 

conformidade com a tradição. 

Definir o conceito, na visão destes filósofos, é inserir-se em uma declarada 

aventura do pensamento que institui um acontecimento, vários acontecimentos, que 

permitam um ponto de vista sobre o mundo, sobre o vivido. É digno de lembrança, a 

esta altura, a célebre afirmação de Merleau-Ponty em torno da sua fenomenologia, 

ao afirmar que “a verdadeira filosofia consiste em reaprender a ver o mundo”; parece 

ser disso que falam Deleuze e Guattari quando exprimem a acção do conceito nos 

termos de um reaprendizado do vivido, uma ressignificação do mundo. É por isso 

que o conceito é exclusivamente filosófico. 

A ciência, por exemplo, não cria conceitos; ela opera com proposições ou 

funções, que partem necessariamente do vivido para exprimi-Io. O conceito é mais 

como um sobrevoo; Deleuze aplica com frequência essa imagem que traduz o 

conceito como um pássaro que sobrevoa o vivido, o que levou à criação de uma obra 

póstuma 2 . Para dar inteligibilidade a essa definição, vejamos a seguir, as 

características básicas dos conceitos concebidas por estes dois filósofos, na sua 

obra. 

Em primeiro plano, todo o conceito é necessariamente assinado; cada filósofo, 

ao criar um conceito, ressignifica um termo da língua com um sentido propriamente 

seu. Pode-se tomar como exemplo a Ideia de Platão, o cogito de Descartes, a 

monada de Leibniz, o nada de Sartre, o fenómeno de Husserl, a duração de Bergson, 

assim por diante. A assinatura faz remissão ao estilo característico de cada filósofo 

e à sua particularida de pensar e de escrever. Para Deleuze e Guattari,  

 

O baptismo do conceito solicita um gosto propriamente filosófico que procede 

com violência ou com insinuação, e que constitui na língua uma língua da 

filosofia, não somente um vocabulário, mas uma sintaxe que atinge o sublime ou 

uma grande beleza (DELEUZE & GUATTARI, 1992:16). 

 

Deste trecho, é possível perceber que cada filósofo manifesta a sua presença 

                                                      
2 L’Oiseau Philosophie (“O Passáro Filosofia”). Paris: Editions du Seuil, 1997. Frases de Deleuze com 
ilustrações de Jacqueline Duhême. 
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no mundo à sua maneira, por meio dos conceitos por si criados e nunca por 

reprodução ou esclarecimentos do mundo através de conceitos resultantes de 

criações de outros filósofos. 

Todo o conceito, em segundo plano, é uma multiplicidade, não havendo 

conceito simples. O conceito é constituido por partes que a compoem e define-se 

partindo dessas mesmas partes; é claro que totaliza suas partes componentes ao 

constituir-se, mas é sempre um todo fragmentado, como um caleidoscópio, em que 

a multiplicidade gera novas totalidades provisórias a cada golpe de mão. 

Em terceiro plano, o conceito é criado tendo como ponto de partida alguns 

problemas ou problemas novos mas, como é difícil encontrar problemas novos em 

filosofia, a criação do conceito pode ter como substrato de partida, problemas que o 

filósofo considera que foram mal colocados; de qualquer forma, um problema deve 

ser posto pelo filósofo, para que conceitos possam ser criados. Um conceito nunca 

é criado do nada, a sua existência exige um plano de imanência, que constitui o solo 

de qualquer criação filosófica. 

Todo o conceito tem uma história, o que significa que cada conceito remete a 

outros conceitos do mesmo filósofo e aos conceitos de outros filósofos, que são 

tomados, assimilados, retrabalhados, recriados. A filosofia, neste sentido deleuziano 

se manifestará como aproximação histórica. Não podemos, entretanto, pensar que a 

história do conceito é linear; ao contrário, é uma história de cruzamentos, de idas e 

vindas, uma história em ziguezague. Um conceito se alimenta das mais variadas 

fontes, sejam filosóficas sejam de outras formas de abordagem do mundo, como a 

ciência e a arte. 

Cada conceito retoma e remete a outros conceitos, numa encruzilhada de 

problemas; nas próprias palavras, Deleuze e Guattari dizem que, 

 

(…) cada conceito remete a outros conceitos, não apenas na sua história, mas 

também no seu devir ou nas suas conexões presentes. Cada conceito tem 

componentes que podem por sua vez ser tomadas como conceitos [...] Os 

conceitos vão pois até ao infinito e, sendo criados, não são nunca criados a partir 

do nada (Idem:24). 
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Todo o conceito manifesta-se como uma heterogénese; o conceito é “uma 

ordenação das suas componentes por zonas de vizinhança” (Idem:25). O conceito é 

um ponto de coincidência, de condensação, de convergência de seus componentes 

que permitem uma significação singular, um mundo possível, em meio à 

multiplicidade de possibilidades. Assim sendo, uma filosofia não deve jamais ser 

vista como sistema, como resposta absoluta a todas as perguntas, mas como 

respostas possíveis a problemas possíveis num determinado mundo vivido; Um 

horizonte de eventos. 

Toda a filosofia, na acepção de Deleuze e Guattari, só terá sentido quando for 

produzida num horizonte próprio, de resolução de problemas, teóricos ou práticos, 

resultantes de uma determinada situação vivida em eventos particulares e não de 

todas as circunstancias e de dimensão absolutista e em termos epistemológicos, 

isto significa que o saber e a sua produção devem representar um determinado 

horizonte vivido sem contudo, descurar a dimensão de totalidade. É este o sentido 

de uma filosofia da diferença enquanto criação de conceitos. 

O conceito é um incorporal, embora esteja sempre encarnado nos corpos, ele 

apresenta-se como uma noção sem nenhuma determinação corporal. Todo o 

conceito manifesta-se numa dimensão sem suplemento corporal. Um conceito não 

pode, entretanto, ser confundido com as coisas; um conceito nunca é a coisa-

mesma; esse horizonte sempre buscado e jamais alcançado pela fenomenologia, da 

adequação imediatizada da consciência com o mundo-aí. Um conceito “não tem 

coordenadas espácio-temporais, mas apenas ordenadas intensivas. Não tem 

energia, mas apenas intensidades, é anergético (…); O conceito diz o acontecimento, 

não a essência ou a coisa” (Idem:25-26). Todo o conceito é, pois, sempre, um 

acontecimento, um dizer o acontecimento; portanto, se não diz a coisa ou a essência, 

mas o evento, o conceito é sempre devir. 

Todo o conceito revela-se em uma condição de absoluto e de relativo ao 

mesmo tempo. É relativo porque remete a suas componentes e a outros conceitos, 

isto é, o conceito é relativo aos problemas aos quais se dirige. No entanto, o conceito 

adquire ar de absoluto, porque condensa em si, uma possibilidade de resposta ao 

problema ou aos problemas. Dito de outra forma, um conceito considera-se absoluto 

em relação a si mesmo, relativo em relação ao seu contexto. Nas palavras de Deleuze 
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e Guattari, o conceito 

 

é absoluto como um todo, mas relativo enquanto fragmentário. É infinito pelo seu 

sobrevoo ou pela sua velocidade, mas finito pelo seu movimento que traça o 

contorno das componentes. Um filósofo está constantemente a refazer os seus 

conceitos e até mesmo a mudá-Ios; basta, por vezes, que um pormenor aumente 

e produza uma nova condensação, acrescente ou retire componentes (Idem:26). 

 

O facto de se afirmar que o conceito, para além de ser relativo ele é também 

absoluto, deve ser devidamente percebido de modo a não possibilitar equivocidade 

em relação a noção de universalidade. 

O conceito não é discursivo isto é, não é estabelecido por via de proposições 

discursivas. Essa é uma singularidade da ciência, que permite que ela seja reflexiva 

e comunicativa, mas não da filosofia. A ciência não produz conceitos, mas 

prospectos, enquanto que a arte também não produz conceitos, mas afectos e 

perceptos. Nas suas próprias palávras,  

 

das frases, ou de um equivalente, a filosofia tira conceitos (que não se 

confundem com ideias gerais ou abstractas), enquanto a ciência tira prospectos 

(proposições que não se confundem com juízos) e a arte tira perceptos e afectos 

(que também não se confundem com percepções ou sentimentos). De cada vez,, 

a linguagem é submetida a provas e a usos incomparáveis, mas que não definem 

a diferença das disciplinas sem constituirem também os seus perpétuos 

cruzamentos (Idem:28). 

 

Para estes filósofos, o conceito é uma entidade exclusiva da filosofia; ciência 

e arte, que também são potências criadoras, criam outras coisas, e não conceitos. 

Provavelmente uma definição adequada  do que seja um conceito na óptica 

destes filósofos seja a de que o conceito é um dispositivo, para usar o termo de 

Foucault, ou um agenciamento, para ficar com um termo próprio de Deleuze e 

Guattari. O conceito é um operador, algo que remete a um  acontecimento, que 

produz. O conceito não é uma opinião, ele é mais propriamente uma forma de reagir 

à opinião generalizada, como diz Souza Dias, que: 
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O conceito não é uma opinião, nem a opinião "verdadeira" dialecticamente 

formada nem a arqui-opinião de uma subjectividade universal constituinte: nem 

Doxa racional nem Ur-doxa transcendental. Antes é um operador muito preciso, 

muito específico, em si mesmo indiscutível, válido apenas pela fecundidade 

eventual de seus efeitos paradoxais, ou seja, por aquilo que, em domínios 

heterogéneos, ele faz pensar, ver e até sentir o que sem ele continuaria 

impensado, invisível, insensível, precisamente porque o que ele revela, o que só 

ele pode revelar, é por natureza incaptável no horizonte real-vivido das opiniões. 

Pragmatismo intrínseco da noção filosófica, do conceito-paradoxo. (…). Só a 

filosofia detém esta capacidade, esta força selvagem do conceito, mesmo se o 

exclusivo dessa função criativa não lhe outorga nenhum privilégio ou 

preeminência, visto haver outros modos de idear e de criar, como a ciência e a 

arte, que não passam pelo conceito (DIAS, 1995:32). 

 

Desta feita, nunca se deve procurar o conceito, uma vez que ele jamais está 

para ser achado. O conceito não é uma “entidade metafísica”, ou um “operador 

lógico”, ou uma “representação mental”. O conceito é um dispositivo, uma 

ferramenta, algo que é inventado, criado, produzido, a partir das condições dadas e 

que opera no âmbito mesmo destas condições. O conceito é um dispositivo que faz 

pensar, que permite, de novo, pensar. O que significa dizer que o conceito não indica, 

não aponta uma suposta verdade, o que paralisaria o pensamento; ao contrário, o 

conceito é justamente aquilo que nos proporciona a actividade do pensar. 

Considerando o conceito como produto, em Gilles Deleuze, ele se torna 

também produtor de novos pensamentos e novos conceitos; e, sobretudo, produtor 

de acontecimentos, na medida em que é o conceito que desenha o acontecimento, 

que o torna possível. 

A noção de conceito alcança um estatuto que define as condições de sua 

criação, isto significa que uma multiplicidade de componentes ganham sentido com 

o movimento de articulação que o mecanismo de conceituação promove. O conceito 

é um amálgama de elementos singulares que se torna uma nova singularidade, que 

produz/cria uma nova significação. 
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O conceito é o contorno, a configuração, a constelação de um acontecimento por 

vir (...) O conceito é evidentemente conhecimento, mas conhecimento de si, e o 

que ele conhece, é o puro acontecimento, que não se confunde com o estado de 

coisas no qual se encarna. Destacar sempre um acontecimento das coisas e dos 

seres é a tarefa da filosofia quando cria conceitos, entidades. Erigir o novo evento 

das coisas e dos seres, dar-Ihes sempre um novo acontecimento: o espaço, o 

tempo, a matéria, o pensamento, o possível como acontecimentos (…) (Idem:46). 

 

A condição da possibilidade da efectivação da noção da multiplicidade, 

conforme mostram os filósofos Deleuze e Guattari, prende-se com a imanência que 

fundamenta toda a produção de conceitos em Filosofia; enquanto isso, toda a 

produção de conhecimento mítico-religioso tem como base a transcendência, daí 

que afirmam que “a filosofia opera um vasto desvio da sabedoria, coloca-a ao serviço 

da imanência pura” (DELEUZE & GUATTARI, 1992:44). O trabalho filosófico dá-se pela 

delimitação de um plano de imanência, sobre o qual são gerados os conceitos. 

A existência de um plano de imanência é basilar para a criação filosófica, uma 

vez que o plano é o solo e o horizonte da produção conceitual. Não se confunda um 

plano de imanência com o conceito, embora um dependa do outro pois, só há 

conceitos no plano e só há plano povoado por conceitos, conforme dizem os autores 

de O que é a filosofia?, “os conceitos são acontecimentos, mas o plano é o horizonte 

dos acontecimentos (…) acontecimentos puramente conceituais” (Idem:37). A 

propósito da noção do plano de imanência, Bento Prado Júnior explica com mais 

precisão nos seguintes termos: 

 

O plano de imanência é essencialmente um campo onde se produzem, circulam 

e se entrechocam os conceitos. Ele é sucessivamente definido como uma 

atmosfera, quase como o englobante de Jaspers, que mais tarde Deleuze vai 

recusar, como informe e fractal, como horizonte e reservatório, como um meio 

indivisível ou impartilhável. Todos esses traços do plano de imanência, somados, 

parecem fazer da filosofia de Deleuze uma 'filosofia de campo' - num sentido 

parecido àquele em que se fala das 'psicologias de campo', como a propósito da 

'Gestaltpsycologie'. Mas um campo infinito ou um horizonte infinito e virtual 

(PRADO JÚNIOR, 1997:5-8). 
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No âmbito da produção filosófica, o plano de imanência deve-se tomar como 

sendo pré-filosófico. Neste sentido, há possibilidades de análisar-se 

comparativamente entre o plano de imanência de Deleuze e a noção de episteme 

desenvolvida por Michel Foucault. Em As Palavras e as Coisas, o genealogista 

considera a episteme como sendo o solo sobre o qual emergem todos os saberes 

produzidos em cada época histórica; no entanto, na concepção foucaultiana há 

apenas uma episteme em cada época histórica, ao passo que para Deleuze, podem 

coexistir múltiplos planos de imanência. 

O plano de imanência remete também para a relação da filosofia com o não-

filosófico, pois não basta que haja uma explicação filosófica da filosofia, é necessário 

também que haja uma explicação para os leigos, para os não-iniciados. 

Dizer que o plano de imanência é pré-filosófico não significa, porém, que ele 

seja anterior à filosofia, mas que ele é uma condição interna e necessária para que a 

filosofia exista; logo, plano de imanência e conceito surgem juntos, um implicando 

necessariamente o outro: “A filosofia é simultaneamente criação de conceito e 

instauração do plano. O conceito é o começo da filosofia, mas o plano é a sua 

instauração” (DELEUZE & GUATTARI, 1992:41). 

Se é verdade que toda a filosofia só se manifesta mediante criação de 

conceitos não é menos verdade que ao mesmo tempo que se criam os conceitos, há 

um desenvolvimento de um plano imanente como instauradora dessa mesma 

filosofia emergente porque, se não se passasse por essa necessária dialéctica, os 

conceitos criados como base filosófica serviriam para nada e todo o esforço criativo 

ou inventivo do filósofo seria vazio. 

Ao nível da tradição filosófica, há que notar que existem filósofos que 

produzem próprios planos de imanência mas também, existem outros que produzem 

seus conceitos em contextos já determinados, por exemplo, os neoplatónicos, os 

neokantianos e tantos outros, podendo existir, ao mesmo tempo, múltiplos planos de 

imanência que se opõem, se complementam ou mesmo são indiferentes entre si, 

convivendo todos numa simbiose rizomática:  

 

O plano de imanência vai ao caos buscar determinações com as quais faz os 

seus movimentos infinitos ou os seus traços diagramáticos. A partir daí, pode-
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se, deve-se supor uma multiplicidade de planos, pois nenhum englobaria todo o 

caos sem cair nele, e cada um deles só retém movimentos que se deixam dobrar 

conjuntamente (...) Cada plano opera uma selecção do que pertence de direito ao 

pensamento, mas é essa selecção que varia de uma para outro. Cada plano de 

imanência é Um-Todo: não é parcial, como um conjunto científico, nem 

fragmentário como os conceitos, mas distributivo, é um 'cada um'. O plano de 

imanência é folhado (Idem:48). 

 

Um terceiro elemento completa a definição da filosofia como criação de 

conceitos, trata-se da personagem conceitual. Todo o filósofo cria “personagens”, à 

maneira de heterónimos, que são os sujeitos da criação conceitual. Em alguns 

filósofos isso é mais explícito, em outros é mais disfarçado. Podemos tomar Platão 

como exemplo: Sócrates é a personagem que ele cria para, em seus diálogos, criar e 

expor os seus conceitos, enquanto outras personagens expõem as opiniões, as 

ideias correntes da época ou mesmo conceitos de outras filosofias. 

Friedrich Nietzsche é emblemático dessa prática, é onde ela se franqueia, 

basta tomar-se em consideração as suas diferentes personagens, Dioniso, 

Zaratustra, O Crucificado, o AntiCristo e tantos outros; contudo, existem também 

ocorrências em que o filósofo não inventa heterónomos, ele próprio toma-se como a 

personagem de si mesmo. Apesar de tudo, ele mesmo é sempre a personagem e o 

criador dos conceitos. 

Deleuze e Guattari tomam o papel de um filósofo no sentido de personagem 

conceitual. Em sua acepção, o filósofo René Descartes, por exemplo, foi uma 

personagem criada pelo homem René Descartes, e foi essa personagem que criou 

os seus conceitos. 

As personagens que Deleuze e Guattari consideram de conceituais “operam 

os movimentos que descrevem o plano de imanência do autor e intervêm na própria 

criação dos seus conceitos” (Idem:59). São elas mesmas, criadoras de conceitos que 

ao mesmo tempo, são os heterónimos, elas mesmas, que acabam sendo os sujeitos 

da filosofia que criam, elas são também as que manifestam “os territórios, 

desterritorializações e reterritorializações absolutas do pensamento” (Idem:64). 

A este momento, uma filosofia é tal enquanto constituir-se por essas três 
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instâncias que se definem pela correlação existente entre si, a saber: o plano de 

imanência que ela deve traçar, as personagens filosóficas que ela deve inventar e os 

conceitos que deve criar. Esses são os três verbos que produzem e sustentam todo 

o acto filosófico e, não contemplar, reflectir e comunicar, conforme anteriormente 

referenciado. 

Toda a filosofia deve ser avaliada a partir daquilo que é a sua produção e pelo 

seu alcance existencial. Os conceitos filosóficos valem quando forem verdadeiros, 

mas principalmente, na medida em que são importantes e interessantes conforme 

os respectivos planos de imanência de que são fundamentados (cfr.Idem:71). 

Em Nietzsche, a problemática da verdade filosófica não toma tanta 

importância como pode parecer e, nem a questão da objectividade faz relevância em 

avaliações filosóficas; ela deve, antes de tudo, preocupar-se com a multiplicidade, 

com as distintas perspectivas, com os “múltiplos olhos” que podem nos 

proporcionar um conhecimento mais completo e mais complexo. 

O conceito, nesse sentido, torna-se um determinativo diferenciador, que faz 

multiplicar as relações, que faz proliferar os pensamentos, de igual maneira o levedo 

faz fermentar a cerveja. O conceito é um catalisador, um fermento, que a um só 

tempo faz multiplicar e crescer as eventualidades de pensamento. Por isso cabe a 

ele ser interessante, mas não necessariamente verdadeiro. 

Se não cabe ao conceito ser verdadeiro, ele também não está para ser 

compreendido. Não nos importa se compreendemos ou não um determinado 

conceito; importa que ele seja ou não operativo para nosso pensamento; importa que 

ele nos faça pensar, em lugar de paralisar o pensamento. Importa que tenhamos 

conexão com um certo conceito, conexão que se produz pelo facto de ele promover 

em nós mesmos algumas possibilidades. 

Na obra de 1998, que Deleuze escreveu em co-autoria com Claire Parnet, os 

autores fazem transparecer a ideia segundo a qual, devemos ler um livro como se 

estivessemos a escutar um disco: se gostamos, se a música nos toca de alguma 

maneira, se produz em nós efeitos, intensidades, afectos, continuamos ouvindo e 

ouvimos mais e mais; mas se a música não nos toca, não nos afecta, ou se nos afecta 

negativamente, abandonamos o disco, desligamos o rádio ou mudamos de canal. 

Da mesma forma que acontece na arte, depende de cada filósofo produzir seu 
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estilo, sua maneira de ver o mundo e fazer ver o mundo, sua forma de criar uma 

linguagem dentro da linguagem. E isso leva tempo; a filosofia exige incremento 

temporal, e é preciso muita experimentação para se trilhar no caminho da filosofia, 

deve-se exibir dedicação, para que se possa começar a colocar suas próprias cores, 

singularizar. 

Nesse sentido, o trabalho filosófico deve ser uma determinação à 

singularidade e a um certo destaque resultante de um esforço pessoal e criação de 

um estilo caracteristicamente pessoal e individual. 

Nas entrevistas do Abecedálio, Deleuze afirma que seria muita pretensão 

alguém dizer: quero ser filósofo, e sair criando conceitos; o que se revelaria, em sua 

óptica, pretensão e leviandade. Sim, é preciso criar os próprios conceitos, 

desenvolver o próprio estilo; mas isso depois de uma longa jornada. A filosofia, então 

exige demora e persistência, não se trata de uma actividade que se efectiva de um 

dia para o outro. 

O desenvolvimento de toda a filosofia constitui-se em um esforço contrário à 

toda a opinião, que se universaliza e cria escravidão atravez de suas respostas 

aligeiradas e soluções sem esforço empreendido, todas tendendo ao mesmo; e luta 

contra a opinião criando conceitos, fazendo brotar acontecimentos, dando relevo 

para aquilo que em nosso quotidiano muitas vezes passa desapercebido. A filosofia 

é, na óptica deleuziano, um esforço criativo tendente à criação e gestão da diferença. 

 

2.4 A “diferença” como motor da desconstrução em Deleuze 

 

Um dos pontos fundamentais, nevrálgicos mas também problemáticos 

quando se pretende perceber o pensamento desconstrucionista de Gilles Deleuze 

tem a ver com a sua noção de diferença; aliás, este conceito é um ponto de 

cruzamento de discussões tipicamente desconstrucionistas relativamente a toda a 

tradição metafísica da filosofia. 

Mas, o que é exactamente a diferença, em si mesma? Por que Deleuze afirma, 

de forma contundente, que a razão clássica não pode apreendê-la sem, com isso, ter 

significado autêntica destruição da sua natureza “rebelde e anárquica”? 
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Para a percepção desta questão é necessário que se leve em consideração o 

facto de que em toda a tradição filosófica o conceito de diferença foi frequentemente 

tomada como ápice de todo o mal com possibilidades de enfermar o pensamento; a 

noção de diferença causava estranheza e mal-estar por sua capacidade de opor-se 

aos modelos ou normas preestabelecidas. 

De uma ou de outra forma, a noção de diferença encontrava-se excluída do 

Ser - como algo que não pertencia a sua essência. Reservada ao campo do não-ser, 

por uma tradição que se quis vitoriosa no pensamento ocidental, a diferença viu-se 

privada de qualquer aspecto ontológico ou seja, privada de uma existência plena e 

real. 

Ora, uma vez que a diferença se apresentasse ao pensamento ou à sensação, 

ela era entendida como algo que modificava, desordenava e destruía o Ser. Apenas 

quando era submetida aos critérios da “identidade” e da “semelhança” e apenas 

quando tornava-se diferença entre os corpos a diferença específica de Aristóteles, 

ela poderia ser apreendida pela razão, que rejeita tudo aquilo que não está 

compreendido em um modelo pré-determinado. 

Para permitir melhor percepção do conceito de diferença tomemos em 

consideração que a actividade da filosofia não é algo casual que compreende recolha 

de dados ou seja, filosofar não equivale a soma de ideias pré-existentes, trata-se de 

um processo de criação e recriação e, nesse sentido, toda a filosofia é a arte de 

formar, de inventar, de fabricar conceitos, afirma o filósofo na obra conjunta com 

Guattari, O que é a Filosofia?. 

Vemos assim que para Deleuze, todo o filósofo cria seu próprio universo 

conceitual a partir do seu confronto com o mundo ou, mais precisamente, com o caos 

implícito a todo o real. É a necessidade de não se perder no próprio movimento 

contínuo das coisas, “nada é mais doloroso, mais angustiante do que um 

pensamento que escapa a si mesmo” que nos leva a produzir os conceitos. 

Deleuze sabe o perigo que representa para o pensamento perder-se no caos, 

na pura diferença, neste “oceano de dissemelhança”, que está no fundo de todas as 

coisas existentes. É daí que se torna indispensável que se tenha regras para a própria 

protecção, que possam impedir de se mergulhar de forma inescapável naquilo que 

se tenciona conhecer. Estas regras são os conceitos e é claro que esta afirmação só 
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tem sentido porque, para Deleuze, a diferença é o princípio constitutivo da natureza. 

Ela é primeira com relação à identidade e à semelhança e é também ela que dissolve 

toda determinação, toda e qualquer estabilidade num mundo que, apenas na 

aparência, é sólido e permanente. 

Criar os conceitos ou mesmo inventá-los a partir de outros conceitos, é a 

tarefa da filosofia, é esta a percepção que Gilles Deleuze apresenta na sua obra em 

co-autoria de Félix Guattari. Não existem conceitos a priori; todo o conceito tem uma 

história. Todo o conceito remete sempre a um campo de problemas sem o qual, ele 

não teria algum sentido. Desta forma, enquanto é pensado como uma construção sui 

generis, o conceito pressupõe um plano que lhe dá uma existência autónoma. É o 

que Deleuze chama de “plano de imanência”, uma forma de adquirir uma 

consistência sem perder-se no infinito no qual o pensamento se mergulha. 

Neste sentido, o plano de imanência é o meio fluido onde os conceitos 

interagem, afectando e sendo afectados por outros conceitos. Todo o conceito não 

é uma entidade isolada e anónima mas, a sua existência pressupõe coexistência 

interactiva num determinado plano que o fundamenta; em Deleuze, o plano é como 

um deserto que os conceitos povoam sem partilhar. Mas, os conceitos são as únicas 

regiões do plano ainda que seja o plano que lhes garanta consistência e coerência 

(cfr.Idem:36-38). 

Para Deleuze, nenhum conceito é simples; ele é sempre uma multiplicidade. 

Qualquer conceito sempre remete a outros conceitos. Por conseguinte, nenhum 

filósofo, por mais genial que ele seja, criará um conceito do “nada”. É por esta razão 

que podemos dizer que a diferença, na obra de Deleuze, não deve ser entendida sem 

levar em conta a carga de negatividade com a qual a história da filosofia sempre a 

cingiu. 

Na verdade, Deleuze empreende uma luta contínua contra a tradição filosófica, 

quando tenta definir e apreender a diferença em si mesma. Não se trata de conseguir 

ou não conceituá-la; trata-se, isto sim, de libertá-la do jugo de uma razão que tende 

a desqualificar tudo aquilo que ameaça a sua perfeita harmonia. 

O conceito de diferença reporta em si mesma uma certa “maldição”; trata-se 

da maldição de ter sido sempre colocado do lado do “mal”, do “nefasto”, do 

“pernicioso”. Não foi Deleuze quem criou este conceito, mas foi certamente ele quem 
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mais fez para tornar a diferença, em si mesma, pensável. Em outras palavras, ele lhe 

deu um sentido positivo; daí porque não podemos deixar de ligar o conceito de 

diferença à sua obra assim como outros filósofos também tiveram os seus nomes 

associados a determinados conceitos. 

Enfim, dizer que a diferença foi sempre colocada do lado do “mal”, significa 

dizer que, desde os tempos antigos, a filosofia sempre demonstrou ter uma espécie 

de rejeição por tudo aquilo que a contraria, um repúdio pela apreensão do seu tempo 

e pela degradação inevitável que ele acarreta nos seres. 

Não pode haver ciência daquilo que está em perpétua transformação, foi desta 

forma que, por exemplo, Platão recusa o mundo sensível em favor de uma existência 

imutável, a existência do mundo das essências. A mudança, o fluir incessante do rio, 

o movimento perpétuo das coisas como o próprio ser deste mundo, tudo isto deve 

ser ignorado pela razão, uma vez que sua natureza estritamente lógica não sabe lidar 

senão com a semelhança e a identidade nos seres. 

Em Deleuze, a grande preocupação é resignificação da noção de diferença 

para o pensamento filosófico; ele pretende tornar a diferença objecto do 

pensamento. Ao invés de colocá-la como uma noção negativa para o conhecimento, 

Deleuze tal como Nietzsche pretende mostrar que a diferença é o próprio princípio 

da natureza. Na sua abordagem, primeiramente estaria o fundo indiferenciado, 

indeterminado, o fundo caótico, onde todas as coisas encontram-se misturadas e 

sem qualquer “identidade”. Ao caos seguir-se-ia a ordem, sempre provisória e 

precária e que não deixa um só momento de sofrer a acção corrosiva do tempo. 

Contudo, pensar a diferença requer que a própria razão ultrapasse a si mesma, 

largando o modelo representativo e a sua estrutura lógica. É necessário que, por um 

esforço extra-humano, a razão deixe de ter apenas uma função recognitiva ou seja, 

a função de conhecer e “reconhecer” o real para, em vez disso, apreender a diferença, 

quer dizer, tudo aquilo que extravase aos padrões até tradicionalmente estabelecidos 

pelo ideal iluminista. 

O que se consubstancia em “lei” mais profunda da natureza, é sem dúvidas a 

diferença e não a semelhança; “nunca uma folha é completamente idêntica a outra”, 

afirma Nietzsche e reitera Deleuze. A razão até acredita poder pensar a diferença 

quando faz dela um puro conceito do entendimento, uma forma vazia, sem qualquer 



 

100 | Desconstrucionismo Derridiano e Teorias Epistemológicas da Pós-Modernidade: Influências Recíprocas 

 

conteúdo exterior. Mas, quando a submetemos às regras da identidade e da 

semelhança, ou seja, quando obedecemos aos critérios rígidos do raciocínio lógico, 

nós terminamos por perder a natureza anárquica e subversiva da diferença em si 

mesma. Isto porque a diferença, nela mesma, não é algo que possa ser objecto de 

uma representação orgânica. 

O conceito de diferença é uma entidade que não se pode representar, pois, a 

mente humana somente é susceptível de representar aquilo que é determinável 

através da percepção, aquilo que é apreensível por intermédio da sensibilidade. A 

diferença, em si mesma, não é objecto de sensibilidade humana e em nenhuma 

hipótese deve ser confundida com um atributo físico. Estar quente pode ser um 

diferencial com relação a estar frio, mas a diferença não é ser uma coisa ou outra. A 

diferença, em si, é simplesmente, fruto da intuição da mente humana; a diferença é 

uma relação, um acontecimento, um incorporal. 

Os termos aqui utilizados, retirados da própria obra de Deleuze, demonstram 

claramente a influência da filosofia estóica sobre o seu pensamento. Um “incorporal” 

não é algo inexistente, sem qualquer aspecto ontológico. O incorporal pertence ao 

domínio do transcendental, ou seja, ainda que ele não seja um corpo e, portanto, não 

pode ser representado, ele existe ou “insiste”, sendo, para Deleuze, objecto apenas 

de um pensamento. É claro que Deleuze não está negando a existência da diferença 

enquanto ela se apresenta nos seres, criando uma diversidade inegável. Apenas, ele 

considera que, uma vez que ela seja “actualizada” na matéria, ela deixa de ser 

diferença pura para tornar-se um atributo. 

A natureza da diferença, sendo exclusivamente virtual, não pode ser 

apreendida pela razão clássica ocidental, que basicamente opera com os ditames da 

representação que se equaciona nas noções de identidade, semelhança, analogia e 

oposição. Daí que, para o filósofo da diferença, é necessário que a razão tenha um 

outro tipo de funcionamento, uma outra forma de apreensão do mundo. Um “neo-

racionalismo” é o que propõe Gilles Deleuze que figura entre os chamados “filósofos 

rebeldes”; uma razão que ultrapasse a si mesma; um segundo e mais nobre 

funcionamento da razão, o do pensamento. 

A proposta desconstrucionista de Deleuze é, que a razão avance em uma nova 

direcção significacional; que ela se torne diferença porque só assim criar-se-ão as 
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condições para a manifestação de uma epistemologia que, nos dias de hoje, 

possibilitará a inclusão. Deleuze apela para que a razão se torne pensamento, um 

pensamento de diferença. Afinal, o pensamento está para além da razão, mesmo que 

lhe pertença de alguma maneira, já que não se trata de um irracionalismo. É preciso, 

portanto, libertar a diferença, retirá-la de sua condição de maldição para o 

pensamento. Somente assim será possível compreender e apreender a diferença 

pura, este árduo e profundo conceito da epistemologia deleuziana. 

 

2.5 “Diferença e Repetição”, as influências no pensamento de Deleuze 

 

Num cariz típico do pensamento contemporâneo francês, Gilles Deleuze foi 

um pensador e filósofo da história de um cunho bastante relevante e repleto de 

heranças contraditórias em relação as diferentes tradições filosóficas. 

Uma das suas ideias influentes, que caracteriza o ideal desconstrucionista de 

Deleuze é a de que a noção de diferença se sobrepõe à identidade, apesar de 

caminharem sempre juntas. O pensamento filosófico de Deleuze manifesta uma 

enorme influência de Leibniz, fundamentalmente a partir das analogias teóricas entre 

a mónada leibniziana e a noção de diferença de Gilles Deleuze. 

É sabido que para Leibniz a monada, um conceito retirado do pensamento de 

Aristóteles, que a considerou como ponto inespacial e que está em parte nenhuma, 

constitui a fonte primordial do universo; a monada é uma unidade de força e 

movimento, tal como a diferença, que cria a intensidade e a profundidade, na teoria 

de Deleuze. 

Leibniz, que é um dos maiores filósofos que inspira a filosofia de Deleuze, 

escreveu na sua obra intitulada Princípios de Filosofia ou Monadologia sobre a 

monada ou substância simples sem partes, hermeticamente fechada ao exterior nos 

seguintes termos, “dou também por concedido que todo o ser criado está sujeito à 

mudança e, por consequência, também a Monada criada, e também que essa 

mudança é contínua em cada uma” (LEIBNIZ, 2009:11). 

As características da monada evocadas por Leibniz correspondem, na teoria 

de Deleuze, à diferença, essa espécie de arquétipo em mutação contínua de 
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intensidade, que cria a profundidade, o espaço, o tempo, o mundo dos fenómenos 

caracterizado por extensão e qualidade (qualitas) e corpos materiais (quales): 

 

No ser, a profundidade e a intensidade são o Mesmo - mas o mesmo que se diz 

da diferença. A profundidade é a intensidade do ser ou inversamente. E dessa 

profundidade intensiva, desse spatium, saem ao mesmo tempo, a extensio e o 

extensum, a qualitas e o quale (DELEUZE, 2000:375). 

 

Ainda sobre o mesmo conceito de diferença, que é de importância extrema na 

sua filosofia, Gilles Deleuze escreveu também, que: 

 

A diferença não é o diverso. O diverso é dado. Mas a diferença é aquilo pelo qual 

o dado é dado. É aquilo pelo qual o dado é dado como diverso. A diferença não é 

o fenómeno, mas o númeno mais próximo do fenómeno. É, portanto, verdade que 

Deus faz o mundo calculando, mas os seus cálculos nunca estão correctos; e é 

mesmo esta injustiça no resultado, esta irredutível desigualdade que forma a 

condição do mundo. O mundo “faz-se” enquanto Deus calcula; não haveria 

mundo se o cálculo fosse correcto. O mundo é sempre assimilável a um “resto” 

e o real no mundo só pode ser pensado em termos de números fraccionários ou 

mesmo incomensuráveis. Todo o fenómeno remete para uma desigualdade que 

o condiciona. Toda a diversidade e toda a mudança remetem para uma diferença 

que é a sua razão suficiente. Tudo o que se passa e aparece é correlativo de 

ordens de diferenças: diferença de nível, de temperatura, de pressão, de tensão, 

de potencial, diferença de intensidade (Idem:361). 

 

Entende-se neste trecho a cima, que a noção de diferença é um princípio 

activo que estabelece um protótipo ou arquétipo em movimento facto que a torna 

diferente em relação as noções concebidas nas filosofias antigas; em Platão, por 

exemplo, o arquétipo ou a essência se manifesta como um princípio estático e é 

reproduzido no mundo material por acção do demiurgo, que constitui a força 

dinâmica que modela a essência na matéria, na chora ou espaço material caótico. 

Desta maneira, a noção de diferença equivale a monada de Leibniz que é, originária, 
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imune a influências externas, variando de intensidade porque em contínua 

transformação. 

Neste sentido, a noção de diferença, reveste-se de dois significados distintos, 

o que parece ter escapado ao entendimento de Deleuze; no primeiro significado, a 

diferença revela-se como princípio dinâmico e, no segundo significado, a diferença 

manifesta-se como diversidade entre objectos e estados isto é, diferença como 

diversidade no interior do cosmos. No primeiro caso, a Diferença, como arquétipo-

demiurgo, não é diferença em relação a algo, mas tem um estatuto ontológico 

primordial em si e é princípio da diversidade manifesta no cosmos equivalente ao 

segundo caso. 

Para terminar esta análise relativa ao pensamento desconstrucionista de 

Deleuze considero ser de extrema necessidade vincar, mais uma vez, a importância 

da influência sofrida por Deleuze por parte da filosofia de Nietzsche, o que se reflecte 

nos seus moldes de articulação conceitual. Gilles Deleuze encontra em Nietzsche, 

um formidável aliado na constituição de seu pensamento da diferença, 

fundamentalmente e que é a base da sua desconstrução epistemológica. 

Em uma das suas obras dedicadas ao filósofo alemão, Nietzsche e a filosofia, 

Deleuze se apropria da articulação dos conceitos de força, sentido e valor existentes 

na obra de Nietzsche para indicar uma filosofia perspectivista que apresenta como 

núcleo do pensamento, a noção de diferença. 

Para Deleuze, foi a contundência terminológica de Nietzsche que efectivou a 

verdadeira crítica ao conhecimento. Mas não em nome de novos conhecimentos que 

seriam os mais verdadeiros. Sua crítica se dirige à raiz, na crítica à criação dos 

próprios valores, evidenciando que o conhecimento verdadeiro, que sua busca, seu 

desejo, é proveniente de uma determinada força, e que ao ser elaborado tornou-se 

uma criação, criação de uma determinada força, de uma determinada vontade. 

Em várias das suas obras, Deleuze realiza uma crítica ferrenha ao platonismo 

e à representação. O pensamento representacional é, na óptica de Deleuze, um 

pensamento de segundo plano. Ele sempre se realiza sobre objectos e sujeitos 

criados, produzidos, naturalizados. Deleuze afirma e deixa emergir suas próprias 

forças; ao realizar suas análises críticas, o filósofo francês atribui um novo sentido a 
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conceitos como essência e verdade, conceitos que se encontram no âmago do 

pensamento representacional. 

Do ponto de vista do pensamento representacional o conceito de essência se 

traduz por suas relações com a identidade e nisso, a essência é aquilo que é idêntico 

a si próprio, a coisa em si. Determinar a essência de algo é então determinar a sua 

verdade atemporal e imutável. Mas a filosofia de Nietzsche nos mostra que toda e 

qualquer coisa é justamente o produto arbitrário de determinadas relações de força. 

A essência não é nada mais do que isso; na origem de algo já havia a apropriação de 

uma força por outra força, a determinação de um novo sentido por trás de um 

sentido. Isto não significa negar os conceitos de essência e verdade, mas atribuir-

lhes um novo significado. 

Desse modo, Deleuze nos mostra como na tradição representacional, 

notadamente no seu primeiro grande criador, Platão, a pergunta-chave era 

determinada por um “que”: que é a coragem, que é a justiça, que é a verdade. “Que” 

era a pergunta que reinava em todos os diálogos socráticos. 

Por meio dessa pergunta seria possível atingir a verdadeira natureza das 

coisas, do mundo e dos homens, e esta seria a tarefa principal do filósofo. Mas o 

pensador-médico, o pensador intérprete prefere a questão “quem” ou “o que”: A 

quem interessa uma essência imutável? O que deseja alguém ao conferir um sentido 

imutável a um fenómeno? Se um conceito é a expressão de um sintoma, para quem 

ele é um sintoma sadio e para quem ele assinala a manifestação de uma “doença”? 

A esse respeito, o próprio Deleuze confirma as suas abordagens ao escrever 

nos seguintes termos: 

 

A arte pluralista não nega a essência, ela a faz depender em cada caso de uma 

afinidade de fenómenos e de forças, de uma coordenação de força e de vontade. 

A essência de uma coisa é descoberta na força que a possui e que nela se 

exprime, desenvolvida nas forças em afinidade com esta, comprometida ou 

destruída pelas forças que nela se opõem e que podem prevalecer: a essência é 

sempre o sentido e o valor (DELEUZE, 1976:63). 
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Assim, em Nietzsche e a filosofia encontramos também a ideia do pensador 

clinico, do pensador que deve considerar os fenómenos enquanto uma 

sintomatologia e, então, interpretá-los, conferindo-lhes um sentido. 

Assim sendo, a actividade crítica do pensador jamais se encontra separada de 

uma actividade clínica: o pensador ou filósofo é, antes de tudo, um médico do mundo. 

Por meio de sua actividade ele não somente diagnostica os sinais e as forças 

envolvidas naquilo que poderia se apresentar como uma doença da vida e do 

pensamento, como também efectua uma prática que tem por objectivo restituir-lhes 

a saúde, potencializando forças activas, criando novas possibilidades para ambos. A 

ideia de um filósofo médico do mundo, permanecerá ao longo de toda a obra de 

Deleuze sendo que seu último livro Crítica e clínica é inteiramente dedicado a esta 

questão. 

Gilles Deleuze, o filósofo que rasga o caos conceptual do mundo antigo, não 

pára de surpreender através das suas novidades conceptuais; ainda na mesma obra 

anteriormente referenciada, Nietzsche e a filosofia, o filósofo revela a aparição da 

ideia do pensador artista, ideia que será efectivamente desenvolvida nos seus livros 

posteriores como, por exemplo, Proust e os signos de 2006. 

A propósito desta noção de arte, Nietzsche indica que esta revela-se superiora 

à ciência na medida em que o artista é aquele que subsiste na singularidade da sua 

criação e não pelos seus efeitos ou por seus produtos pois, tanto esta como aquela, 

criam. O artista é aquele que é capaz de captar as diferentes forças existentes, 

interpretando-as, dando-lhes um sentido e criando assim sua obra de arte. E 

mediante essa obra o artista afirma sua própria vida, o seu próprio pensamento. 

Para Deleuze, Nietzsche “ainda não compreendeu o que significa a vida de um 

artista: a actividade dessa vida que serve de estimulante para a afirmação contida 

na própria obra-de-arte, a vontade de poder do artista enquanto tal” (Idem:84). 

Por fim, ainda na obra Nietzsche e a filosofia emerge o tema das imagens do 

pensamento, assunto central da obra. Deleuze considera que um pensamento possui 

certas estruturadas ou fulcros de direcção que admitem associá-lo a um 

determinado modo de funcionamento; este facto significa que estas estruturas 

originam imagens do pensamento, sua natureza ou finalidade. 
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Ora, o privilégio concedido a esta matéria na obra de Deleuze fundamenta-se 

no facto de que estas imagens forneceriam nova concepção do pensamento bem 

como as forças que o conceberam e que nele permanecem e, assim, orientando não 

somente o pensar, mas também a produção do conhecimento e da vida nos mais 

diversos domínios como a ciência, a arte e principalmente a filosofia. 

Por certo esta questão já se encontrava, de algum modo, em Empirismo e 

subjectividade, primeiro livro do autor, cujo original data de 1953. Nesse livro, 

Deleuze se utiliza do empirismo de David Hume para mostrar um pensamento e um 

sujeito que advêm das relações existentes entre certos princípios da natureza. 

Porém, essas relações não possuem jamais um carácter representativo: elas 

somente adquirem seu valor a partir das experiências dos corpos (cfr. DELEUZE, 

2001:9-10). 

Assim, ao afirmar nesse texto que pensamento e sujeito se constituem por 

meio de experiências ou práticas que são imanentes aos corpos, o filósofo francês 

está na verdade afirmando uma concepção do pensamento que desconstrói o 

pensamento representacional, fundamento do pensamento clássico. 

Entretanto, em Nietzsche e a filosofia, a problemática das imagens do 

pensamento adquire conexões bem mais explícitas com as noções de corpo/forças, 

orientadas na forma de uma crítica contundente à imagem representacional do 

pensamento. Deleuze assume o ideal da filosofia de Nietzsche relativamente as 

forças para vincar que as características atribuídas ao pensamento no modelo da 

representação, a correlação existente entre pensamento e verdade, o carácter 

recognitivo do pensamento e, principalmente, o pensamento como exercício natural 

de uma faculdade, são atributos provenientes de forças reactivas. 

 

O mais curioso nessa imagem do pensamento é a maneira pela qual o verdadeiro 

é, aí, concebido como universal abstracto. Nunca se faz referência às forças reais 

que fazem o pensamento, nunca se relaciona o próprio pensamento com as 

forças reais que ele supõe enquanto pensamento (DELEUZE, 1976:85). 

 

Se o filósofo francês se preocupa em mencionar outro tipo de forças, forças 

reais que fariam efectivamente o pensamento, isso se deve justamente ao facto de 
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que o pensamento não se esgotaria em uma actividade puramente reflexiva, 

contemplativa e rememorativa. 

A recognição é com certeza uma das actividades do pensamento mas, uma 

actividade predominantemente reactiva e secundária, ou seja, actividade de um 

pensamento já separado daquilo que efectivamente pode. No entanto, existe outro 

tipo de forças, são as forças activas, capazes de desencadear uma actividade 

diferente no pensamento, forçando-o a uma acção, a um acto de pensar e, dando a 

esta actividade uma intensidade, uma vitalidade antes inimaginável. 

 

Pensar é uma n...potência do pensamento. É preciso ainda que ele seja elevado 

a essa potência, que se torne “o leve”, “o afirmativo”, “o dançarino”. Ora, ele nunca 

atingirá essa potência se as forças não exercerem uma violência sobre ele. É 

preciso que uma violência se exerça sobre ele enquanto pensamento, é preciso 

que um poder force-o a pensar, lance-o num devir activo (Idem:89). 

 

Assim, em Nietzsche e a filosofia, observamos o surgimento de várias 

questões concernentes à problemática do pensamento, questões que viriam a ser 

exploradas nos livros seguintes do filósofo, ganhando contornos mais bem 

definidos. 

Dessa maneira, é interessante observar de que modo Nietzsche se constitui 

em um dos principais intercessores de Deleuze, não somente por encontrar no 

filósofo alemão um aliado no combate à representação, mas, principalmente, pelo 

facto de o filósofo francês encontrar no perspectivismo nietzschiano um dos 

principais elementos para a constituição e o desenvolvimento de seu próprio 

pensamento da diferença, da multiplicidade, da intensidade, conceitos que 

representam as armas da sua desconstrução epistemológica. 

 

3 A Necessidade da Desconstrução do Saber em Jean-François Lyotard 

 

3.1 Fundamentos intelectuais 

 

Jean-François   Lyotard,  filósofo   defensor  da  pós-modernidade,  nasceu  na 
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cidade de Paris, concretamente, em Versalhes a 10 de Agosto de 1924 e veio a morrer 

em 1998 aos 74 anos, no dia 21 de Abril. 

Sofreu influências de proeminentes filósofos que constituíram parte das 

bases do seu pensamento desconstrucionista, ei-los alguns deles: Kant, Montagne, 

Freud, Marx, Parson, Heidegger, Durkheim, Austin e Nietzsche. 

Em termos de seu legado bibliográfico, menção especial vai para A condição 

Pós-Moderna de 1979; foi com esta obra que o pensador se tornou mais conhecido 

e é nesta obra onde Jean-François Lyotard aborda com mais exaustão os seus ideais 

em torno dos debates sobre a Pós-Modernidade e deixa claro a sua percepção em 

volta da problemática. Para este autor, a fase Pós-Moderna caracteriza-se por uma 

incredulidade das metanarrativas, uma fase para não recorrer mais a grandes relatos 

da dialéctica hegeliana, nem da emancipação do homem para a validação do saber. 

Jean-François Lyotard escreveu também, na senda da defesa da Pós-

Modernidade, Peregrinações, uma espécie de autobiografia. Nesta mesma obra, 

Lyotard procura passar a ideia segundo a qual o saber não possui em si mesmo o 

próprio fim e por aí, é necessário que se tome como meio para solucionar outros 

problemas isto é, que o saber, em si mesmo, não torna as pessoas emancipadas e 

cultas como se queria fazer perceber na modernidade. 

Outra obra que se pode considerar básica para a percepção do pensamento 

de Lyotard é a que foi escrita em 1987, O pós-moderno explicado as crianças, esta 

obra constitui mais uma resposta ao Discurso filosófico da modernidade escrita por 

Jürgen Habermas. Jean-François Lyotard escreve a obra intencionado em detalhar 

novos conceitos para as crianças que insistiam na ideia de que a sociedade ainda 

atravessava a modernidade e nela percebe-se que, para si, a principal criança era o 

filósofo alemão, Jürgem Habermas. 

Habermas constitui o grande opositor, em termos de ideais, de Jean-François 

Lyotard e ao desenvolver neste trabalho, o pensamento legitimador do saber local de 

Lyotard é imprescindível tomar em consideração as bases opcionais do seu 

pensamento. 

Jürgem Habermas foi quem propôs exaustivamente a deslegitimação do 

conhecimento contextual, particular, local, causando um sintoma contagiante que 
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colocou os pensadores modernos na situação de supervaloração da razão como 

forma de fundamentação do saber em detrimento das restantes formas. 

Habermas, filósofo e sociólogo alemão é tido pela maioria de pensadores da 

actualidade como sendo o fundador de uma teoria do agir comunicativo e o maior 

dos filósofos conservadores da ideia da “eternidade” conceitual da modernidade. 

Habermas compreendeu a Modernidade partindo de uma análise que faz da ideia da 

história de Hegel de que os tempos novos são os modernos, pois ele percebe que 

quando Hegel fala de tempos modernos traduz-se directamente, em língua inglesa, 

modern times e em francês, temps modernes mas não percebeu que Hegel referia-

se, com a expressão, as transformações ocorridas e aliadas ao renascimento e a 

reforma. 

Na óptica de Habermas, o futuro já teria iniciado com a história universal de 

Hegel na qual havia de se registar uma nova velocidade na história humana e social 

e daí uma certa homogeneidade da história. A história tornava-se um facto universal 

e unilinear (cfr. HABERMAS, 1990a:17). 

O mundo moderno se distingue do passado por se abrir ao futuro, um mundo 

que se repete, perpetua-se a cada presente e o mesmo, partindo de si próprio, gera 

novos mundos, a época em que nos encontramos. Se é assim, percebe Habermas 

que não tenha sentido falarmos de um novo estágio social. 

O objectivo fundamental de Habermas é fazer vincar o seu ideal de 

perpetuação da fase moderna, uma época que continua em vigor rejuvenescendo-se 

perpetuamente; Fukuyama, a respeito do mesmo facto, posiciona-se de acordo com 

Hegel e qualifica-o por uma obra de 1992 que intitula Fim da História e último 

homem. 

O pensamento habermasiano resultou, igualmente, de influências iluministas 

e marxistas e, propôs a ideia da razão crítica rumo a uma emancipação do homem. 

Habermas distingue três tipos de saberes ou conhecimentos nesta fase em 

que a humanidade e a sociedade atravessam, são eles: o saber das ciências 

empírico-analistas, que estão ligadas ao agir instrumental; as ciências histórico-

hermenêuticas nas quais reside o “agir comunicativo”; as ciências crítico-reflexivas 

que estão viradas a uma teoria crítica do homem, estariam ligadas a projectos 

emancipadores. 
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Em 1981, Jürgem Habermas publica uma das suas famosas obra, A Teoria do 

Agir comunicativo, onde esboça uma pragmática universal da linguagem visando 

estabelecer uma relação entre a linguagem e os usuários ou seja, procura 

estabelecer as condições universais necessárias para a comunicação linguística, no 

discurso procura-se o consenso universal. 

Na sua teoria do agir comunicativo, o filósofo conseguiu unir a teoria e a práxis 

da vida social, o seu objectivo último era, assegurar que a razão seja a única que nos 

possa levar à realidade. 

Para finalizar esta parte, convém vincar que a defesa habermasiana é de 

demonstrar que a modernidade é projecto inacabado e que está em constante 

reconstrução. 

 

3.2 O fim da modernidade 

 

Na óptica de Habermas, foi Nietzsche quem inaugurou a pós-modernidade ao 

afirmar que seria necessário que a humanidade voltasse à história para resolver os 

problemas da própria história, isto é, é necessário que a humanidade volte às origens 

gregas, Alexandria, voltar ao mito, ao irracional pois lá está a originalidade humana 

(cfr. Idem:91). 

Para Nietzsche há uma necessidade de retorno à história e aqui, a história 

representa fundamentos; Na caminhada, os filhos tardios da modernidade, com o 

seu pensamento de antiquário, deverão transformar-se em filhos precoces de uma 

época pós-moderna. 

A caminhada de retorno à história, dos fundamentos abre as portas de uma 

nova fase histórica, a fase pós-moderna pois, aí descobrir-se-ia que a razão perdeu 

o seu poder face a realidade, ela já não é instrumento e nem condição suficiente, nem 

para resolver os problemas existenciais humanos, nem serviria para uma 

emancipação pois, temos a necessidade de um eterno retorno ao passado. 

Pode-se afirmar com Nietzsche, que logo a partida, a modernidade já exibe 

seus limites de actuação, ela não está mais em condições de efectivar a desejada e 

anunciada possibilidade de restauração cultural e assim, nestas condições, apenas 

uma possibilidade lhe resta, direccionar-se para o futuro numa condição em que 
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segundo Nietzsche, a própria razão transforma-se numa religião cultural, porque 

funciona para o bem do homem, e como tal, perde o seu furor emancipador. 

A crise da razão, anunciada por Nietzsche, afecta e abala todos os pilares 

emancipadores que sustentam o projecto moderno. Sente-se nas grandes religiões, 

nas políticas democráticas e, fundamentalmente, na ciência. 

A religião entra em crise pois é tida como projecto instrumentalizador do 

homem, ao mesmo tempo que as grandes democracias já não representam 

devidamente os povos e junto a estes projectos, a ciência; no que tange a ciência 

moderna, como único conhecimento, esta também entra em crise com os avanços 

da matemática probabilística e da física quântica defendida por Albert Einstein, 

criador da teoria da relatividade, na qual defende a não existência de valores 

universais no mundo (cfr. REALE & ANTISERI, 1991:965). 

Ao mesmo tempo Karl R. Popper e Thomas Kuhn vêem quebrar o dogma do 

método científico moderno de verificação e experimentação, pois para eles a ciência 

avança não por verificação mas sim por falsificação. 

Paul Feyerabend agudiza a crise da ciência moderna ao escrever a sua obra 

Contra o método na qual refuta a possibilidade de um método universal das ciências 

e defende a ideia segundo a qual, todas as descobertas científicas são frutos de um 

acaso. 

Está demonstrado que a Modernidade desabou junto aos seus pilares 

emancipadores e assim, confirma-se a impossibilidade de um retorno à Modernidade 

salvo, criações mentais; estamos numa nova fase, a Pós-Moderna com, Jean-

François Lyotard, Gianni Vattimo, Boaventura de Sousa Santos, Jean Baudrillard, 

entre outros. 

A ideia de uma transição epocal não é consensual, existem conservadores que 

não acreditam num fim da Modernidade e defendem que ela não desabou e nem está 

em crise, como crêem os outros, mas que ocorre uma transformação dentro da 

própria Modernidade e, a ser assim, na óptica desses pensadores, a sociedade ainda 

atravessa a Modernidade pois os seus princípios gerais ainda têm poder governativo 

sobre as sociedades, é o caso de Jürgem Habermas, Anthony Giddens, Ulrich Beck, 

entre outros. 
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3.3 O projecto pós-moderno de Lyotard e a validação dos saberes locais 

 

É do pensamento nietzschiano que Jean-François Lyotard entende a pós-

modernidade como incredulidade das metanarrativas, ou seja, a deslegitimação ou 

descrenças pelos discursos totalizantes e a crença em discursos contextuais que 

respeitam o diferente. 

As metanarrativas representam toda a tentativa de sublimação do poder 

emancipativo da razão moderna em detrimento dos discursos contextuais que 

representam as explicações da realidade em contextos determinados e locais que 

deverá ser reabilitada e promovida por Lyotard e representantes de um novo espírito, 

o espírito pós-moderno. 

Na sua obra intitulada Da sociedade pós-industrial à pós-moderna, Krishan 

Kumar, a respeito da ideia de uma sociedade pós-moderna, chama à atenção que o 

prefixo “pós”, de “pós-modernidade”, é ambíguo podendo significar um novo estado 

de coisas, no sentido do que vem depois, assim como, pode ser usado como o post-

morten, sugerindo fim, término (cfr. KUMAR, 1997:79). 

Em O pós-moderno explicado às crianças Lyotard esclarece que o “pós” do 

“pós-moderno” deve ser entendido no sentido de simples sucessão, sequência, nova 

direcção diferente da anterior ideia de cronologia linear da modernidade. 

A pós-modernidade vem revelar o declínio da confiança que o ocidente tinha 

em relação a ideia geral do progresso de toda a humanidade; pós-modernidade é a 

época na qual observa-se, fundamentalmente, uma mudança de estatuto do saber. 

A pós-modernidade, para Lyotard, constitui uma fase da história que sucede 

a modernidade, e o pós-moderno enquanto condição da cultura na era pós-industrial 

representa uma característica de legitimidade perante metanarrativas, o que vale 

dizer, incredulidade perante as metanarrativas. 

 

3.3.1 Problemática da validação dos saberes 

 

O saber nas sociedades informatizadas carrega consigo um valor comercial, 

e é crucial para a tomada de decisões políticas entre Estados. Em contrapartida, há 

outras formas de saber não traduzíveis em quantidade de informação e nem são 
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úteis como mercadoria, mas regulam a vida social. Estes saberes não têm espaço no 

mundo informático e, por causa disso, Jean-François Lyotard questiona o problema 

de validação que ele chama de “legitimação”; qual deve ser o estatuto do saber para 

ser considerado como tal? 

Na óptica de Lyotard, o saber científico não se constitui em todo o saber mas, 

apesar desse facto, este tipo de saber esteve sempre em competição com outra 

forma de saber, o narrativo, e sempre se considerou o verdadeiro tipo, funcionando 

como modelo epistemológico (cfr. LYOTARD, 1989:12). 

Jean-François Lyotard retoma a ideia de reconhecimento do saber mítico 

tradicional resgatado por Nietzsche nos seus empreendimentos críticos à 

modernidade. 

Não se deve fazer subordinar o saber narrativo tradicional ao saber narrativo 

científico pois, cada um destes, tem a sua legitimidade em função do contexto, aliás, 

o saber não se deve reduzir nem a ciência nem ao conhecimento, visto o saber não 

ser somente conhecimento fundado em enunciados denotativos, segundo a lógica 

formal, bivalente (verdadeiros ou falsos) mas também valorativos e prescritivos 

(saber viver e saber fazer). 

Esta diversidade de espécies de saber faz surgir a preocupação lyotardiana 

em A Condição Pós-moderna, tal é o problema da legitimação do saber. 

Segundo Lyotard, “legitimação é um processo através do qual o legislador é 

autorizado a promulgar uma determinada lei como norma” (Idem:13). Num sentido 

mais específico e restrito, referente a cientificidade, legitimação é o processo de 

validação do discurso. 

A problemática da legitimação científico-epistemológica traz fortes 

implicações nas relações sociais já que referem-se à possibilidade de diferenciação 

entre saberes verdadeiros e aceitáveis como tal e, outros marginalizados, ambos 

pertencentes a grupos sociais determinados. 

Assim sendo, pode-se aferir que, a Modernidade, com o seu princípio de 

primado da razão universal, trouxe problemas de relações sociais pois, cria 

separação entre as sociedades com saberes considerados locais e as com saberes 

considerados universais. 
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Nas linhas que seguem irei abordar a questão do que seja o saber local e a 

problemática da sua validação. 

 

3.3.2 A Noção dos Saberes Locais e sua Validação 

 

A noção dos saberes locais, neste trabalho, representa competências que 

excedem a determinação e aplicação do critério único, resultante do projecto 

moderno, de validação dos conhecimentos; saber é a qualificação que torna alguém 

capaz de proferir discursos denotativos, bem como enunciados prescritivos e 

avaliativos, porém, a isto não se pode adicionar os enunciados cognitivos pois estes 

tentam excluir o outro. 

José P. Castiano, numa passagem da sua obra Referenciais da Filosofia 

africana referencia Molefi Asante afirmando que o local é a posição cultural e 

epistémica a partir do qual o cientista argumenta suas posições e convicções; é o 

contexto no qual se situa o discurso (cfr. CASTIANO, 2010:144). 

O local informa-nos sobre questões cosmológicas, epistemológicas, 

axiológicas, estéticas e culturais que se devem assumir perante todos os fenómenos 

que se pretendem analisar e assim, todo o saber só é possível enquanto for integrado 

no local. O local representa, em Castiano, os referenciais culturais a partir dos quais 

qualquer um deve produzir as suas propostas de interpretação da realidade dos 

fenómenos (cfr. Idem: 144-146). 

Assim pode-se depreender que o saber local constitui todo o tipo de 

conhecimento, habilidade, técnica, valor, método com uma base de sustentação que 

seja cultural e contextual. O saber é um tipo de conhecimento que caracteriza uma 

determinada sociedade contextual e não universal. 

Os saberes locais são parte integrante da originalização social e cultural de 

todas as sociedades; eles reportam as várias compreensões e interpretações 

culturais de uma determinada sociedade e neles, encontram-se profundamente 

entranhados os modos de pensar e de sentir de uma sociedade. 

É a este tipo de discursos de que Lyotard se refere e propõe que a sua forma 

de validação seja diferente do modelo tradicional, moderno. Em Jean-François 
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Lyotard, os saberes locais poderão ser validados e assim adquirem o estatuto 

epistemológico por via da paralogia. 

 

3.3.3 O alcance do estatuto epistemológico dos saberes locais por paralogia 

 

No período pós-moderno, na óptica de Lyotard, a ciência exibe um estatuto 

crítico, ela encontra-se num processo de busca de novos caminhos para a superação 

dessa crise. O determinismo representa a crise, tal é definido como a hipótese sobre 

a qual repousa a legitimação pelo desempenho. 

O saber pragmático da pós-modernidade, pouco se importa com a busca do 

desempenho, a ciência não é mais positiva ligada a eficiência pois desta forma ela 

está presa a um conhecimento ilegitimado. 

Para Lyotard, “a novidade do saber pós-moderno é a imanência a si mesmo, 

mas explícito do discurso sobre as regras que o legitimam” (LYOTARD, 1989:100). 

Apesar de Lyotard ponderar a legitimação pelo desempenho ou melhoramento 

da performance, continua dizendo que: 

 

a proeminência da função contínua derivada como paradigma do conhecimento 

e da previsão está em crise (…) a ciência pós-moderna torna a teoria da sua 

evolução descontínua, catastrófica, não rectificável, paradoxal. O sentido da 

palavra saber muda e esta ciência diz como esta mudança se efectua: produz o 

desconhecido e não o já conhecido e, sugere o modelo de legitimação que não é 

mais o da melhoria das performances mas o da diferença compreendida como 

paralogia (Idem:108). 

 

Jean-François Lyotard constata que no saber pós-moderno, a legitimidade se 

dá através da paralogia, da imprevisibilidade e da diferença, esta diferença 

exaustivamente explorada como mecanismo e instrumento básico do projecto 

desconstrucionista em outros filósofos de que tratamos neste trabalho. 

Com a descrença nos metarrelatos, o desenvolvimento dos jogos de 

linguagem torna-se paradigma da paralogia, o discurso epistemológico pós-

moderno se auto valida através do pequeno relato e do dissenso e desta forma, a 
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legitimação do saber exclui os grandes relatos, o discurso de uma ciência pós-

moderno não recorre à dialéctica do espírito e nem à emancipação da humanidade 

para a sua validação. O pequeno relato é o referencial por excelência. 

Na pragmática científica actual, segundo Lyotard, a paralogia assume uma 

função de persuadir que os parceiros nos jogos se aceitam mutuamente enquanto 

personalidades diferentes fazendo com que haja produção de novos enunciados. 

Ao se abrir espaço de reconhecimento do outro enquanto diferente, cai por 

terra toda a crença moderna nas metanarrativas, metalinguagem que era tido como 

governo de todos os jogos e que nelas deviam ser submersas todas as línguas e é 

nesse sentido que Lyotard afirma que “por essa razão não parece possível, nem 

mesmo prudente, orientar como fez Habermas a elaboração do problema da 

legitimação no sentido da busca de um consenso universal” (Idem:118). 

A proposta lyotardiana da paralogia como critério de legitimação 

epistemológica nesta fase de informação perfeita deve-se ao seu carácter inclusivo 

e o facto de possibilitar a multiplicidade dos jogos de linguagem e isto representa, 

neste caso, criação de condições para o reconhecimento de um estatuto 

epistemológico aos saberes locais. 

A sociedade global, na qual vivemos, é caracterizada por contínuas e 

aceleradas metamorfoses derivadas por vários factores; desses factores destacam-

se o avanço da tecnologia de informação e a validade do enunciado através da 

imagem, isto é, só pode proferir discursos válidos quando o impacto da imagem for 

maior; o sociólogo Jean Baudrillard em sua obra Simulacros e Simulações defende, 

por exemplo, que “a imagem é o que conta” (BAUDRILLARD, 1991:152). 

Por estas e outras modificações que alteram a forma da convivência social, 

acho ser razoável a posição de Lyotard de que a modernidade já deixou de ser e o 

mundo em que vivemos é completamente outro no qual o que interessa já não são 

os discursos totalizantes que visam eliminar o outro mas sim, reconhecimento de 

discursos locais, que olham para o diferente não como inimigo por combater mas 

como um parceiro no jogo. 

O projecto emancipatório da Modernidade exibiu sua fraqueza e com este, 

quedaram todos os pilares sustentadores do seu efusivo discurso caracterizado por 

um exacerbado orgulho de omnipotência. 
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Depois de todos os argumentos apresentados nesta parte do trabalho, fica 

notório a ausência de razões de defesa para fundamentar a prevalência da 

modernidade como projecto eterno pois, o grande erro foi do facto de a modernidade 

não ter contextualizado a definição hegeliana da modernidade como actual; é que o 

actual daquele tempo já é passado e por isso já não tem sentido pensar na 

possibilidade de continuidade dos projectos modernos porque estão abandonados, 

a razão encontra-se numa crise irreversível. A crise da razão não significa que o 

sujeito não seja racional mas sim, que a mesma razão que era tida como tribunal e 

emancipador humano hoje mostra o contrário. 

Se a Modernidade demonstrou fraqueza nas suas intenções resta impor novos 

projectos que sejam inclusivos e que reconheçam a diferença; É necessário que se 

activem movimentos e práticas no sentido de capitalizar o fenómeno da diferença 

manifesta em diferentes tipos de saberes; fica sem sentido desprezar o saber local 

simplesmente pelo facto do mesmo se apresentar sob critérios epistemológicos de 

validação diferentes dos habituais, modernos e ocidentais; a atitude do saber 

moderno, caracterizada pela exclusão, fecha o horizonte de diálogo entre os diversos 

saberes. 

Para terminar, no “mundo global”, é justo que se desconstrua todo o tipo de 

discursos exclusivos e se reconheçam as diferenças epistemológicas como critério 

de validação. 

 
 



 



 

 PARTE II 
 

 

Esta parte constitui complemento da primeira e comporta o referencial teórico 

fundamental do trabalho. O facto justifica, em parte, a sua razão de existência, os 

capítulos que são desenvolvidos representam a estrutura central: no primeiro, que é 

referente ao Programa Desconstrucionista de Jacques Derrida, inicia-se por uma 

apresentação do movimento Pós-Estruturalista, enquanto superação crítica do 

formalismo estruturalista e, ao mesmo tempo, contexto no qual se desenvolve o 

projecto derridiano da desconstrução daquilo que o próprio Derrida apelidou de 

logocentrismo da metafísica ocidental; segue-se à clarificação de alguns conceitos 

fundamentais, com mais ênfase na teoria da “différance”, que dão sentido ao 

ambiente desconstrucionista da Epistemologia na Pós-Modernidade. 

Com o segundo capítulo, referente as influências assinaláveis entre o 

Desconstrucionismo de Derrida e as três teorias epistemológicas indicadas na 

primeira parte (a teoria de Deleuze, de Foucault e de Lyotard), pretende-se 

demonstrar, criticamente, as relações existentes entre si. Tanto a teoria derridiana 

da Desconstrução quanto as teorias epistemológicas de Deleuze, de Foucault e de 

Lyotard, são tidas como “pensamentos da crítica” ou “rebeldes” em relação a 

tradição vigente. 

A Desconstrução derridiana e as teorias epistemológicas acima referenciadas 

se posicionam como críticas em relação ao projecto moderno do racionalismo 

iluminista; crítica em relação ao projecto filosófico que se desenvolveu desde os 

antigos, consubstancializados na figura de Platão, até ao último dos filósofos 

criadores de um modelo de sistema, Jean Paul Sartre! 

Demonstra-se, nesta parte do trabalho, que apesar de caminhos diferentes, as 

teorias desconstrucionistas uniram-se mais do que distinguiram-se; aliás, todas 

elas, a teoria de Derrida, de Deleuze, de Foucault e, até certo ponto, de Lyotard, 

descendem de Marx, de Nietzsche e de Freud (pensadores da suspeita) que puseram 

em “cheque” toda a tradição filosófica ocidental. 

 
 



 



 

3. PROGRAMA DESCONSTRUCIONISTA DE DERRIDA 

 

 

1 Visão geral 

 

Este capítulo tem por objectivo expor o Desconstrucionismo Derridiano nos 

seus aspectos centrais, enquanto orientação crítica resultante do movimento Pós-

Estruturalista. Deste facto resulta que neste capítulo acenarei, por várias vezes, os 

desenvolvimentos do movimento pós-estruturalista e seus conceitos básicos, 

fundamentalmente, o conceito de diferença que marca o pensamento do filósofo 

franco-argelino, Jacques Derrida, no seu percurso filosófico e epistemológico. 

A noção de “diferença” é normalmente associada ao trabalho de Jacques 

Derrida cujo pensamento centra-se numa abordagem epistemológica 

desconstrucionista que invertendo a ideia de construção de teorias sistémicas, 

próprias da Modernidade, demonstra quão superficiais são as estruturas normativas 

do mundo. Através do desconstrucionismo, Derrida avança para um ataque frontal à 

unicidade metodológica da Epistemologia Moderna e assim derruba um conjunto de 

pilares filosóficos que entre os quais destaque vai para as unidades de significação, 

de teoria e do Eu, representantes de um pensamento metafísico da presença 

caracterizado por um logocentrismo ocidental. 

Utilizado pela primeira vez por Jacques Derrida em 1967 na Gramatologia, o 

termo “Desconstrução” foi tomado da arquitectura. Significa a decomposição de uma 

estrutura. Em sua definição derridiana, a Desconstrução remete a um trabalho do 

pensamento inconsciente (isso se desconstrói), e que consiste em desfazer, sem 

nunca destruir, um sistema de pensamento hegemónico e dominante. Desconstruir 

é de certo modo resistir à tirania do Um, do logos, da metafísica ocidental na própria 

língua em que é enunciada, com a ajuda do próprio material deslocado, movido com 

fins de reconstruções cambiantes (cfr. DERRIDA & ROUDINESCO, 2004:9). 

Entretanto, é necessário admitir que, na sua emergência, a desconstrução visa 

a questionar a estrutura interna dos textos, com a finalidade de pôr a descoberto 

aquilo que os sintomas dos enunciados escondem. Essa estrutura deixa ver, na sua 

superfície, uma espécie de voz monolítica que quer se fazer a expressão da verdade, 



 

122 | Desconstrucionismo Derridiano e Teorias Epistemológicas da Pós-Modernidade: Influências Recíprocas 

 

algo definitivo e irrefutável que sufoca inúmeras outras vozes que são impedidas de 

ecoar. A desconstrução surge, nesse sentido, como uma espécie de diálogo crítico 

que, partindo de observações de casos particulares, toma-as de forma sintomática 

para extrair em configurações genéricas. 

O maior representante da desconstrução apelida a esta estrutura que encobre 

outros significados por metafísica ocidental; é que a tradição idealista ocidental 

passou por muito tempo fundamentando-se em uma metafísica como a parte mais 

importante de toda a filosofia senão tomada como a própria filosofia. 

A importância concedida a metafísica na tradição cultural ocidental ofusca 

valores tidos como universais impondo, no caso, verdades que, no fundo, no dizer de 

Derrida, nada mais são que construções arbitrárias de preconceitos e de 

pressuposições. Derrida mostra que o princípio da indeterminação impede a 

possibilidade de qualquer verdade absoluta, com o que ataca o cerne da metafísica. 

O filósofo lembra, em sua Gramatologia, que a pressuposição da verdade 

decorre de uma regra básica da lógica, chamada de lei do terceiro excluído, 

fundamento que, na proposição aristotélica, consiste em determinar a identidade 

através de, apenas dois elementos, a afirmação e a negação. O que quer dizer, que, 

nessa perspectiva, algo só pode ser verdadeiro ou falso, sem nenhuma outra 

possibilidade, constituindo a tal excluída. 

Nestes moldes, Derrida propõe um trabalho que coloca em foco de sua crítica 

desconstrucionista essa tradição do pensamento ocidental, desrecalcando nele tudo 

aquilo que tenha sido dissimulado e que aparece na forma de sintomas, do mesmo 

modo que, indicando o que essa tradição valoriza, tem como objectivo denunciar a 

arbitrariedade dessa valorização. 

Como se pode perceber, está-se diante de uma operação que vai trabalhar no 

sentido de “abandonar a referência a um centro, a um sujeito, a uma referência 

privilegiada, a uma origem ou a uma arquia absoluta” (DERRIDA, 2006:240). 

 

2 Princípios orientadores do Desconstrucionismo 

 

Na senda da percepção do Desconstrucionismo derridiano e tendo em conta 

as suas bases críticas à metafísica ocidental, em seguida, apresento alguns 
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princípios orientadores do projecto de Jacques Derrida. Destaco o facto de que 

apresento em dois grupos conforme a intenção de uso que o filósofo faz deles, alguns 

são questionados e outros, destacados, no mesmo processo de desenvolvimento da 

Desconstrução. 

 

2.1 Princípios questionados 

 

2.1.1 Logocentrismo 

 

Em Derrida, o princípio do logocentrismo caracteriza-se como um conjunto de 

pressuposições em que se assenta a cultura do ocidente. 

De acordo com o percurso da lógica, o logocentrismo marca-se por um grupo 

de conceitos estabelecidos em categorias de oposição como por exemplo, 

mente/corpo, essência/circunstância, verdade/mentira. Nessa atitude, procede-se a 

uma hierarquização que tem por objectivo afirmar a superioridade de um termo em 

relação ao outro. 

Assim, nenhuma dúvida haveria em se pensar as oposições espírito/matéria 

ou Deus/diabo como produtoras de uma verdade que ilumina o primeiro elemento da 

oposição. Essa hierarquização também é vista por Derrida como um tipo de relação 

de poder uma vez que a predominância do elemento privilegiado denota um 

fundamentalismo que se impõe, autoritariamente, no sentido de propor-se como um 

centro inquestionável, única possibilidade de explicação da realidade e de explicação 

da verdade, em termos absolutos. 

O questionamento feito por Derrida opera para evidenciar que a concepção 

logocêntrica afirma o valor de um centro em detrimento de seu oposto. A metafísica 

atribui ao logos a possibilidade de afirmação da verdade e a própria explicação da 

origem do ser, razão por que se entende ser esse um dos alicerces do pensamento 

ocidental, centrando-se no significado como forma de explicar o mundo. 

Por esse motivo é que o logocentrismo liga-se, numa conexão plena, com 

outro fundamento da metafísica, a presença, que a seguir exponho em exame. 
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2.1.2 Presença 

 

O princípio da presença constitui um dos mais polémicos e que mais equívoco 

tem criado no seio dos críticos do pensamento de Derrida. Contudo, apesar deste 

facto, convém clarificar que o filósofo focaliza-o a partir do modo como se dá a sua 

inserção nos postulados da metafísica. 

Assim, a presença estaria ligada à forma matricial do ser, à sua identidade. É 

o que se pode observar, por exemplo, num texto de Lévi-Strauss que Derrida discute, 

mostrando como a presença evoca a “nostalgia da origem, da inocência arcaica e 

natural”, caracterizando inclusivamente, uma “presença a si na palavra”; é daí que 

Derrida afirma que a fala legitima a presença, conferindo a ela um estatuto de 

autenticidade. 

No texto acima referenciado, Derrida critica a noção de estrutura mostrando 

como a ideia de centro pode ser encontrada nela de forma paradoxal, tanto dentro da 

estrutura assim como fora dela. Dentro, na medida em que o centro está na totalidade 

da estrutura e, fora porque o centro não pertence à totalidade, o que justifica o facto 

de a totalidade ter o seu centro num outro ponto. Essa dupla possibilidade de o centro 

poder estar dentro ou fora da estrutura é que lhe confere a possibilidade de ter, 

indiferentemente, os nomes de origem, archè, ou fim, telos. 

Os conceitos de archè e telos possuem uma certa importância para a 

operacionalização da ideia de presença, na medida em que tanto um quanto outro, 

podem ser antecipados na forma da presença. Pois, é lícito a eles existirem nessa 

duplicidade e é essa duplicidade que permite, como diz Derrida, 

 

uma série de substituições de centro a centro, um encadeamento de 

determinações do centro. O centro recebe sucessivamente, e de maneira regular, 

formas ou normas diferentes. A história da metafísica, tal como a história do 

ocidente, seria a história destas metáforas e destas metonímias (DERRIDA, 

2006:231). 

 

Daí Derrida concluir que seria possível mostrar 
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que todos os nomes do fundamento, do princípio ou do centro designam sempre 

a invariante de uma presença (eidos, archè, telos, energeía, ousia) (essência, 

existência, substância, sujeito) aletheia (transcendentalidade, consciência, Deus, 

homem, etc.) (Ibidem). 

 

Tais são, portanto, fundamentos condicionadores do pensamento ocidental, 

resultado de uma metafísica que sempre operou de modo absoluto e inquestionável. 

 

2.1.3 Fonocentrismo 

 

Nas suas investidas contra a metafísica, Jacques Derrida dedica um 

significativo espaço para a crítica ao fonocentrismo, ou seja, para mostrar tudo o que 

a fala tem de negativo, uma vez que ela contribui para a manutenção das condições 

que obliteram a manifestação multifacetada da linguagem. Nessas condições, o que 

Derrida questiona é exactamente o facto de que, na cultura ocidental, a fala é, 

normalmente, associada à razão e a racionalidade pois, a voz é considerada como 

mais próxima da verdade interior e da consciência individual. 

Partindo desse pressuposto, pode-se pensar em uma soberania atribuída ao 

indivíduo e seus estados mentais, em detrimento do colectivo e dos sistemas de 

significação que aí têm lugar. 

Nesse sentido é que Derrida critica na sua Gramatologia o empreendimento 

linguístico de Ferdinand de Saussure que pensa a língua como sistema privilegiando 

contudo, a fala (a phoné), o que é feito, inclusive, numa comparação com a escrita 

que ele vê como um mero instrumento auxiliar. 

 

2.2 Princípios destacados 

 

2.2. 1 Indeterminação 

 

Apesar de Jacques Derrida tecer críticas ao Ferdinand de Saussure em torno 

da sobrevalorização da fala em detrimento da escrita, acreditando que é uma 

estratégia estabilizadora dos pressupostos logocêntricos, o filósofo da 
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desconstrução também não hesita em reconhecer e destacar a grande contribuição 

que o linguista, Saussure, oferece ao esclarecer a noção de significado diferencial. 

Partindo deste destaque é que Derrida vai contestar o princípio historicamente 

acolhido pelo logocentrismo de que o significado é determinado e está sempre 

baseado nas intenções do falante. 

Para Derrida, o significado não depende nem da intenção muito menos da 

presença de um falante uma vez que, o significado é contextual e relacional; o 

significado depende do contexto em que terá sido produzido e interpretado, assim 

como dos demais significados com os quais está relacionado, um pressuposto 

suficiente para a interpretação do estatuto epistemológico dos saberes locais que 

correspondem aos vários discursos interpretativos elaborados em contextos 

determinados e aí ganham o seu sentido. 

Ao afirmar que o significado é indeterminado, Derrida, elimina desta forma a 

concepção tradicional de um significado transcendental que o logocentrismo pós em 

circulação. 

 

2.2.2 Jogo 

 

O jogo constitui uma noção que articula-se ao questionamento de uma outra 

noção, a de centro, em Derrida, uma vez que as substituições infinitas que se podem 

fazer nas operações da linguagem são possíveis exactamente por fazerem parte de 

um campo em que não existe um centro. 

Convém frisar que a noção de jogo surge como possibilidade de desbancar a 

tradicional crença de um significado transcendental, uma vez que as substituições 

infinitas, decorrentes do jogo, impedirão que se pense num centro, numa origem fixa, 

num ponto de presença. Tais elementos aqui arrolados, centro, origem e presença, 

constituem o significado transcendental que é tido como a origem absoluta do 

sentido e da significação. 
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2.2.3 Suplemento 

 

A falta de uma estrutura centrada que pudesse conduzir o jogo das 

substituições é que propicia o movimento da suplementaridade. A ausência de uma 

origem ou de um centro irá propiciar uma substituição por um signo que suprirá essa 

ausência, funcionando como um suplemento mas que não se constituirá em um 

outro centro, de vez que sua função de suplente é, basicamente de suprir, 

transitoriamente, uma falta do lado do significado. 

 

2.2.4 Diferença 

 

A diferença é um termo que, nos escritos de Derrida aparece escrito différance, 

numa variação do vocábulo différence. Na verdade, o que o filósofo tenciona com a 

proposta deste termo neo-grafado é mostrar como o significado não considera 

algum ponto fixo, às vezes imperceptivelmente, pela linguagem, apoiando-se em 

outros, transformando-se em outros, misturando-se a outros; é a indefectível 

posição de Derrida sempre interessada em explicitar a ausência de centros absolutos 

na relação de significação epistemológica. 

 

2.2.5 A escritura 

 

Em torno desta noção, muito poderia se dizer e escrever mas dado que nas 

páginas seguintes terei que abordar um tema propiciado para a percepção da mesma, 

por enquanto debruçar-me-ei em limitadas linhas. 

Na leitura da vasta obra derridiana pode-se perceber que a oposição 

fala/escrita está no centro do problema de fundo; é que, a fala se transmite pelo ar, 

sem deixar traços; e, de acordo com as convicções da metafísica, a fala é a mediação 

ideal e imediata da alma, constitui a manifestação do ser que se denota a um outro 

ser. Por outro, a escrita se situaria num campo externo ao sujeito falante, constituída, 

nessa vertente, por uma materialidade. Essa distinção representada por uma 

presença que por um lado se faz pela fala e por outro, pelo traço da escrita, já revela 
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uma especificidade da escrita, ela revela-se como marca de uma violência. De facto, 

a escrita se produz através de uma incisão que se dá numa superfície. 

O traço da escrita surge como diferença mas, justamente devido ao seu 

carácter dinâmico, ele transita sem ser uma origem, ele é parte do jogo. 

Enfim, na óptica de Derrida, tudo isso é variável porque a linguagem, 

possibilitada por uma arquiescritura, é uma escritura que permite, inclusive, a 

existência das relações entre fala e escrita. 

 

3 Panorama filosófico do Desconstrucionismo 

 

O Desconstrucionismo é um movimento crítico pós-estruturalista encabeçado 

por Jacques Derrida, que se desenvolveu como base influente na Pós-Modernidade. 

No presente trabalho, para a percepção do panorama filosófico em que se 

desenvolve este movimento epocal, é imprescindível começar por uma análise da 

filosofia do Pós-Estruturalismo. 

Ora, o termo “Pós-Estruturalismo” refere-se a uma perspectiva crítica que 

surgiu durante os longínquos anos de 1970, o qual tomou do Estruturalismo seu 

devido lugar como corrente dominante na linguagem e teoria textual daí que, para 

entender o Pós-Estruturalismo, torna-se igualmente necessário desenvolver um 

exame em relação ao Estruturalismo. 

As críticas desconstrucionistas indagam a visão estruturalista da linguagem, 

em que o significante (a forma de um signo) não se refere ao significado definitivo (o 

conteúdo de um signo), mas produz um outro significado. Derrida discorda deste 

centro inerente na “estruturalidade da estrutura”. 

Referindo-se a Claude Lévi-Strauss como um representante da teoria 

estruturalista, Derrida usa a proibição do incesto, as oposições natureza/cultura e 

universal/prescritivo para mostrar que essas estruturas não podem mais resistir ao 

escrutínio; ora, para Derrida, “a proibição do incesto é universal; neste sentido poder-

se-ia dizer que é natural. Mas também uma proibição, um conjunto de normas e de 

interditos; nesse sentido é algo cultural” (DERRIDA, 2006:236). 

Jacques Derrida rejeita toda a história da metafísica com suas hierarquias e 

dicotomias que permaneceram no pensamento estruturalista, sobretudo o alicerce 



 

Eugênio António Narciso Corôa | 129 

 

em que toda lógica foi colocada. Derrida rejeitou o estruturalismo e 

consequentemente o esquema Saussuriano (relação entre significado e significante) 

foi repensado. 

O que Derrida rejeita é a estrutura binária, e isso vai além da simples oposição 

entre significante e significado. A estrutura sustenta a história da filosofia, que 

concebe o mundo em um sistema de oposições que se prolifera sem fim 

(logos/pathos, corpo/alma, eu/outro, bem/mal, cultura/natureza, homem/mulher, 

entendimento/percepção, dentro/fora, memória/esquecimento, fala/escrita, 

discurso/escrita, dia/noite etc). 

No âmbito epistemológico, o Desconstrucionismo derridiano propõe um 

pluralismo metodológico que através da crítica à tradição metafísica ocidental 

resultaria em uma filosofia da diferença e da Desconstrução, conceitos que abrem 

possibilidades à variação de propostas de orientação; é neste sentido que se pode 

afirmar que o pensamento derridiano não assume a “episteme”, no seu sentido 

tradicional ocidental, mas sim a questiona, abrindo possibilidades para uma 

variedade de “epistemes” enquanto discurso fundante e, neste sentido, uma das 

possibilidades que se abre é o alcance de um estatuto epistemológico aos saberes 

locais. 

Jaques Derrida destacando-se de tantos pensadores apelidados de 

estruturalistas, pretende aprofundar as questões tratadas ao nível do estruturalismo 

e a partir desta sua pretensão acaba alcançando o Pós-Estruturalismo enquanto 

movimento crítico. Contudo, esta teoria é inseparável da tradição estruturalista da 

linguística aplicada nos trabalhos de Ferdinand de Saussure e de Roman Jakobson, 

bem como as interpretações estruturalistas de Claude Lévi-strauss, Roland Barthes, 

Louis Althusser e Michel Foucault. 

A filosofia pós-estruturalista assume-se como tendência à radicalização e à 

superação da perspectiva estruturalista, observada entre os intelectuais franceses 

tanto no campo propriamente filosófico assim como em outros campos afins como 

por exemplo o psicanalítico, o político, o sociológico e outros. 

Convém notar, contudo, que o prefixo Pós, do Pós-Estruturalismo, não equivale 

e nem funciona como sinal de contraposição ao Estruturalismo apesar do 

reconhecimento que se deve ter no facto de que esses pensadores, pós-
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estruturalistas levaram às últimas consequências os conceitos e desenvolvimentos 

das teorias estruturalistas, até dissolvê-las naquilo a que viria a se denominar por 

desconstrutivismo, construtivismo, ou no relativismo e no pós-modernismo. 

O Pós-Modernismo enquanto movimento intelectual está intimamente ligado 

ao Pós-Estruturalismo embora os dois conceitos não sejam sinónimos. 

O Pós-Estruturalismo inicia uma tendência intelectual e de atitude que é a 

Desconstrução inserida na análise literária, “libertando” o texto e condicionando-o, 

desta forma, a uma pluralidade de sentidos. 

A realidade é considerada como uma construção social e subjectiva e em 

consequência desse facto, a abordagem torna-se mais aberta no que diz respeito à 

diversidade de métodos; já não se pode pensar mais na vertente da consideração da 

existência de um método que seja aceite por todos e válida para todas as teorias de 

conhecimento. Em contraste com o Estruturalismo, que afirma a independência e 

superioridade do significante em relação ao significado, os pós-estruturalistas vêem 

o significante e o significado como inseparáveis. 

O Pós-Estruturalismo, enquanto corrente filosófica, caracteriza-se pela recusa 

em atribuir ao cogito cartesiano, ao sujeito ou ao homem, qualquer privilégio 

gnosiológico ou axiológico, preferindo para tal, uma análise das formas simbólicas, 

da linguagem, mais como constituintes da subjectividade do que como constituídas 

por esta. 

Para uma melhor percepção do pensamento filosófico pós-estruturalista de 

Derrida considero necessário ter em conta um conjunto de influências sofridas por 

este filósofo. 

Em primeiro lugar deve-se ter em conta as suas posições questionadoras que 

constituem um considerável legado do filósofo alemão, Nietzsche, relativamente ao 

conceito de verdade única e de certezas inabaláveis construídas pelo logocentrismo 

ocidental, através de um sistema de oposições binárias hierarquizadas, onde um dos 

termos é valorizado e o outro degradado, como por exemplo, causa-efeito, presença-

ausência, centro-periferia, essência-aparência, natureza-cultura, fala-escrita, etc.. 

Houve, igualmente, a influência dos estudos de Foucault sobre o discurso, 

conceito que Derrida faz uso para referir-se ao sujeito como construção discursiva; 

passando por influências de outros tantos autores que entre eles ponho destaque em 
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Kant de quem Derrida recusa o seu conceito de a priori valorizando, em vez disso, o 

conceito de jogo, que opera com a linguagem e as coisas mundanas, e se relaciona 

com o “devir louco” de Gilles Deleuze. 

 

4 A Teoria da Différance e a Tradição Pós-Estruturalista 

 

A teoria da différance é assaz fundamental quando se pretende entrar em 

conexão nas aventuras literárias de Jacques Derrida; e neste caso, é de interesse 

capital perceber esta questão que se constitui polémica em alguns autores que o 

antecederam em seu pensamento desconstrucionista pós-estrutural. Heidegger e 

Nietzsche são dos filósofos cujos pensamentos constituem bases na construção da 

filosofia derridiana e na sua orientação epistemológica de superação, o Pós-

Estruturalismo. 

Assim, pôr o problema da différance em termos de tradição pós-estruturalista 

conduz-me a pensar numa gama de pensadores que motivados pelas circunstâncias 

epocais chegaram mesmo a pensar de uma forma interpretativa da própria época e 

no caso, aquela época que cria espaço de aparição de uma viragem no pensamento 

ocidental; concretamente refere-se a uma manifestação exigente da tradição que no 

período entre os anos 1972 e 1979 alguns pensadores uniram-se em torno de um 

novo conceito, o conceito de différance. 

Estes pensadores elaboraram teorias interpretativas do conceito de différance 

de maneiras diferentes e, por vezes, claramente contraditórias. Tais contradições 

podem ser justificáveis, provavelmente, tendo em conta aquilo a que Hegel designa 

por “a própria coisa”, que não é apenas o conteúdo do discurso, precisamente o 

conceito de différance, com os cambiantes, implicações, aporias, mas também, é 

importante que se tenha em conta o complexo jogo das relações que subsistem entre 

este conceito e a experiência histórica, se se quer, o “espírito do tempo”; este mesmo 

espírito que se viu profundamente confrontado, nos anos mais recentes, com 

Nietzsche e Heidegger. 

Estes dois proeminentes pensadores, Nietzsche e Heidegger, modificaram de 

uma maneira substancial a própria noção de pensamento, pelo que, depois deles, 

“pensar” assumiu um significado diverso do de antes. 
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Em Nietzsche por exemplo, este facto é bastante explícito nos temas da “morte 

de Deus” e do “super-homem”; mas já os seus posteriores trabalhos, Nietzsche 

elabora-os à luz da influência do eterno retorno do igual, isto é, de uma unidade entre 

a essência e a existência, entre a existência e o significado, que apenas se pode dar 

em virtude de uma radical transformação das relações sociais, no interior do 

indivíduo antes de se operar no seu exterior (cfr. VATTIMO, 1980:72). 

O pensamento tal como a tradição ocidental o concebeu e exerceu, surge, 

nesta perspectiva, como uma “doença”, na medida em que é marcada por uma 

separação tida como inseparável entre ser e valor, evento e sentido; mas esta 

separação, anuncia Nietzsche, é apenas um efeito das relações de domínio, ou então, 

da estrutura edipiana do tempo. 

Assim, porém, a questão do “significado do pensar” referenciado por Gianni 

Vattimo na sua obra, acima citada, não remetia apenas para a práxis, para a 

transformação revolucionária das relações sociais, uma vez que esta transformação 

apenas pode ser eficaz e dar lugar ao novo pensamento se, simultaneamente, forem 

demolidas as estruturas onde estas têm as suas raízes mais resistentes, na 

“gramática”, isto é, no próprio cerne das categorias que ordenam a nossa experiência 

elementar do mundo: por exemplo, a relação sujeito-predicado, sujeito-objecto, 

substância-acidente. 

O novo pensamento do mundo que Nietzsche pretende “profetizar” com a sua 

ideia de um “super-homem” resulta de uma tendência “demolidora” do projecto da 

“différance”; no seu entender, o pensamento deve abandonar-se a si próprio sem 

“medos” de natureza metafísicas, sem as atitudes de defesa que se exprimem na 

redução de tudo a um único princípio, na posse do qual nada pode acontecer. Há uma 

necessidade do pensamento libertar-se das transcendências platónicas que impõem 

hierarquias. 

Tudo isto, como observa Heidegger nos seus comentários a Nietzsche, não se 

pode regular como uma recuperação estética da noção de jogo mas, pelo contrário, 

pode se ver como uma enunciação rigorosa da infundamentação última e do rigor de 

processos em que se move o pensamento na idade técnica. 

A existência do homem técnico é antes um entregar-se ao jogo da 

multiplicidade e das aparências, segundo Heidegger, mas esta multiplicidade 
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infundada é regulada como uma variedade de linguagens formais dotadas das 

gramáticas precisas que lhe são próprias. O jogo chama-se assim não porque seja 

supérfluo ou arbitrário, mas porque é regido por regras que, na base, são gratuitas e 

destituídas de fundamentação. 

Após estas constatações que faço, em torno do que constitui a ideia da 

différance na tradição pós-estruturalista, aqui representadas por Nietzsche, uma 

questão de fundo se despoleta: será, simplesmente, estas constatações que 

representam a ideia de différance em Nietzsche? Ou seja, o alcance do conceito de 

différance será simplesmente esta ideia da libertação do pensamento pela 

multiplicidade através da destruição da ideia das hierarquias? 

Se assim fosse, então toda a meditação de Heidegger, também ela 

caracterizada, e muito mais explicitamente, pela solicitação à différance, surgiria 

apenas como manifestação de uma nostalgia permanente pelo platonismo e pela 

metafísica, uma vez que se esforça sempre de novo por apreender o ser, embora seja 

como acontecimento e não como uma estrutura estável, a partir de um “Mesmo” que, 

ao percorrer a história do ser, torna também possíveis as diferenças entre as épocas 

e o diálogo entre elas. 

O conceito de différance pensada como destituição do carácter definitivo da 

presença é essencial ao pensamento para que este se constitua como pensamento 

“crítico”, contra qualquer tentação de conciliações dialécticas e, portanto, contra 

qualquer tentação de reter, uma ou outra vez atingido, por exemplo, numa ordem 

política que se faz passar por socialismo real, o fim da alienação e a condição da 

autenticidade. 

A différance como ruptura é, assim, uma resposta à questão do carácter crítico 

que deriva dos pensadores que viveram mais dramaticamente a aventura da 

dialéctica. 

A différance como ruptura, se não tem o significado de um regresso ao 

existencialismo, tem, porém, o significado de uma redescoberta da finitude 

constitutiva da existência. Esta ontologia do declínio tem certamente possíveis 

características psicológicas que, contudo, não apontam na direcção de uma genética 

visão pessimista da vida; trata-se, pelo contrário, do facto de que, assim me parece, 

o pensamento de Heidegger responde a uma exigência que a experiência moderna 
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faz valer de uma forma cada vez mais nítida; a exigência de uma ontologia rígida por 

categorias “fracas”. 

Conforme procurou demonstrar Nietzsche nos seus escritos e também o 

próprio Heidegger demonstrou por meio de termos ontológicos, a tradição metafísica 

é a tradição de um pensamento “violento” que, ao privilegiar categorias unificadoras, 

soberanas, generalizantes, no culto do arché, manifesta uma insegurança e um 

pathos de base a que reage com um excesso de defesa. Todas as categorias 

metafísicas: o ser e os seus atributos, a causa primeira, o homem como responsável; 

são categorias violentas que esbarrando-se na différance despotenciam a posição 

do sujeito. 

 

5 Desconstrução e “Metafísica Ocidental” 

 

Para se compreender o pensamento do assumido estruturalista francês de 

origem argelina, Jacques Derrida, é necessário que se adopte a sua estratégia de 

leitura, a qual usa as próprias palavras contraditórias do discurso logocêntrico para 

desconstruí-lo. 

O próprio termo de Desconstrução é um neologismo criado por ele mesmo 

pretendendo com o tal termo significar, diferentemente da palavra destruição, a 

desmontagem de um sistema, não com intenções de deixar de lado e perdidas as 

suas “peças” mas tão-somente reaproveitar as mesmas peças, sob uma nova ordem 

construtiva. 

Jacques Derrida, na esteira das influências nietzscheanas, introduz na sua 

desconstrução epistemológica do logocentrismo, um novo conceito, o de diferença 

que aparece com uma fulgurante intenção que é a de abalar e substituir as oposições 

binárias do sistema logocêntrico. A diferença é um ponto não fixo que pode estar em 

qualquer lugar da sua escala imposta pelas oposições binárias hierarquizadas. 

Derrida apresenta o seu pensamento como uma anti-filosofia, que não 

reafirma a episteme, mas a questiona. Não sendo uma filosofia, não pretendendo 

atingir o valor de uma verdade inquestionável, seu discurso se coloca na sombra, no 

vazio da filosofia, no espaço das categorias negativas, como um discurso crítico. 

Jacques Derrida não propõe um sistema substituto para todos os sistemas  de 
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pensamentos criados pela metafísica ocidental, através da filosofia, mas ensina 

apenas um modo crítico de abordar esse pensamento e reconhece que será tarefa de 

outros construir um novo conhecimento e uma nova epistemologia, baseada no 

conceito de diferença, portanto mais tolerante e includente e menos autoritário. 

O sujeito no pensamento pós-estruturalista derridiano, aparece com uma nova 

denotação, isto é, já não se fala de um sujeito a priori, fazendo uso da terminologia 

kantiana em relação ao conhecimento, mas este mesmo sujeito que também é 

diferente do cartesiano, surge como resultado de uma construção discursiva, 

histórica, instável, provisório, contra a ideia do sujeito transcendental, estável, 

ontológico. 

Para tal formulação, Derrida faz, mais uma vez, um recurso aos seus 

predecessores e nesta situação concreta, ele se vale de conceitos interligados de 

sujeito e linguagem de Lacan e dos estudos de Foucault sobre o discurso. 

Na sua Gramatologia, Derrida propõe uma revisão dos conceitos mais 

enraizados no pensamento da metafísica ocidental – centro, logos, origem, arché, 

telos, homem, consciência – configurando a interpretação numa nova ordem, 

diferente daquela de carácter estrutural que procurou continuamente estancar a 

mobilidade própria da estrutura, pretendeu em outra linguagem, a sua 

estruturalidade. 

Jacques Derrida critica ao modelo estrutural que inibe o movimento intrínseco 

da estrutura asseverando que tal inibição reside no facto de o pensamento ocidental 

ter sempre privilegiado o significado, recalcando, como consequência, a própria força 

do significante.  

Para Derrida, o olhar fixado apenas nos elementos de significados 

excludentes, nas relações unicamente binárias, no privilégio dos termos que de 

imediato se mostram distintos, constitui uma atitude reveladora de uma espécie de 

prisão instaurada pela metafísica ocidental; trata-se de uma visão limitada, por não 

ter nunca se desprendido da canónica oposição entre o sensível e o inteligível. 

Mediante estas constatações, pode-se então perceber o porquê de a análise 

praticada no interior da metafísica ter abandonado a própria différance, esse instante 

em que os termos, por não estarem ainda diferenciados em seus significados, 
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tenderam a permanecer como estão e assim, tais termos ficam impedidos de 

revelarem todo o seu potencial de força de significação. 

Em contrapartida, a interpretação que trabalha com a différance activa a força 

do pharmakon, ou da escritura, nomenclaturas impostas por Derrida. A metáfora do 

pharmakon ilustra bem a actividade interpretativa que não se decide por um signo 

específico mas opta, pelo contrário, por impulsionar a força do significante. Só assim, 

poderá ser possível deixar emergirem as potências do remédio e do veneno (ambos 

em pharmakon), do bem e do mal, do claro e do escuro, em fim de todas as oposições, 

de todas as différances. 

O signo liberto agora de um significado transcendental conceitua o 

significante como falta que poderá, a qualquer instante, ser preenchido por múltiplas 

significações. É neste sentido que a interpretação dos factos, da realidade deve ser 

percebida como uma constante substituição de significantes e abandona-se todo 

aquele processo caracterizado por um fixismo para a percepção da realidade. E só 

fazendo este tipo de interpretações se chegará àquilo a que Derrida considera de 

Estruturalidade da Estrutura que na metafísica ocidental não era possível devido as 

características impostas pela mesma metafísica. 

 

6 O formalismo epistemológico como mecanismo desconstrucionista 

 

Não há dúvidas quanto a origem ocidental de muitas das ciências que 

consideramos, tanto humanas ou sociais bem mesmo as consideradas físicas ou 

naturais uma vez os seus fundamentos epistemológicos são todos de matriz 

moderna e tradicional europeia e esta situação, leva a que qualquer desenvolvimento 

epistemológico com vista a uma pesquisa de conhecimento significativamente 

reconhecido como científico ou filosófico passe pelo uso de conceitos 

fundamentalmente ocidentais. 

Partindo deste pressuposto teórico, isto pode constituir a base de justificação 

de todo o preconceito orgulhosamente negativo do próprio ocidente quando se fala 

da possibilidade de existência de um verdadeiro esquema epistemológico nos 

saberes que não tenha como base ou fundamento ocidental. Portanto, quer 
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queiramos quer não, o ocidente é o único centro criterioso da produção de um 

pensamento que pretenda validamente epistemológico. 

A questão fundamental que pretendo esclarecer com todas estas anotações 

fundamentadas em Derrida, é a maneira de conceber a Epistemologia e 

concomitantemente, a forma de conceber o saber que seja isento do velho problema 

da centralidade criteriosamente epistemológica de base metafísica, isto é, uma 

epistemologia monista, de critérios do estatuto do saber impositor e válido para 

todos e que por isso, objectiva. 

Derrida desenvolve o seu pensamento desconstrucionista privilegiando nas 

suas análises pós-estruturalistas, a ciência etnológica, relativamente a todas outras 

ciências humanas e acaba afirmando que esta ciência só existiu como tal e com 

fundamentos epistemológicos válidos, no momento em que começou a interessar-

se por outros povos de modo diferente o que significa que ela, 

 

só veio a nascer como ciência no momento em que pôde ser operado um 

descentramento: no momento em que a cultura europeia – e, por consequência, 

a história da metafísica e dos seus conceitos – foi deslocada, expulsa do seu 

lugar, devendo então deixar de se considerar como cultura de referência 

(DERRIDA, 2006:234). 

 

Neste sentido, e em função  do pensamento de Jacques Derrida, posso afirmar 

que a crítica do etnocentrismo declarado por diferentes e vários pensadores 

estruturalistas, fundamentalmente em Claude Lévi-Strauss em algumas das suas 

obras, é contemporâneo da destruição da história da metafísica. 

Toda a ciência existe enquanto contém um conjunto de conceitos próprios e 

fundamentais que constituam discurso dessa mesma ciência e se é assim, a 

Etnologia não pode escapar a regra, ela existe no elemento do discurso. E se a 

Etnologia é ciência de base epistemológica ocidental irá sempre utilizar seus 

conceitos fundadores e bases que são ocidentais para formular seus discursos. Este 

facto representa um certo embaraço, por um lado desejar evitar e criticar o 

etnocentrismo, mas, por outro, fazer o uso dele através dos conceitos fundamentais 

e de uma linguagem apurada que é de base epistemológica ocidental. 
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O maior representante do desconstrucionismo, Derrida, questiona-se em 

relação a esta atitude. Este pensador não nega que, para cunhar a linguagem de 

outras formas de conceber a realidade, se faça referência à história da metafísica 

porém, afirma que há uma necessidade de fazer com que o discurso científico seja 

qualitativo e fecundo. Contudo, 

 

a qualidade e a fecundidade de um discurso talvez se meçam pelo rigor crítico 

com que se pensa essa relação com a história da metafísica e os conceitos 

herdados. Trata-se de uma relação com a linguagem das ciências humanas e de 

uma responsabilidade crítica do discurso. Trata-se de equacionar expressa e 

sistematicamente o problema do estatuto de um discurso que vai buscar a uma 

herança os recursos necessários à desconstrução dessa mesma herança 

(Idem:235). 

 

Ficou claro que na passagem, Derrida refere-se à necessidade das ciências 

humanas, partindo do exemplo da ciência etnologia, adquirir um estatuto próprio de 

ciência a partir da desconstrução da linguagem da ciência ocidental, o mesmo deverá 

ser o esforço a ser empreendido pelos filósofos no sentido de descentrar a linguagem 

e critérios metafísicos ocidentais da epistemologia moderna tradicional, sem com 

isso significar abandono definitivo.  

Revela-se um certo apelo à reapropriação da experiência da linguagem da 

epistemologia ocidental para de seguida assegurar o reconhecimento de um estatuto 

à novas vertentes epistemológicas tal como, aos saberes locais. Vinca-se aqui, a 

necessidade de um processo desconstrucionista para que possa emergir um 

reconhecimento epistemológico de integração aos saberes locais. 

Portanto, o problema central de todo o processo desconstrucionista com vista 

ao alcance do reconhecimento de um estatuto epistemológico aos saberes locais, 

centra-se à crítica da linguagem que lhes encaminhará a um processo de integração 

ao panorama epistemológico que seja de um reconhecimento da diferença. 
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7 Estruturalidade da Estrutura e o Alcance Epistemológico dos Saberes Locais 

 

Foi, sem dúvida, central para a emergência do Pós-Estruturalismo a 

redescoberta, por um grupo de pensadores franceses, fundamentalmente da obra de 

Friedrich Nietzsche, conforme referência que fiz no ponto acima. Foram importantes 

também, a interpretação que Martin Heidegger fez dessa obra, bem como as leituras 

estruturalistas tanto de Freud quanto de Marx. 

Considerava-se que, enquanto Marx havia privilegiado a questão do poder e 

Freud havia dado prioridade à ideia de desejo, Nietzsche era um filósofo que não 

havia privilegiado qualquer um desses conceitos em prejuízo do outro. Sua filosofia 

oferecia uma saída que combinava poder e desejo. 

A recepção estadodinense da Desconstrução e a formulação do conceito de 

“Pós-Estruturalismo” no mundo inglês coincidem com o momento em que Derrida 

apresenta seu famoso e importante ensaio “A Estrutura, o signo e o jogo no discurso 

das ciências humanas”, no Colóquio Internacional sobre Linguagens Críticas e 

Ciências do Homem, na Universidade de Johns Hopkins, em Outubro de 1966. 

No referido ensaio, Derrida questionava a “estruturalidade da estrutura” ou a 

ideia de “centro” que, ele argumentava, operava para limitar o jogo da estrutura:  

 

…toda a história do centro da estrutura (…) tem de ser pensada como uma série 

de substituições de centro para centro, uma série de encadeamento de 

determinações do centro. O centro recebe, sucessivamente e regularmente, 

formas ou nomes diferentes. A história da metafísica, como a história do 

Ocidente, seria a história dessas metáforas e dessas metonímias. A sua matriz 

seria (…) a determinação do ser como presença em todos os sentidos desta 

palavra. Poder-se-ia mostrar que todos os nomes do fundamento, do princípio, 

ou do centro, sempre designaram o invariante de uma presença (eidos, arché, 

telos, energia, ousia – essência, existência, substância, sujeito – aletheia, 

transcendentalismo, consciência, Deus, homem, etc) (Idem:231). 

 

Derrida colocava em questão, nesse parágrafo, o Estruturalismo francês da 

década anterior e, ao mesmo tempo, apontava a direcção de suas próprias ambições 

intelectuais. O descentramento da estrutura do significado transcendental e do 
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sujeito soberano pode ser encontrado, sugere Derrida, nomeando suas fontes de 

inspiração, na crítica nietzscheana da metafísica e, especialmente, na crítica dos 

conceitos de ser e de verdade, na critica freudiana da autopresença, “da consciência, 

do sujeito, da auto-identidade e da autoproximidade e da autopossessão”, e, mais 

radicalmente, na destruição heideggeriana da metafísica, “da determinação do Ser 

como presença”. 

Todos os discursos destrutivos e todos os seus análogos estão, segundo 

Derrida, envolvidos numa espécie de círculo; não sendo por isso possível, enunciar 

nenhuma proposição destrutora que não se tenha já introduzido na forma, na lógica 

e nas postulações implícitas daquilo que precisamente ela deseja contestar. 

Qualquer esforço que se empreenda no sentido de descentramento, segundo 

o pensamento derridiano, passa necessariamente pelo uso dos mesmos termos que 

se pretendem destruir. Assim, a destruição do centro ou da estrutura centrada feita 

por esses autores mencionados por Derrida só foi possível servindo-se dos mesmos 

conceitos metafísicos para destruir a própria metafísica e é precisamente este 

esforço que se deve empreender no seio da Epistemologia Moderna para que o saber 

local alcance um reconhecimento do seu estatuto epistemológico na Pós-

Modernidade. 

Neste sentido, se a estruturalidade da estrutura significa, em última análise, 

um projecto de descentramento da própria estrutura, então o projecto do alcance 

epistemológico dos saberes locais deve passar necessariamente, por um 

descentramento da Epistemologia Moderna tradicional de todas as referências 

estruturais que por si só, encerram todo o jogo. 

Neste sentido, a missão do filósofo é incrementar o seu conhecimento relativo 

aos fundamentos da epistemologia moderna tradicional tomando-a sempre como 

base para tornar claro diante das novas gerações a necessidade de um 

reconhecimento de outras formas de fazer uma filosofia da ciência que inclua todas 

as formas de saber e os seus fundamentos. 



 

4. AS INFLUÊNCIAS RECÍPROCAS – DERRIDA E AS TEORIAS EPISTEMOLÓGICAS DA 

PÓS-MODERNIDADE 

 

O desenvolvimento deste capítulo resultou do exame de todo o trabalho pois a 

sua organização exigiu que se analisasse o programa desconstrucionista de Jacques 

Derrida, por um lado e, por outro, as outras teorias epistemológicas do período pós-

moderno, aqui desenvolvidas no segundo capítulo da primeira parte, para depois, 

extrair algumas conclusões no que diz respeito às suas relações de influência; a sua 

inserção estrutural, neste trabalho, é de índole central uma vez que se trata de revelar 

a unidade teórica e conceptual do projecto desconstrucionista. 

Pretende-se, neste capítulo, demonstrar que tanto a Desconstrução de Derrida 

quanto as outras teorias epistemológicas da Pós-Modernidade apontadas, 

discriminadamente, a teoria de Foucault, de Deleuze e a de Lyotard - desenvolveram-

se como heranças dos grandes pensadores do final do Século XIX e início do Século 

XX, K. Marx, F. Nietzsche, S. Freud e M. Heidegger, os considerados mestres da 

suspeita. Este facto, porém, não significa que a incidência da influência dos mestres 

nas referidas teorias, tanto a desconstrucionista derridiana quanto as outras seja ao 

mesmo nível; em algumas, revela-se mais influência de um autor relativamente aos 

outros e assim por todas. 

Nas pesquisas feitas, no sentido de dar significado aos termos constitutivos 

do título, recorreu-se ao dicionário terminológico e foi possível ler que, o termo 

influência equivale ao “acto ou efeito de influir” isto é, “acção que uma pessoa ou uma 

coisa exerce noutra”; perseguindo pelo significado do que seja influência recíproca, 

mais adiante, ainda no dicionário, foi possível conceber que, uma acção recíproca, 

equivale a uma acção que se dá ou se faz em recompensa de algo equivalente (cfr. 

AAVV, 2011:789-1144). 

Da análise extraída a partir da informação do dicionário, convém referir que, no 

caso do presente trabalho, o enfoque não recai nas incidências mútuas de acções no 

seio das teorias mas sim, no alcance dos significados das suas intervenções 

epistemológicas. Estes teóricos actuam como rebeldes em relação a uma tradição, 

facto que os torna muito mais unidos que diversos; são teóricos que se influenciam 
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mutuamente nas suas “intenções demolidoras” como teorias representantes de um 

momento, o momento francês. 

Portanto, ao se redigir, influências recíprocas, no título deste capítulo, a 

intenção foi de analisar as influências que recaem sobre tais teorias e suas 

implicações no seu desenrolar teórico-temporal. 

Um caso marcante e mercê de realce é o caso de todos teóricos, aqui em 

causa, pertencerem as mesmas bases teóricas originárias, todos são filósofos que 

partilham entre si, o facto de serem militantes de uma orientação crítica pós-

estruturalista. 

Os filósofos representantes das teorias desconstrucionistas se unem, ainda, 

reciprocamente, na partilha metodológica de acção que se consubstancia no facto 

de serem, todos eles, essencialmente cépticos face a um desenrolar tradicional do 

discurso na filosofia de modo geral mas, de forma particular, na epistemologia. Os 

trabalhos desenvolvidos por estes pensadores são qualificados de 

desconstrucionistas e nesse sentido, todos eles rompem, em geral, com o reino do 

sujeito, da razão e das tradições filosófico/ideológicas ocidentais herdadas do 

Iluminismo, representadas pela procura de um sistema racional universal que 

encontramos exemplificadas no kantismo ou no hegelianismo. 

Depois deste desenho panorâmico introdutório, nas linhas seguintes 

procurarei desenvolver alguns pontos de incidência que considero paradigmáticos e 

influentes na constituição do perfil do desconstrucionismo desdobrado em projecto 

derridiano da desconstrução e em outras teorias, igualmente de cariz pós-

estruturalista representantes da época pós-moderna; a teoria de Foucault, de 

Deleuze e a de Lyotard. 

 

1 A filosofia francesa contemporânea como “solo” da desconstrução 

 

1.1 O panorama teórico da french theory 

 

A partir dos anos 60 a filiação intelectual da maior parte dos pensadores 

franceses muda radicalmente: passa-se da geração dos “três H”: Hegel, Husserl e 

Heidegger, à geração dos mestres da suspeita: Karl Marx, Friederich Nietzsche e 
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Sigmund Freud; na pática, mantem-se as mesmas influências, é o poderio influente 

daquilo que Alain Baddiou considera, no prefácio da sua obra L'aventure de la 

philosophie française depuis les années 1960, de “momento alemão” pois 

encontram-se sempre pensadores que se inspiram de Edmund Husserl e Martin 

Heidegger, mas a dialéctica do espírito e a fenomenologia, são as correntes de 

pensamento contra as quais se combate. 

A Hegel se reprovara de ter reduzido, sistematicamente, a diferença num 

pensamento do absoluto e, a palavra de ordem que emerge na década sessenta é 

pensar o múltiplo e a diferença. Deste pensamento da diferença se pode também 

aproximar uma nova concepção da história concebida, já não como desenrolamento 

cumulativo da razão mas ao contrário, como ruptura e descontinuidade. 

Quanto a fenomenologia que triunfa nos anos cinquenta, se lhe reprovara de 

se ter fechado de uma maneira ingénua na ideia do sujeito. Com efeito, a inspiração 

fundamental da fenomenologia consiste em meter em causa a ideia de um 

pensamento objectivo: as coisas existem para uma consciência que as percebe ou 

as representa. Em suma, o ser é um ser para mim. Mas isto significa admitir a 

existência do sujeito sem nunca interroga-lo. 

A ideia de um sujeito unificado e transparente para ele mesmo será, 

exactamente, a que mais se questiona com violência, sob a influência de Sigmund 

Freud e do estruturalismo. Por um lado, a psicanálise através do conceito de 

inconsciente redimensionou a soberania do sujeito e o estruturalismo, do seu lado, 

evidencia, de uma certa maneira, o poder das instituições sobre os indivíduos. 

Na mesma senda e em concreto, Deleuze e Guattari na sua obra Anti-Édipo 

pretendem enfatizar a unidade da subjectividade, Michel Foucault demonstra, por sua 

vez, como a ideia do sujeito é uma construção histórica e Derrida defende que o 

próprio Heidegger não chega a se libertar do humanismo metafísico que ele próprio 

procurou denunciar. 

Se K. Marx e S. Freud alimentam todas as reflexões da época, um capítulo a 

parte deve ser reservado a Nietzsche que faz soprar um vento de revolta sobre a 

filosofia, metendo em causa o primado da verdade e da moral ascética. Nietzsche 

interroga a vontade da verdade, que ele suspeita constituir um marcador de relações 

de força; ora, esta ideia influenciará muito a reflexão de Foucault quanto as relações 
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entre saber e poder e emprestará também do filósofo alemão o conceito de 

genealogia. 

De facto, a retomada do pensamento de Nietzsche por parte dos filósofos 

franceses, aparece como uma terrível “máquina de guerra” contra a ideia tradicional 

da verdade concebida como adequação entre o intelecto, a razão e a realidade. 

Deleuze aprenderá a lição e defenderá uma filosofia que não procura representar de 

maneira adequada um mundo que lhe pré-existe, mas que visa a inventar conceitos. 

Considera-se comummente, como momento fundador da French Theory, o 

simpósio organizado em 1966 pela universidade de Johns-Hopkins de Baltimor, no 

qual participaram muitos pensadores franceses, em geral, ligados aos movimentos 

estruturalistas como Lucien Goldmann, Jacques Lacan, Roland Barthes, Jaques 

Derrida, entre outros. Este último, numa comunicação muito comentada, convida a 

substituir a face negativa e nostálgica do Estruturalismo, que sonha em decifrar a 

verdade, por um pensamento que afirma o jogo e tenta passar para além do homem 

e do humanismo. Este convite do Pós-Estrturalismo é o primeiro de uma longa série 

de correntes e teorias revolucionárias representadas por um “Pós”. 

A entrada gradual dos textos dos autores da French Theory nos meandros 

académicos efectua-se através dos departamentos de literatura, primeiro francesa, 

depois inglesa e enfim comparada. A ecologia disciplinar e o velho conflito entre 

faculdades constituem aqui um parâmetro decisivo: não só num campo de estudos 

profundamente em crise epistemológica, mas a apropriação destes novos textos vai 

servir de alavanca para uma nova suspeita narrativa nos campos epistémicos afins 

-a filosofia, por exemplo, a história é concebida como narrativas a desconstruir. 

Neste sentido e de forma gradual, o espírito da French Theory foi se 

desenvolvendo no meando contemporâneo da filosofia francesa. 

 

1.2 A Filosofia francesa, uma Filosofia diferente 

 

Contrariamente a maioria das tradições filosóficas europeias, a filosofia 

francesa sempre foi destacada pela história da filosofia, notadamente aquela 

produzida e desenvolvida nos meios académicos. Por exemplo, enquanto na Grã-

Bretanha desenvolvia-se uma filosofia de cariz analítica inspirada pelos positivistas 
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lógicos de Viena, de um lado, e por Wittgenstein, de outro, por muito tempo, produzir 

filosofia foi identificado na França com fazer história da filosofia, e isso assinalou, de 

forma indelével, a actividade da maior parte dos filósofos franceses contemporâneos. 

Um outro elemento importante que merece uma atenção especial, neste plano 

teórico da filosofia, é o facto de que mesmo entre os franceses, a orientação pela 

história da filosofia nunca constituiu uma prática unívoca sendo por isso, 

exemplificativas as conhecidas querelas entre as diferentes tendências no estudo da 

história da filosofia, as propostas de diferentes abordagens que, necessariamente 

resultavam em diferentes histórias de diferentes filosofias e filósofos; contudo, 

apesar de tamanha divergência de resultados, estes filósofos franceses, uniram-se 

pelas suas influências, por um cunho metodológico crítico e marcante. 

O filósofo e professor da Universidade Paris 8, Éric Alliez, num relatório que 

produziu sobre a filosofia contemporânea francesa, a pedido do governo francês, 

demarca bem essa discussão e sugere que se admita a divergência na concepção e 

produção da filosofia francesa e a sua linha histórica como contributo valioso para o 

enriquecimento da própria filosofia em vez de criar ressentimentos. Por isso, para ele: 

 

(…) essa leitura não leva a temer o que se poderá qualificar de "invasão" da 

filosofia francesa pela história da filosofia - uma história da filosofia que 

certamente não é mais "à francesa" no sentido do Pós-Guerra, com sua guerra 

de trincheiras entre "estruturalistas" (Guéroult), "humanistas" (Gouhier) e 

"existencialistas" (Alquié), sua querela interminável do racionalismo (e conforme 

se partia de Descartes, de Hegel ou de Husserl) e suas falsas batalhas de 

torpedeadores e de contratorpedeadores denunciadas não sem justeza por 

Beaufret -, como se fosse este o efeito ou o contragolpe do esgotamento de um 

filão mais criador: aquele dos pensadores que tinham sabido ajustar-se o fora da 

filosofia universitária, das ciências contemporâneas à história dos dispositivos e 

das instituições, sem omitir o domínio literário no qual a influência de Blanchot 

foi preponderante (ALLIEZ, 1996:32-33). 

 

Alliez, contudo, já aponta no mesmo relatório que a tal visão da filosofia 

francesa marcada pelo pendor historicista parece ultrapassada, nas últimas 

décadas. Mesmo antes disso, porém, duas orientações filosóficas insinuavam-se na 
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constituição do pensamento com sotaque francês do Século XX: de um lado, a 

filosofia da vida na produção de H. Bergson e, de outro, a filosofia que, voltada para 

o mundo da vida, queria transcendê-lo, encontrando a originalidade dos conceitos, a 

partir da produção metodológica de E. Husserl. Então, boa parte da filosofia francesa 

daquele Século XX sofreu influência fenomenológica. 

A descoberta do método fenomenológico de Husserl, muitas vezes por meio 

de Heidegger, como referenciei acima, agitou os jovens estudantes de filosofia 

francesa, que tentavam fugir de uma metafísica do abstracto e buscavam a 

possibilidade de produzir uma filosofia do concreto. Dois dos maiores expoentes da 

filosofia francesa no século XX, Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty, foram, 

não por acaso, leitores de Husserl. 

Jean-Paul Sartre, por exemplo, desde a juventude, desenvolvera uma filosofia 

assinalada pela filosofia de Husserl; sabe-se que Jean-Paul Sartre, quando 

estudante na Alemanha leu intensamente a obra de Husserl com a finalidade de 

entender as Ideias Fundantes de uma Fenomenologia tendo resultado daí a sua obra 

A Transcendência do Ego, que publicou em seguida, e a forte influência em O Ser e o 

Nada, além de em outros seus textos de reduzido impacto. 

A proposta de Sartre era de efectuar um desvio ao existencialismo que 

Heidegger teria imposto à fenomenologia. É curioso notar aqui que ele mesmo viria a 

se tornar mais existencialista do que o próprio Heidegger, ao usar o método criado 

por Husserl para descrever o fenómeno de ser do ser humano. Merleau-Ponty, por 

sua vez, procurou continuar com os laços da fenomenologia desde o ponto que 

Husserl tivera parado. Atento à preocupação do mestre de escapar-se da armadilha 

idealista na qual a fenomenologia havia incorrido em sua primeira fase, o filósofo 

francês opta por trabalhar uma fenomenologia do corpo, e não da consciência, como 

teria feito Sartre. 

Quando tudo parecia estar a declinar a um bom porto, eis que de forma 

inesperada, um sujeito, em formato de uma emergente bolha de água quente, viria a 

atravessar as ondas da filosofia francesa, trata-se de Nietzsche. O “alemão maldito”, 

um dos mestres da suspeita, viria revolucionar o pensamento francês, anunciando 

novos ares e novos mundos. Como consequência, a geração de filósofos franceses 

que começa a produzir intensamente nos anos 60/70, será uma geração de leitores 
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de Nietzsche, entre os quais, os teóricos em causa neste trabalho, Deleuze, Foucault, 

Lyotard e Derrida que por força disso, também considerados filósofos da geração 68. 

Pierre Klossowski, filósofo contemporâneo de Sartre, constitui um dos 

responsáveis pela aceitação de Friedrich Nietzsche no mundo filosófico Francês; 

este filósofo juntamente a Jean-Paul Sartre faz parte de uma geração que marcou a 

formação de alguns dos filósofos franceses, Deleuze, Foucault e mais outros, 

comummente designados, devido as suas tendências teóricas, de pós-

estruturalistas. Esse cruzamento entre os filósofos pós-estruturalistas e os ideais de 

Nietzsche viria a marcar toda a filosofia francesa da época, levando a própria 

produção académica para instâncias nunca antes alcançadas da história da filosofia. 

Considera-se de capital importância, neste momento, dizer que os quatro 

filósofos pós-estruturalistas, cujas teorias constituem objectos de análise no 

presente trabalho, Deleuze, Foucault, Lyotard e Derrida, foram professores nas mais 

relevantes instituições de ensino superior francesas, sendo por isso, responsáveis 

pela formação de gerações ainda mais recentes de filósofos franceses. 

Um comentário de Deleuze é representativo dessa “nova” forma de se fazer 

filosofia que, partindo de filósofos consagrados pela história, consiste numa 

actividade criadora, e não apenas reprodutora. O filósofo afirma que, 

 

A história da filosofia não é uma disciplina particularmente reflexiva. É antes 

como uma arte de retrato em pintura. São retratos mentais, conceituais. Como 

em pintura, é preciso fazer semelhante, mas por meios que não sejam 

semelhantes, por meios diferentes: a semelhança deve ser produzida, e não ser 

um meio para reproduzir (aí nos contentaríamos em redizer o que o filósofo 

disse). Os filósofos trazem novos conceitos, eles os expõem, mas não dizem, pelo 

menos não completamente, a quais problemas esses conceitos respondem. Por 

exemplo, Hume expõe um conceito original de crença, mas não diz por que nem 

como o problema do conhecimento se coloca de tal forma que o conhecimento 

seja um modo determinável de crença. A história da filosofia deve, não redizer o 

que disse um filósofo, mas dizer o que ele necessariamente subentendia, o que 

ele não dizia e que, no entanto, está presente naquilo que diz (DELEUZE, 

2008:169-170). 
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Trata-se, portanto, de produzir filosofia a partir da história da filosofia, mas 

não ficando atado a ela, apenas reproduzindo o pensamento, mas criando novos 

conceitos e cenários. É necessário, nesse sentido deleuziano, partir de uma história 

da filosofia mas nunca tomá-la como ponto de chegada. 

Uma nova geração de filósofos franceses, formada a partir dos anos 60, e 

tendo, portanto, como mestres os leitores de Nietzsche, vai traçar uma reacção, no 

final dos anos 80 e início dos anos 90. São aqueles que ficaram conhecidos como os 

“novos filósofos” que, para conquistar um certo reconhecimento na arena filosófica 

francesa, seja nas academias, ensinando, ou no novo palco virtual das mídias, 

enveredaram por posições de resistência contra os seus próprios mestres. Bernard 

Henri-Lévy, André Comte-Sponville, Luc Ferry, Alain Renaut constituem os registados 

com destaque na lista dos mais conhecidos. Vários desses filósofos propuseram o 

abandono das impetuosas tendências da “filosofia do martelo” de Nietzsche e o 

retornar a um certo classicismo, uma espécie de uma actualização dos ideais do 

passado renascimento. Ora, essa atitude funcionou como estrume que veio a 

catalisar a ampliação dos horizontes múltiplos da filosofia francesa em tempos 

subsequentes. 

Neste processo de cruzamento entre o estudo da história da filosofia com a 

produção mais estritamente filosófica, nas confluências e retrocessos do 

bergsonismo com as leituras francesas da fenomenologia, nos múltiplos 

encontros/desencontros com Nietzsche, no debate com a filosofia analítica anglo-

saxónica, foi delineando-se o tipo de filosofia que veio a caracterizar a frança. 

No entanto, se por um lado, a multiplicidade exibida pelo pensamento francês 

contemporâneo pode tornar confusa a determinação do horizonte filosófico, por 

outro, esta mesma característica do múltiplo na filosofia francesa é interpretada, no 

já referenciado relatório de Éric Alliez, com o significado de um processo de libertação 

da filosofia de uma certa tradição mais recente, que circunscrevia a produção 

filosófica numa triangulação entre o positivismo, a fenomenologia e a crítica, 

impedindo novas experiências de pensamento. 

Enfrentando o termo equívoco de sua realização, uma certa identidade da 

filosofia francesa se constituiu, contemporânea. Da retomada da crítica bergsoniana 

das filosofias da consciência por Merleau-Ponty no quadro de sua crítica do 
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idealismo transcendental de Husserl, à desconstrução derridiana da fenomenologia, 

“metafísica da presença na forma da idealidade”, como filosofia da Vida, projectando 

um espectro cujas extremidades se dividiram entre Deleuze e Badiou, impôs-se 

assim um campo de pesquisa cuja orientação, em toda a diversidade de seus 

procedimentos, é simplesmente a de libertar a razão do triângulo mágico constituído 

pela Crítica – o Positivismo lógico e a Fenomenologia transcendental. 

Assim, não se pode, propriamente, falar em “tendências predominantes” na 

filosofia francesa contemporânea. Tendo escapado do triângulo crítico (perceba-se, 

marxismo – positivismo - fenomenologia), as diferenças proliferaram. A geração de 

filósofos leitores de Nietzsche, por inspiração de Klossowski, parece ter levado a cabo 

o desafio lançado pelo filósofo da Basileia na sua Genealogia da Moral no sentido de 

vincar a necessidade de se fazer uso das diversas experiências filosóficas havidas e 

vivenciadas. O filósofo escreve que: 

 

Devemos afinal, como homens de conhecimento, ser gratos a tais resolutas 

inversões das perspectivas e valorações costumeiras, com que o espírito, de 

modo aparentemente sacrílego e inútil, enfureceu-se consigo mesmo por tanto 

tempo: ver assim diferente, querer ver assim diferente, é uma grande disciplina e 

preparação do intelecto para a sua futura 'objectividade' - a qual não é entendida 

como 'observação desinteressada' (um absurdo sem sentido), mas como a 

faculdade de ter seu pró e seu contra sob controlo e deles poder dispor: de modo 

a saber utilizar em prol do conhecimento a diversidade de perspectivas e 

interpretações afectivas [...] Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um 

'conhecer' perspectivo; e quanto mais afectos permitirmos falar sobre uma coisa, 

quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos utilizar para essa coisa, tanto 

mais completo será nosso 'conceito' dela, nossa 'objectividade'. Mas eliminar a 

vontade inteiramente, suspender os afectos todos sem excepção, supondo que o 

conseguíssemos: como? - não seria castrar o intelecto? (NIETZSCHE, 2007:108-

109). 

 

Mais uma vez, fica clara a intenção nietzschiana de não reprimir o intelecto 

mas, ao contrário, fazer propagar as experiências de pensamento; parece ser essa a 

tónica da filosofia francesa inspirada por Nietzsche. E, mesmo por isso, fica difícil 
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falar em uma “corrente filosófica” senão em tendências teóricas que por influências 

de actuação se tornam unívocas. Se há pontos de contacto, tangenciamentos, entre 

os pensamentos de Derrida, Deleuze, Foucault e Lyotard, há também muitas 

diferenças, e diferenças significativas, que não permitem que eles sejam colocados 

como representantes de uma mesma “corrente de pensamento”. 

Se há a influência de Nietzsche, entre os filósofos franceses representantes 

das diferentes teorias, há ainda várias outras influências sobre os mesmos 

pensadores o que condiciona que apesar de todos apresentarem-se como “rebeldes” 

se rebelem sobre factos objectivamente diversos; no caso de Deleuze, elas vêm da 

filosofia e de outros lados ou âmbitos. Na filosofia, Deleuze bebe em Spinoza, em 

Bergson, em Hume, em Kant, em Leibniz. Mas há a literatura: Proust, Lewis Carrol, 

Herman Melville, Sacher-Masoch. Considere-se igualmente, a influência do cinema 

na textura do pensamento do mesmo Deleuze. 

Assim sendo, não é possível dizer que Deleuze tenha sido simplesmente um 

“nietzschiano”, como não o foram Foucault, Derrida e Lyotard. Estes filósofos 

constituem singularidades que se constituem na multiplicidade, singularidades que 

têm em comum atender ao apelo de Nietzsche de atentar para o diverso e o múltiplo 

como elemento positivo na produção dos conhecimentos, mas que, justamente por 

atender ao apelo do diverso ficam marcadas pelas diferenças, entre si e com as 

outras orientações. 

A intenção influente de Nietzsche se concretiza pelo espírito crítico que 

condiciona toda a filosofia desconstrucionista francesa e se expõe como filosofia da 

diferença. 

 

2 As críticas: desconstrucionismo como filosofia da diferença 

 

Um dos pontos fortes caracterizante da filosofia francesa e que ao mesmo 

tempo unifica as diferentes abordagens epistémicas dos filósofos da geração de 68 

tem a ver com a concepção de uma filosofia que se constitui como diferença, que 

resulta fundamentalmente, da influência da crítica nietzschiana da tradição filosófica 

antecedente, a tradição moderna, da qual me referi no iten anterior. 
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Deste ponto de partida da influência nietzschiana, as orientações 

desconstrucionistas pós-modernas da filosofia francesa, constituíram-se como 

teorias críticas da razão ocidental consubstancializada no projecto da época das 

luzes. 

De seguida, a análise das tendências críticas da filosofia francesa que marcara 

a geração dos anos 68, neste trabalho apelidado por teorias desconstrucionistas. 

 

2.1 As críticas da razão iluminista 

 

Os teóricos do desconstrucionismo apresentam, juntos, uma análise radical 

da cultura do iluminismo e de sua concepção de uma razão que se quer, universal e 

omnipresente. 

O iluminismo, no seu desenvolvimento teórico, postulou uma razão humana 

universal mediante a qual as práticas sociais, políticas e epistemológicas seriam 

avaliadas como progressistas. Perante esta tendência iluminista, algumas medidas 

críticas foram tomadas pelos filósofos franceses, pós-estruturalistas. 

Em primeiro lugar, os filósofos rejeitam a descrição, isto é, eles rejeitam a 

tendência iluminista da unicidade da razão concebida como padrão de toda a 

racionalidade que supostamente é fundamento de todas asserções de conhecimento, 

independente do tempo e espaço; e, em seu lugar, estes filósofos postulam uma 

razão plural. Os referidos filósofos se recusam a conceber a humanidade como se 

fosse um sujeito unitário que se esforça a uma perfeita coerência de crenças em 

todas as dimensões incluindo a epistemológica. 

Neste sentido, tanto a Desconstrução de Derrida quanto as outras teorias 

epistemológicas da pós-modernidade, referenciadas neste trabalho, concentram-se 

em um conjunto nuclear de conceitos que têm origem em Nietzsche uma perspectiva 

ante epistemológica ou pós-epistemológica, um ante essencialismo, um ante 

realismo em termos de significado e de referência, um ante fundacionismo, uma 

suspeita em relação aos argumentos e pontos de vista transcendentais, a rejeição de 

uma concepção da verdade que a julga pelo critério de uma suposta correspondência 

com a realidade, rejeição de descrições canónicas e de vocabulários finais, e 

finalmente, uma suspeita relativamente às metanarrativas. 
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A filosofia dos teóricos do desconstrucionismo caracteriza-se por uma 

perspectiva que insiste no facto de que todos os vocabulários são opcionais e 

contingentes. 

A influência nietzschiana, na filosofia francesa, resume-se em sete temáticas 

nucleares: (1) a crítica da metafísica da presença, (2) a substituição da ontologia por 

narrativas genealógicas, (3) o diagnóstico da conexão poder-saber, bem como das 

estruturas de dominação ideológica, (4) uma eliminação das fronteiras entre Filosofia 

e Literatura, (5) a desarticulação do eu, (6) o carácter autodevorante, autodestruidor, 

do próprio discurso e, (7) o perspectivismo, o diagnóstico e a crítica do binarismo. 

Estas categorias do pensamento de Nietzsche constituem fundamentos dos diversos 

discursos desconstrucionistas. 

No caso de Derrida, a crítica da razão e da metafísica é feita em termos dos 

conceitos da linguística estrutural. 

Jacques Derrida concentrando-se em um ensaio de Nietzsche, pouco 

divulgado e de publicação póstuma à sua vida “verdade e mentira no sentido 

extramoral”, cuja versão original data de 1873, faz uma associação entre, de um lado, 

o ataque de Nietzsche à teoria da verdade como correspondência e, de outro, a 

linguística de Saussure. A relação arbitrária entre significante e significado é a 

concepção epistemológica central que inspira Derrida a desenvolver uma visão da 

linguagem que a concebe como uma interminável cadeia de significantes, como um 

sistema completamente autocontido e auto-referencial de signos, um sistema 

independente de qualquer suposta presença. 

A visão derridiana relativa a concepção do desenvolvimento da linguagem, 

implica a necessidade de um descentramento radical do sujeito em favor da 

linguagem, pois “o sujeito e sobretudo, o sujeito consciente e falante, depende do 

sistema de diferenças e do movimento da différance” (DERRIDA, 2001b:35). 

Para o filósofo, a ilusão da metafísica ocidental tem seu fundamento em um 

logocentrismo que tem privilegiado a fala em detrimento da escrita; e, em seu livro 

Gramatologia, Derrida centraliza sua atenção no etnocentrismo que tem controlado 

o conceito de escrita. O logocentrismo, a metafísica da escrita fonética, argumenta 

Derrida, não é nada mais do que o “etnocentrismo mais original e mais poderoso” 
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(DERRIDA, 2008b:3), que jamais controlou o conceito de escrita, a história da 

metafísica e o conceito de ciência. 

Na esteira de Nietzsche e Heidegger, Derrida procura demonstrar que a escrita 

não é subordinada ao logos e à verdade: “essa subordinação veio à existência 

durante uma época cujo significado devemos desconstruir” (Idem:19). A filosofia, de 

uma forma ou outra, tem tentado esconder e evitar o jogo da différance: ideias claras 

e distintas, formas platónicas ideais, um referente último ou um “significado 

transcendental”, o conhecimento absoluto, a forma lógica das proposições e assim 

por diante; tudo concebido para impedir a disseminação do significado. 

Contudo, esse fechamento, afirma Derrida, é impossível porque a filosofia não 

pode sair para fora da linguagem. E, a afirmação de que ela o tenha feito sustenta-se 

na exclusão ou na assimilação de tudo aquilo que escapa às grades de 

inteligibilidade que ela impõe ao movimento da différance. Derrida concebe toda a 

filosofia como uma espécie de escrita que está essencialmente baseada em ilusões 

logocêntricas e homocêntricas que negam o jogo da différance. 

As críticas tecidas à noção de racionalidade absoluta são, centralmente, 

críticas da razão e do conhecimento que têm sua base nos ideais iluministas. A obra 

A condição pós-moderna de Lyotard, um livro que fixou uma forma da crítica francesa 

da razão, seguindo linhas de pensamento kantianas e wittgensteinianas, é, acima de 

tudo, uma crítica das metanarrativas iluministas. Os argumentos de Lyotard indicam 

que asserções em favor de uma presumida totalidade e universalidade de tais 

metanarrativas e de seu estatuto absolutista tornam essas noções, na verdade, a-

históricas, quase como se sua formação ocorresse fora da história e da prática 

social. 

Em contrapartida, Jean-François Lyotard quer questionar a base dogmática 

dessas metanarrativas iluministas, aquilo que ele chama de sua natureza “terrorista” 

ou violenta, a qual, ao afirmar certas “verdades”, a partir de perspectiva de um 

determinado discurso, o faz apenas por meio do silenciamento ou da exclusão das 

proposições de um outro discurso. 

Jean-François Lyotard, em uma passagem da introdução da sua famosa obra, 

A Condição pós-moderna, utiliza o termo “moderno” para designar qualquer ciência 

que se legitima a si própria com referência a um “metadiscurso que recorre 
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explicitamente a esta ou àquela grande narrativa, como a dialéctica do Espírito, a 

hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou trabalhador, o 

desenvolvimento da riqueza” (LYOTARD, 1989:7). 

O mesmo Lyotard, em contraposição, ao definir o conceito de “pós-moderno” 

fá-lo de forma elíptica, como “incredulidade para com as metanarrativas”, o que para 

ele, significa apontar para “a obsolescência do aparato metanarrativo da legitimação” 

ao qual corresponde “a crise da filosofia metafísica e da instituição da universidade”. 

Ao fazer isso, o crítico desafia as duas grandes metanarrativas hegelianas 

correspondentes a emancipação da humanidade e a unidade especulativa do 

conhecimento. 

O ataque indirecto de Lyotard é contra o conceito de “totalidade” e em outro 

momento da sua obra, este filósofo anuncia “uma guerra contra a totalidade” e a 

noção de autonomia subjacente à noção de sujeito soberano. Embora Lyotard retorne 

ao filósofo Kant e a Wittgenstein para desenvolver seu argumento contra uma razão 

monocultural e universal, o ataque à racionalidade ocidental tem sua origem, na 

verdade, em Nietzsche, servindo de fonte de inspiração para todo o 

desconstrucionismo. 

A noção de diferendo de Lyotard tem, claramente, uma semelhança com o 

conceito de différance de Derrida e com a noção de diferença de Gilles Deleuze. Não 

constitui nenhum exagero dizer que o desconstrucionismo é, ao menos em parte, 

uma reacção ao hegelianismo, não apenas à filosofia hegeliana da história, mas 

também ao modelo hegeliano de consciência, ambos os quais influenciaram 

bastante Karl Marx e os marxismos na França do pós-guerra. 

 

2.2 Impacto da crítica a Hegel no pensamento desconstrucionista 

 

Os teóricos do desconstruionismo, baseando-se na crítica que Nietzsche faz 

da noção da “verdade” e na sua análise das relações referentes entre “poder” e 

“saber”, questionam os pressupostos que dão origem ao pensamento binário, 

optando, com frequência, por afirmar aquele termo que ocupa uma posição de 

subordinação no interior de uma rede diferencial. 
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Os desconstrucionistas, no dizer de Alan Schrift, problematizam “a figura do 

sujeito humanista, colocando em dúvida os pressupostos da autonomia e da 

transparência da autoconsciência, concebendo o sujeito, ao contrário, como uma 

complexa intersecção de forças discursivas, libidinais e de práticas sociais”. Além 

disso, eles resistem à tendência “a ceder às pretensões de universalidade e unidade, 

preferindo, em vez disso, enfatizar a diferença e a fragmentação” (SCHRIFT, 1995:6-

7). 

A obra de Gilles Deleuze, um dos filósofos pós-estruturalistas e crítico 

epistemólogo, Nietzsche e a Filosofia, foi um elemento fundamental para a 

emergência de uma “filosofia da diferença”. Em contraste com o poder do negativo e 

de uma disposição puramente reactiva, próprios de uma dialéctica na qual o positivo 

se afirma apenas por meio da dupla negação, Deleuze afirma o poder puramente 

positivo da afirmação inerente na “diferença”, elegendo-a como a base de um 

pensamento radical não hegeliano. 

Derrida, por sua vez, cunha o conceito de différance, que se refere ao 

“movimento (passivo e activo) que consiste em diferir, por retardo, delegação, 

adiamento, reenvio, desvio, prorrogação, reserva” (DERRIDA, 2001b:14). O movimento 

da différance é a “raiz comum de todos os conceitos posicionais que marcam nossa 

linguagem”, produzindo a diferença que é a condição de qualquer processo de 

significação. 

No tocante à relação entre o pensamento de Nietzsche e a “filosofia da 

diferença”, Derrida questiona, em sua Margens da filosofia, se “não é todo o 

pensamento de Nietzsche uma crítica da filosofia como indiferença activa à 

diferença, como sistema de redução ou repressão adiaforística?” (DERRIDA, 

1991:50). 

Pode-se verificar, igualmente, uma relação de Michel Foucault com o 

pensamento de Nietzsche. Embora alguns filósofos desconstrucionistas tenham lido 

Nietzsche no final dos anos 1950 e no início dos anos 1960 e o tenham interpretado 

como um meio de escapar ao hegelianismo e ao marxismo, Foucault estudou 

Nietzsche no início dos anos 50 e utilizou seu trabalho para deslocar a noção de 

sujeito que era central à fenomenologia; ainda assim e, apesar de ter escrito muito 

poucos trabalhos que estivessem directamente relacionados com o pensamento 
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nietzschiano sendo, “Nietzsche, genealogia, história”, o seu trabalho mais divulgado 

nesse sentido; este mesmo Foucault, pelo seu pensamento, tem-se revelado um 

autêntico Nietzschiano. 

Independentemente de alguma penumbra que possa pairar na acreditação da 

relação de alguns desconstrucionistas, como é o caso de Michel Foucault, com 

Nietzsche, fica claro que as críticas nietzschianas constituem fundamento para o 

desenvolvimento do pensamento destes filósofos e uma consequente aparição da 

filosofia da diferença. 

Na mesma linha da influência do pensamento crítico nietzschiano, Jean-

François Lyotard rompe intelectualmente com o marxismo radical por considerar que 

a lógica dialéctica, concebida como um dispositivo para superar a alteridade por meio 

de sua negação e de sua conservação, entrou em colapso; é que, o marxismo exibia 

um discurso que alegava expressar todas as posições que se opõem, esquecendo 

contudo, que os diferendos estão corporificados em figuras incomensuráveis e sem 

nenhuma possibilidade de conciliação lógica entre si (cfr. LYOTARD, 1989:73-74). 

Jean-François Lyotard, mesmo tendo desistido das pretensões marxistas 

como um discurso que podia explicar as transformações do capitalismo global após 

a Segunda Guerra Mundial, não desiste, no entanto, do “problema do capitalismo”. 

O filósofo continua acreditando na tese do processo de mercantilização, 

apesar de ser considerado como um sistema representacional, como um dos 

principais processos de racionalização a orientar o desenvolvimento do sistema 

como um todo, reconhecendo a forma pela qual a lógica do desempenho 

(performance), voltada à maximização da eficiência global do sistema, gera 

contradições socioeconómicas. Lyotard se distancia, entretanto, dos marxistas na 

questão da possibilidade da emancipação ou da salvação que surgiria 

automaticamente dessas contradições. 

O filósofo descarta aquilo a que alguns autores chamam de “política da 

redenção”, que se baseia no desejo marxista de identificar a alienação como uma 

distorção ideológica reversível, para repensar a política e a resistência em termos 

“minoritários”. Isso implica renunciar a uma leitura “autorizada” dos eventos, uma 

leitura baseada em julgamentos determinados, para respeitar o diferendo e “para 
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pensar a justiça em relação com um conflito e uma diferença” que não admitem 

nenhuma resolução. 

É central a análise de Lyotard à renovação ou à recuperação da ideia de 

“narrativa”, que ele concebe como uma forma de conhecimento costumeiro, cultural 

ou étnico, desenvolvido no nível local e popular, como um “saber como”, um “saber 

como viver” e um “saber como escutar”, contra as tendências totalizantes e 

globalizantes das antigas narrativas da legitimação que, embora em crise, estão a 

serviço dos grandes sistemas e “actores” históricos da nação-estado, do 

proletariado, do partido e, cada vez mais, poderíamos acrescentar, das grandes 

agências internacionais e da complexa “nova ordem mundial”. 

Lyotard desenvolve aquilo a que ele considera de uma “pragmática do 

conhecimento narrativo”, na qual as narrativas determinam os critérios de 

competência e desempenho, definindo aquilo que pode ser dito e feito em uma 

cultura particular. 

Existem recursos filosóficos, importantes, incluindo uma compreensão radical 

do conceito de “diferença”, nas teorizações desses pensadores desconstrucionistas, 

que permitem descrever a actual fase histórica, a fase pós-moderna ou pós-colonial, 

de uma forma mais adequada do que a permitida pela lógica da alteridade de Hegel; 

não querendo, com isso, dizer que a teorização de Hegel não foi útil pois, ela forneceu 

a explicação mais inclusiva da lógica dualista ou de oposição que caracterizou a 

modernidade, mas ela foi um produto de sua época. 

Para finalizar, dizer que na época pós-moderna, ou era pós-colonial, uma era 

na qual muitos povos étnicos obtiveram sua soberania e seu reconhecimento 

político, o conceito de “diferença” proporciona uma “lógica” mais apropriada para 

compreender as reivindicações e as lutas pela identidade e, em termos 

epistemológicos, nesta época pós-moderna, os saberes locais adquirem um 

reconhecimento do seu estatuto epistemológico mercê do reconhecimento da noção 

de “diferença”, ponto crucial do programa desconstrucionista. 
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3 A concepção do Homem, do Indivíduo e do Sujeito 

 

Os filósofos franceses da geração 60/70, Derrida, Foucault, Deleuze e Lyotard, 

encontram enquadramento nos ditames críticos da filosofia pós-estruturalista 

francesa; estes são também tidos como “filósofos da diferença” devido ao seu cunho 

crítico em relação as categorias edificantes do pensamento iluminista e da 

metafísica que a sustenta. 

A característica desta filosofia da diferença é a sua rejeição aos pressupostos 

da filosofia da consciência e da dialéctica; esta filosofia está, igualmente vinculada à 

virada filosófica que se dá em relação ao hegelianismo então reinante no 

pensamento francês, ora em voga. 

A filosofia da diferença, pelo seu íntimo carácter desconstrucionista, se 

destaca pelo cunho teórico crítico relativamente a chamada “teoria do sujeito”, uma 

faceta significante no pensamento moderno. 

Os desconstrucionistas, por meio de diferentes e variadas estratégias colocam 

em xeque o “sujeito” dos diversos humanismos e das diferentes filosofias 

subjectivistas. A crítica que estes teóricos fazem ao sujeito constitui-se como 

definitiva e irreversível, conforme atesta numa passagem do seu livro Pós-

Estruturalismo e Filosofia da Diferença, Michael Piters quando afirma que, 

 

Sabemos que existe, actualmente, uma certa nostalgia do sujeito. Mas trata-se, 

possivelmente, de uma nostalgia por algo que talvez nunca tenha existido. Ou, 

melhor (ou pior?) ainda, trata-se de uma nostalgia por um elemento caracterizado 

por qualidades e atributos bem pouco desejáveis e edificantes: dominador, 

soberano e arrogante. Quem o quer de volta? (PITERS, 2000:3). 

 

O sujeito dos diversos humanistas emblemáticos da época moderna é o 

sujeito do cogito cartesiano-kantiano humanista; um sujeito racional, autónomo, 

livre, pleno e autoconsciente. 

Partindo dos argumentos de Nietzsche, consubstanciados ao movimento pós-

estruturalista de que fazem parte, os pensadores críticos franceses, desconstroem 

os traços essencialistas desse sujeito cartesiano para pôr em seu lugar um sujeito 



 

Eugênio António Narciso Corôa | 159 

 

que se constitui no e pelo discurso, um sujeito descentrado da noção de razão e sem 

essência. Essa qualidade ontológica do ser não permite seu fechamento numa 

identidade fixa. Entre os desconstrucionistas, o sujeito é sempre um vir a ser, que se 

move de identificação em identificação, em uma contingência necessária e 

estruturante. 

A problemática do sujeito é um empreendimento recente na história da 

humanidade e é característico de empreendimentos teóricos da Pós-Modernidade. 

Dela decorrem implicações epistemológicas e ontológicas que colocam em disputa 

diversos discursos nos mais variados campos do conhecimento, quer na educação, 

na teoria política, na psicanálise e em tantos outros. 

Michel Foucault, por exemplo, numa análise que efectuou à pergunta kantiana 

relativa ao que seja o homem, conclui tratar-se da mais embaraçosa questão jamais 

feita na modernidade uma vez que ela coloca em evidência a relação sujeito/objecto 

e suas implicações. 

Se os filósofos da Antiguidade Clássica se ocupavam em desvendar a origem 

e as transformações da natureza, o problema que se impôs à filosofia moderna foi o 

de indagar sobre o conhecimento e, portanto sobre o sujeito. É com a modernidade 

que valores como racionalismo, humanismo e liberdade tornam-se essenciais e a 

razão tornou-se o centro do conhecimento. 

Assim, de René Descartes e Immanuel Kant herdamos a noção de sujeito-

racional, um ser racional e pleno que por meio do atributo da razão faz escolhas 

conscientes. Não obstante, somos também herdeiros dos valores metafísicos daí 

decorrentes e seu regime de verdade que busca no mito das origens uma sociedade 

reconciliada. 

O pensamento moderno e humanista também produziu uma ideia de homem-

substância que desconsidera a multiplicidade, a diferença e a contingência em nome 

de leis necessárias, do espírito absoluto da história, do ser e do tempo linear. Esse 

homem-substância é o fundamento dos valores primaciais da modernidade, a 

racionalidade, a liberdade e o individualismo, que constituem a base sobre a qual se 

estabeleceram as ciências humanas de maneira geral e a filosofia/epistemologia de 

maneira específica. 
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Entretanto, contra esse regime de verdade vários golpes foram desferidos. É 

sabido que essa hegemonia é questionada, tanto no campo mais amplo das ciências 

humanas (Nietzsche, Freud, Marx, Lacan) quanto no campo mais restrito da filosofia 

estritamente francesa (Derrida, Foucault, Deleuze e Lyotard). 

Assim, o primeiro pensador que questionou a noção de sujeito foi Karl Marx 

para quem os indivíduos se constituem a partir das condições materiais de sua 

produção. Contudo, a crítica mais contundente desferida à tradição filosófica 

ocidental veio de Friedrich Nietzsche, para quem, o sujeito longe de ser uma 

substância, é, pois, um lugar vazio, emergindo nas relações de poder e atravessado 

por forças sociais e libidinais. 

Se Nietzsche desfere um golpe mortal à concepção de sujeito na modernidade 

é Sigmund Freud que incinera o que resta do cadáver através do inconsciente, sua 

maior invenção. Por essa noção, Freud, deixa evidente que o ser humano é movido 

por impulsos e afectos inconscientes. Assim, Freud impingiu à humanidade, o que ele 

próprio considera, a terceira ferida narcísica, qual seja a de fazer saber que o Eu, ao 

contrário do que pensa, não é o senhor em sua própria casa (cfr. FREUD, 1996:14-

16). 

Esta intervenção freudiana na constituição da estrutura do Eu, constitui 

juntamente a intervenção de Charles Darwim e Nicolau Copérnico, as três feridas 

narcísicas contra a humanidade; Copérnico quando afirma que a terra não é o centro 

do universo, Darwin quando diz que a humanidade descendeu dos primatas e 

finalmente, Freud quando afirma que o Eu não sabe de si, como pensa saber. 

Nesse sentido, a noção da necessidade de desconstruir o sujeito é transversal 

aos intentos críticos dos teóricos do desconstrucionismo. Assim, os 

desconstrucionistas questionam, em seus diversos trabalhos, os pressupostos 

epistemológicos que fundamentam a ideia de homem na tradição filosófica ocidental 

que entende o sujeito como uma substância fixa, cristalizada na noção de razão. Para 

erguer este empreendimento crítico/reflectivo os desconstrucionistas franceses 

apoiaram-se nos pensamentos críticos de Nietzsche que são influentes na filosofia 

pós-moderna, sobretudo na epistemologia pós-estruturalista da qual advém a ideia 

de sujeito-descentrado, constituído pelo discurso que abriga e reproduz os valores 

da cultura de seu tempo. 
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A premissa aqui é que a visão que se tem de sujeito se reflecte na forma como 

se teoriza e se organiza a concepção e a prática filosófica de maneira geral e 

epistemológica de maneira particular ou específica. Isso implica dizer que, se as 

práticas epistemológicas na tradição filosófica ocidental se pautam pelos princípios 

do cálculo racional, da objectividade e pela lógica do resultado, princípios que se 

reflectem a imagem e semelhança do sujeito moderno; uma outra ideia de sujeito, 

diferente ao que é propagado na modernidade, requer pensar uma prática 

epistemológica pautada por outros princípios, que ensejam concepções 

epistemológicas diversas e alternativas. 

Diante disso, os desconstrucionistas, procuraram demonstrar em suas obras, 

quais os valores e, portanto, as ideologias sobre as quais se construiu a noção 

hegemónica de homem na modernidade e consequentemente as bases das teorias 

de uma epistemologia hegemónica. Essa construção não se dá num vazio, mas sim 

em razão da visão de mundo que emerge da ruptura com os valores da Idade Média 

que substituem o colectivo, pelo indivíduo, os mitos e a fé, pela razão e a servidão 

pela liberdade. 

 

3.1 Humanismo e a teorização de sua racionalidade 

 

Para melhor entendimento temático/contextual, parecendo lógico, inicia-se 

esta parte do texto por um exercício de esclarecimento terminológico. Para tal fim, 

recorre-se ao dicionário terminológico que revela o seguinte senário: 

 

humanismo constitui um substantivo masculino que significa doutrina dos 

humanistas de Renascimento, que ressuscitaram o culto das línguas e das 

literaturas antigas (…) quando concebido no âmbito filosófico significa culto, 

deificação da humanidade (AAVV, 2011:760). 

 

No mesmo espírito da necessidade de melhor esclarecimento terminológico 

do humanismo, Rogério Almeida, escritor da obra Os Valores Ético-Políticos começa 

por apresentar uma distinção entre, por um lado, um humanismo histórico-literário e 

por outro, o humanismo filosófico sendo que, na sua óptica, aquele designaria um 
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ideal de cultura, um programa e um método de formação intelectual segundo as 

tradições greco-latinas e este, o humanismo filosófico, se referiria a uma 

característica pelo máximo interesse dedicado ao problema do homem (cfr. 

ALMEIDA, s/d:53). 

Ora, seja qual for a tendência interpretativa que se tome em conta neste âmbito 

de esclarecimento terminológico, convém fixar que quando se trata de humanismo, 

está-se perante uma tendência dinâmica; quer se trate de um sistema de linhas 

nitidamente traçadas ou de uma aspiração mais ou menos vaga, sugere sempre em 

uma implicação de elevada estima pela natureza humana, aliada à ambição de 

realizá-la plenamente no tipo ideal. 

Assim sendo, é facto para dizer que todo o esclarecimento do humanismo 

procura ressaltar a exaltação do factor humano e toda a sua condição em 

contraposição ao apelo sobrenatural; há uma sublimação da condição racional do 

humano, como humano e nunca confundindo-se ao supremo. 

Mas também, o humanismo é uma metafísica nos termos de Heidegger e, esta 

percepção heideggeriana encontrou solo fértil no pensamento filosófico ocidental. 

Em Werner Jaeger, filósofo e filólogo alemão, na sua famosa e clássica obra Paideia, 

a palavra humanismo advém da concepção de humanitas, que significava paidéia, 

educação, formação do homem. Mediante esta definição, o humanismo consistia em 

se destacar a importância do estudo das línguas e dos autores latinos e gregos para 

a formação do homem. A meta humanista não era apenas a de conhecer a natureza 

específica do homem, mas sim, fortalecê-la e potencializá-la (cfr. JAEGER, 1995:14-

15). 

Da leitura aprofundada desta obra de Werner Jaeger, percebe-se que os 

gregos constituem um povo singular, na antiguidade, caracterizado pelo mérito de ter 

situado o problema do homem como uma invenção ligada à epopeia, à poesia, à lírica, 

ao trágico. Jaeger indica ainda que, a partir do século IV em diante, observa-se um 

desenvolvimento filosófico que perseguiu um ideal de formação humana ao qual se 

chamou de humanismo, concepção inédita sobre a noção de homem. 

Esta representação singular do homem advindo da cultura grega ultrapassa a 

noção do homem como ser gregário ou como eu autónomo. Esta invenção do homem 

pelos gregos não foi certamente a do eu subjectivo, mas a consciência gradual das 
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leis gerais que determinam, segundo acreditavam, a essência humana. Contudo, 

Jaeger chama a atenção para o facto de que a noção de homem inventada pelos 

gregos não era análoga àquela do pensamento cristão e moderno do eu. Com os 

gregos não se tinha ainda uma ideia de alma individual, consciente do seu íntimo, o 

que veio a se consolidar como tal a partir de Descartes. 

Assim, foi somente a partir da formulação do cogito cartesiano que se 

constituíram as bases históricas e ideológicas para a consolidação do ethos 

humanizador, legado à posteridade por meio do processo de formação/educação. 

Nesse sentido, no entendimento de Jaeger haverá sempre humanismo onde quer que 

a educação se proponha a formar e a aperfeiçoar a imagem do homem. 

Martin Heidegger, na sua Carta sobre o humanismo, observa que na história 

da filosofia ocidental, o humanismo, de modo geral, se empenhou para que o homem 

se tornasse livre para encontrar sua humanidade, e, portanto sua dignidade, então o 

humanismo se distingue, em cada caso, segundo a concepção de natureza humana, 

surgindo diferentes caminhos que levam à sua realização e assim, é possível 

distinguir várias matizes no humanismo: o humanismo de Marx, o humanismo 

cristão, o humanismo de Sartre. 

Dado que para Heidegger “todo o humanismo é metafísico” (HEIDEGGER, 

2010:20), a questão sobre o homem, o que ele é ou quem ele é não é uma questão 

antropológica, mas, essencialmente, uma problemática ontológica. A tarefa 

ontológica fundamental consiste em investigar os modos essenciais do homem e 

que, por sua vez, determinam as concepções prévias que subjazem as pesquisas 

ônticas do campo das ciências relativas ao homem e sua manifestação. 

Do ponto de vista ontológico vale problematizar as interpretações humanistas 

pelas quais o homem é essencializado em seu ser, seja como animal racional e suas 

derivações, tais como, homem economicus, homem social, homem organizacional; 

seja por meio dos princípios cartesiano e kantiano e seus desdobramentos como 

“eu”, “ego”, “consciência”, “sujeito”, “pessoa”; todas essas definições não são 

declaradas falsas e nem brotam por geração espontânea da cabeça dos 

pesquisadores, dadas dimensões ônticas. 

O problema que se pode detectar é que para a ontologia a essência do homem 

depende de sua relação com o ser, e não de algum tipo de racionalidade e de outras 
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características ou propriedades ônticas como as listadas acima. O facto é que a 

tradição é encobridora da origem dos conceitos que ela mesma produz (cfr. 

HEIDEGGER, 2010:7-9). 

Heidegger faz uso do termo dasein (ser-aí) para designar o homem e evitar os 

vocábulos homem/sujeito/indivíduo em razão das pressuposições e concepções 

herdadas da tradição filosófica ocidental. 

Em sua obra Ser e Tempo, Martin Heidegger sublinha que uma das principais 

tarefas a que se impõe é mostrar que o princípio de um Eu e de um sujeito, dados 

como ponto de partida, deforma, irremediavelmente o fenómeno do dasein. Desse 

modo, Heidegger justifica que “não é, portanto, por capricho terminológico que 

evitamos o uso desses termos bem como das expressões ‘vida’ e ‘homem’ para 

designar o ente que nós mesmos somos” (HEIDEGGER, 2005:82). 

Para Heidegger, desde Platão e Aristóteles vigoraria um pensamento que é, em 

si mesmo, uma techné, um processo de calcular ao serviço da reprodução da 

realidade. Desse modo, o humanismo não é, portanto, contrário, mas um elemento 

correlato ao surgimento do pensamento tecnicista. O pensamento filosófico 

ocidental e seu correlato, o humanismo, abandonaram o ser como elemento do 

pensar, em favor do seu cálculo e substancialização. 

 

3.2 Do sujeito-racional ao sujeito-descentrado 

 

A noção de sujeito é uma problemática que se coloca perante diversas 

disciplinas, tais como, por exemplo, a educação, o direito, a psicologia, a pedagogia, 

a administração e a psicanálise, assumindo sentidos diferentes conforme as 

tradições teóricas nas quais esteja referenciado. Assim, na tradição filosófica antiga, 

ele pode ser encontrado já em Platão, sendo definido por Aristóteles como animal 

racional. 

Na tradição aristotélica o homem é tomado como um ser que possui 

qualidades fixas definidas a priori, cristalizadas, sobretudo na ideia de razão. 

Aristóteles definiu o homem como um animal que não é somente racional mas 

também, falante e pensante. E no mesmo ideal, na sua dimensão colectiva, o 

estagirita define o homem como um Zoon politikón, um animal, membro da polis. 
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Para Aristóteles, o homem constitui-se em uma complexidade que é tão capaz de 

desejos quanto de razão. O homem é o único Zoon com capacidade para agir 

orientado por uma moral, de modo que suas acções e juízos resultam ora em vício, 

ora em virtude (cfr. JAEGER, 1995:16-17). 

Nesta tradição, o sujeito é o ente ao qual se atribuem predicados, ou seja, 

qualidades e determinações. A ideia do sujeito como substância permaneceu 

inalterada através de uma longa tradição que passa por Descartes, Hobbes, Locke, 

Hume, Leibniz e Espinosa. Entretanto, é necessário sublinhar que, embora se possa 

encontrar uma ideia de homem desde a antiguidade filosófica grega, o homem 

enquanto fundamento do conhecimento é algo recente na história da humanidade e 

resulta das reflexões de Descartes sobre o cogito. 

Em Descartes, a razão é a única maneira de conhecimento verdadeiro, o que 

conduz a emergência do sujeito como fonte de todo o conhecimento. Esse filósofo 

acreditava na existência da verdade absoluta, incontestável, e, para atingi-la, 

desenvolveu o método da dúvida metódica, que consistia em questionar todas as 

teorias pré-existentes. René Descartes adopta o próprio “eu” como campo de batalha 

entre a certeza e a incerteza. Assim, a verdade absoluta estaria sintetizada na fórmula 

“eu penso” com base na qual concluiu sua própria existência indubitável: cogito ergo 

sum = penso, logo existo. 

No pensamento de Kant, a realidade não é externa ao indivíduo, e, é o sujeito 

que por meio de certas faculdades a priori concede sentido e ordem a realidade que 

o rodeia. O conhecimento surge como representação, sendo a razão, nesse processo, 

a responsável pelo sujeito representar e conhecer o mundo em aparência. Para Kant, 

não podemos apreender a coisa em si, a essência dos fenómenos, somente 

atingimos a aparência deles. 

Conforme afirmei acima, Nietzsche foi um crítico ferrenho do pensamento 

filosófico ocidental, e, sobretudo das consequências desse pensamento para a 

modernidade. 

Na visão de Nietzsche, a história do pensamento ocidental configurou-se 

como uma busca por um fundamento, por uma explicação sobre as coisas do mundo. 

O pensamento ocidental, desde Sócrates, Platão e Aristóteles até aos filósofos 

modernos Kant e Hegel, foi a história de uma ilusão que produziu a crença na 



 
166 | Desconstrucionismo Derridiano e Teorias Epistemológicas da Pós-Modernidade: Influências Recíprocas 

identidade, na essência do ser e na verdade; esta crença é o produto da necessidade 

humana de duração e apoia o anseio metafísico por um fundamento sobre as coisas. 

Para este filósofo, a história da filosofia moderna se configura na cristalização 

da ideia de substância. Assim, o que sustenta a busca pelo conhecimento é a crença 

de que existe uma verdade irredutível a ser alcançada. Entretanto, o autor adverte que 

a existência de uma essência do mundo é uma ficção já que no mundo, ao contrário 

da unidade/identidade, impera a multiplicidade. 

O estruturalismo, movimento filosófico associado a linguística estrutural, 

emerge na década de 1960 e põe em questão a noção de sujeito racional defendido 

pela tradição filosófica, bem como a ideia de verdade. O estruturalismo 

compartilhava a ideia de que sobre o sujeito operavam forças estruturais que 

determinariam suas acções. Desse modo, em virtude da prevalência das forças 

estruturais frente à capacidade de acção do sujeito, o estruturalismo sofreu duras 

críticas. 

Assim, a crítica à ausência de sujeito perante as estruturas por parte dos 

intelectuais da Sorbonne contribuiu para abalar as bases do pensamento 

estruturalista. Contudo, a decadência do estruturalismo propriamente dita é marcada 

pela crítica iniciada internamente por Jacques Derrida ao estruturalismo. Este 

filósofo, emblemático da desconstrução, elabora uma crítica ao logocentrismo e 

advoga por um “descentramento” da estrutura. 

Para Derrida, o "descentramento" da estrutura e do sujeito soberano pode ser 

encontrado na crítica nietzschiana da metafísica, especialmente na crítica dos 

conceitos de “ser” e de “verdade”; na crítica freudiana da autopresença, consciência 

e do sujeito e, mais radicalmente, na destruição heideggeriana da metafísica 

platónica. 

Jacques Derrida, na esteira das suas influências sofridas, questiona os 

fundamentos que comandam e sustentam o pensamento binário, demonstrando 

como tais oposições sustentam, sempre, uma hierarquia ou uma economia que opera 

pela subordinação de um dos termos da oposição binária ao outro. 

A retomada da noção de sujeito, entre outros, constituiu a marca de 

desdobramento que permitiu a emergência do chamado pensamento 

desconstrucionista. Nesse sentido, é que se pode afirmar que o desconstrucionismo 
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é, em certa medida, uma tentativa de reelaboração da noção de sujeito fora da 

conotação ontológica que implica a alternativa entre o sujeito da liberdade radical do 

humanismo filosófico ou a morte do sujeito moderno. 

Constituiu, igualmente, decisivo para a emergência das teorias 

desconstrucionistas “a interpretação que Heidegger fez do pensamento de 

Nietzsche, bem como as leituras de Nietzsche feitas por Foucault, Deleuze e Derrida, 

desde o início dos anos 60 até os anos 70 e 80” (PETERS, 2000:29). Portanto, é facto 

para dizer que a recepção francesa de Nietzsche representa, certamente, a influência 

mais importante entre os pensadores desconstrucionistas figurando como germe de 

muitas das inovações teóricas intentadas. 

As relações de influência entre os desconstrucionistas se desenvolveram em 

uma tradição que merece um aceno e reparo considerável. Por exemplo, Heidegger, 

uma das influências a ter em conta, proferiu nos anos 30 algumas conferências que 

contribuíram para a resignificação da crítica nietzschiana da Modernidade. 

A emergência dos desconstrucionistas só se pode compreender se se 

considerar a linha intelectual francês do pós-guerra; um campo dominado por forças 

intelectuais variadas que vai do legado das interpretações da fenomenologia de 

Hegel, feitas por Kojéve e Hyppolite; a fenomenologia do Ser de Heidegger e o 

existencialismo de Sartre; a redescoberta e a leitura estruturalista de Freud, feitas por 

Lacan; a presença de Bataille e Blanchot na obra de muitos pós-estruturalistas; a 

Epistemologia radical de Bachelard e os estudos da ciência de Canguilhem. 

Desse modo, sob influência de Nietzsche, os pensadores pós-estruturalistas, 

de um modo geral, mas, particularmente os desconstrucionistas, enfatizam que o 

significado é uma construção activa e dependente do contexto, questionando, 

portanto, a suposta universalidade dos metarrelatos. Apropriam-se do pensamento 

nietzschiano da diferença, operação teórica que permite substituir o “trabalho da 

dialéctica” pelo jogo da diferença. Além disso, seguindo Nietzsche, os filósofos 

desconstrucionistas questionam o sujeito cartesiano-kantiano humanista que é 

tradicionalmente visto como autónomo e fonte de todo o conhecimento e da acção 

moral e política. 

A crítica heideggeriana tem origem na fractura que Nietzsche impôs à 

modernidade com sua máxima “Deus está morto”. Nietzsche invalida o discurso 
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humanista como doutrina que atribui ao homem o papel central de sujeito como ser 

pleno e autoconsciente. Assim, seguindo a crítica nietzschiana da metafísica 

ocidental, os pensadores desconstrucionistas partem de uma noção de sujeito 

imerso em toda sua complexidade histórica e cultural. Emerge, então, a partir daí a 

ideia de um sujeito-descentrado e dependente do sistema linguístico, um sujeito 

discursivamente constituído pela intersecção de forças libidinais e de práticas 

socioculturais. 

 

4 Analisando as influências 

 

As teorias epistemológicas da Pós-Modernidade se desenvolveram num clima 

caracterizado por tendências críticas revolucionárias em todas as dimensões 

humanas, incluindo a dimensão epistemológica. 

Enquanto teorias de cunho pós-estruturalista, os filósofos representantes 

dessas teorias representativas da Pós-Modernidade, uniram-se numa intenção 

crítica à tradição filosófica moderna e à metafísica subjacente a tal tradição. 

Fundamentalmente, os filósofos críticos franceses, inspirados no pensamento 

de Nietzsche, empenharam-se estritamente na análise ao problema do sujeito e de 

uma razão centrada nesse sujeito, dois elementos considerados como pontos 

nevrálgicos do pensamento tradicional moderno. 

A crítica do sujeito tem a ver com as reavaliações dessa tradição metafísica 

moderna e com a viabilidade dos modelos de mudança e de acção epistemológica e 

política, em última análise; e, tratando-se de uma tendência, relativamente recente, 

em termos históricos, existe pouco acordo quanto a importância e as consequências 

dessa crítica. 

A influência do Nietzsche francês nas diversas dimensões humanas 

manifesta-se de diversas tonalidades e, a esse propósito, é notória, nos últimos 

momentos históricos, o surgimento de algumas tendências teóricas de pensadores 

que são explicitamente contra ideais nietzschianos; o escritor Alan Schrift referencia 

no seu livro Nietzsche's French Legacy, Vicent Descombes, Luc Ferry e Alain Renaut, 

como fazendo parte dessa geração antinietzschiana. 
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Alan Schrift, numa passagem do seu livro acima referenciado, faz entender que 

o “eclipse de Nietzsche” não significa que deva ser abandonado, nem que as teorias 

desconstrucionistas pós-estruturalistas, posicionadas a seu favor, estejam 

ultrapassadas. Ele sugere ainda, que certos temas que inicialmente levaram os 

filósofos franceses à Nietzsche continuam importantes para o desenvolvimento de 

directrizes, sob argumentos de que temas nietzschianos como, por exemplo, a crítica 

tanto do nacionalismo como de noções fixas de auto-identidade, podem ser, hoje, 

mais do que nunca, relevantes (cfr. SCRHIFT, 1995:120-124). 

Fica claro que revitalizar Nietzsche e seus ideais críticos, no pensamento 

francês, constitui-se assaz importante e necessário nas circunstâncias aqui 

referenciadas, tanto é que os mesmos problemas e questionamentos que 

proporcionaram tais atitudes críticas se encontram activos nos diferentes processos 

existenciais do dia-a-dia. 

Dois dos pensadores que se revelam contra a herança desconstrucionista de 

Nietzsche são os filósofos Luc Ferry e Alain Renaut acima referenciados. Estes 

centraram seus questionamentos à herança de Nietzsche na crítica da 

subjectividade; Ferry e Renaut argumentam que “a filosofia de 68” não deixa nenhum 

espaço para que haja uma reabilitação positiva da acção humana necessária para 

uma noção viável de liberdade. Na análise destes dois filósofos, a filosofia 

desconstrucionista constitui-se como um anti-humanismo “nietzschiano-

heideggeriano” e afirmam ainda, que  

 

ao nível filosófico, é impossível retornar, depois de Marx, Nietzsche, Freud e 

Heidegger, à ideia de que o homem é o mestre e possuidor da totalidade de suas 

acções e ideias (…). Trata-se, hoje, de uma questão de repensar – após essa 

crítica e não apenas contra ela – a questão do sujeito (FERRY & RENAUT, 

1990:XVI). 

 

Em última análise, Luc Ferry e Alain Renaut revelam a impossibilidade de 

retornar, de maneira inocente, ao sujeito fenomenológico hegeliano, depois do 

empreendimento dos herdeiros franceses de ideais nietzschianos: Derrida, Foucault, 

Deleuze e Lyotard. 
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A posição dos filósofos Derrida, Foucault, Deleuze e Lyotard é, antes de tudo, 

uma posição estritamente pós-estruturalista que é alvo de questionamento tanto 

pela perspectiva neoliberal quanto pelas perspectivas marxistas. 

Existe uma perspectiva “apocalíptica” que relega o Pós-Estruturalismo a uma 

fase histórica específica, isto é, fora do âmbito desconstrucionista e com um teor 

próprio; nessa perspectiva, tanto a crítica do sujeito quanto o Pós-Estruturalismo 

estão, em certo sentido, acabados e a combinação dos dois acontecimentos não 

resulta de um acaso pois, tendo em conta que a crítica do papel do sujeito e da sua 

posição, constante na filosofia francesa dos anos 60, fundamenta-se pela releitura 

influente de Nietzsche, é lógico que a sua rejeição assinale o seu fim. 

A geração representada por Luc Ferry e Alain Renaut, proclama o fim de um 

paradigma e o estabelecimento, em sua substituição, de um novo. De forma concreta 

pretende-se afirmar que com essa geração, há uma transição do “Pós-

Estruturalismo” para o “Neoliberalismo”. Esse Liberalismo racional é ferozmente 

antinietzschiano e seu alvo polémico é tanto o Estruturalismo quanto o Pós-

Estruturalismo, representado pelos teóricos desconstrucionistas – Michel Foucault, 

Jacques Derrida, Jean-françois Lyotard e Gilles Deleuze. 

De acordo com essa perspectiva, agora que a “filosofia dos rebeldes” está 

morta, ou ao menos está em sua agonia, antecipa-se um renascimento do 

humanismo, do liberalismo, do individualismo e da Democracia. O fim do niilismo, do 

anti-humanismo e da crítica da identidade e do sujeito como alternativas viáveis para 

o pensamento francês resulta em um retorno ao individualismo e ao humanismo, ao 

resgate da autonomia humana, da intencionalidade e da consciência. 

Ao analisarem negativamente o legado de Nietzsche em Derrida, Foucault, 

Deleuze e Lyotard, no tocante à crítica ao humanismo e ao sujeito centrado, as novas 

gerações de intelectuais franceses se precipitam em uma perspectiva que é alvo de 

acérrimas refutações e demonstrações opostas. 

A nova geração de filósofos franceses critica, por exemplo, o legado francês 

de Nietzsche indicando a sua unicidade e centralidade como fundamento, isto é, 

criticam que tal legado constitui a única influência observável que se revela na 

filosofia pós-estruturalista francesa. Deste ponto, pode-se argumentar a favor de 

uma diversidade de intérpretes do pensamento de Nietzsche; cada pensador francês 
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procurou reinterpretar e guiar-se pela influência de Nietzsche e assumi-lo, em via 

disso, à sua maneira e, nesse sentido, cada um deles procurou modular a influência 

de Nietzsche com outros pensadores. 

Ora, apesar do grande e considerável peso que a influência nietzschiana teve 

sobre o Pós-Estruturalismo, Deleuze, por exemplo, um dos pós-estruturalistas, 

revelou uma variedade de influência de outros pensadores, tais são o caso de 

Bergson e Spinoza, para não mencionar senão alguns. 

Jacques Derrida, “pai” e maior representante do Desconstrucionismo, crítico 

pós-estruturalista influenciado pelos ideais nietzschianos, contrapõe os argumentos 

de Luc Ferry e Alain Renaut, segundo os quais, Nietzsche é um filósofo que se 

manifesta contra a democracia em um sentido geral; o desconstrucionista sugere 

que a posição dos dois filósofos se abre à diferença da noção de democracia. Derrida 

indica que Nietzsche não se revela inimigo da democracia em seu sentido geral mas 

sim, um crítico de determinada forma de democracia que se impunha em nome de 

uma democracia do futuro. 

Para Derrida, essa “pseudo” democracia do futuro não tem nada a ver com 

aquilo que compreendemos por democracia hoje e não se pode reduzir nem à 

realidade contemporânea da democracia, nem ao ideal da democracia que está por 

detrás dessa realidade ou desse facto (cfr. DERRIDA, 2016:113-114). 

A filosofia desconstrucionista, contra todas as alegações, pretende descentrar 

o sujeito e a sua crítica, nunca revelou intenção de aniquilá-lo; pelo contrário, os 

desconstrucionistas, mercê da influência nietzschiana, pretendem reabilitar a noção 

do sujeito e reposicioná-lo em toda a sua complexidade histórica e cultural. No 

entanto, embora Luc Ferry e Alain Renaut tenham referido em sua obra, em retornar 

a questão do sujeito, sua crítica às posições desconstrucionistas carece de recurso 

para fazê-lo ou seja, eles não sugerem nenhum recurso, em seu trabalho, de 

reelaboração da problemática do sujeito exceptuando, a perspectiva de um infundado 

retorno a uma noção neoliberal da acção humana. 

Perante este facto e analisando as posições dos pensadores 

desconstrucionistas, críticos do papel do sujeito, penso que estes não se 

caracterizam em uma tradição e nem pertencem a uma escola mas sim, eles se 
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mantêm, cada um deles, em uma posição complexa de relações tradicionais com 

alguns autores como é o caso de Husserl, Marx, Heidegger e Nietzsche. 

Derrida a esse respeito da interpretação crítica pós-estruturalista do sujeito 

na França, sugere um slogan a se enunciar na seguinte expressão, “um retorno ao 

sujeito, o retorno do sujeito”. 

Como forma de reforçar o seu posicionamento, Jacques Derrida recorre a 

discursos de alguns pensadores, em torno do sujeito, para demonstrar que o sujeito 

não se revela aniquilado ao contrário, há uma reinterpretação, restauração e 

reinscrição; tal é o caso de discursos como os de Lacan que trata em torno do 

descentramento do sujeito, Althusser que elabora um discurso de reinterpretação, 

Foucault que trata de um certo retorno ao sujeito ético. 

Como se pode depreender, todo o esforço derridiano tende a indicar que a 

problemática do sujeito tal como se desenvolveu na França não pode ser reduzida à 

uma certa homogeneidade e nem encerrada. 

A atribuição da “liquidação” do sujeito a um Pós-Estruturalismo nietzschiano, 

uma atribuição que está subjacente aos polémicos ataques de Ferry e Renaut e 

também de uma espécie francesa de Neoliberalismo, manipula a polémica para 

identificar seu alvo, mas o faz às custas de ignorar o múltiplo: o tempo, o lugar e o 

espaço lógico do sujeito, sua múltipla genealogia na história da filosofia moderna e 

sua activa reinterpretação e reinscrição. 

A influência de Nietzsche sobre os ideais desconstrucionistas é contestada no 

sentido de que tornou-se única e mais presente nesses críticos pós-estruturalistas. 

No entanto, a esse respeito torna-se necessário que se tenha em conta outras 

tantas influências que se tornaram múltiplas e que são relevantes. 

Por exemplo, para além da influência de Nietzsche, Heidegger e Ferdinand de 

Saussure, marcaram os rumos da filosofia de Derrida; Kant e Hegel, influenciaram o 

pensamento de Michel Foucault; Kant, Wittgenstein, Levinas, Freud e Marx foram 

influentes em Jean-François Lyotard; Spinoza, Bergson, Hume e Freud, em Gilles 

Deleuze; para além destas influências de filósofos tradicionais, é de assinalar 

também, a importância das respostas contextuais francesas, o caso de Jean-Paul 

Sartre, Georges Canguilhem, Louis Althusser, Gaston Bachelard, relativamente ao 

pensamento de Foucault. 
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Os filósofos desconstrucionistas, apesar da sua unicidade de intenção na sua 

forma de actuação, estes teóricos manifestam sim, influências que determinam cada 

um deles e se influenciam reciprocamente nos seus modos de conceber a realidade 

tradicional moderna subjacente. 

As diversificadas influências sofridas pelo grupo de filósofos 

desconstrucionistas, determinou uma certa postura de intervenção perante a 

realidade e a sociedade. Todos eles, actuando num sentido único e linear, 

determinaram rompimento na tradição epistemológica tradicional o que em 

consequência, determinou um projecto caracterizado pelo princípio da diferença. 

O projecto epistemológico pós-moderno é resultante de um “comando” 

desconstrucionista projectado e condicionado por uma posição, a posição crítica 

pós-estruturalista. 



 



 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo das últimas cinco décadas, aproximadamente, o projecto da 

Epistemologia tem vindo a ser objecto de crítica e de uma transformação que 

culminou, recentemente e ainda com mais enfoque nos dias de hoje, no 

aparecimento de propostas desconstrucionistas e da reivindicação a ele associada 

da capacidade de definição dos critérios que permitem estabelecer o que é e não é 

conhecimento e como este pode ser validado. Tal transformação passou, 

sucessivamente, pela transferência de uma alegada soberania epistémica para o 

“social/cultural”, pela redescoberta da ontologia e pela atenção à normatividade 

constitutiva e às implicações políticas do conhecimento. 

Esta atitude de transferência hegemónica dos saberes permitiu que o 

Desconstrucionismo, um paradigma que caracteriza a Epistemologia na Pós-

Modernidade, pelo seu ideal e espírito crítico às pretensões soberanas e 

dominadoras da razão ocidental de ser pan-metodológica, condicionasse ao saber 

local o alcance de reconhecimento ao seu estatuto epistemológico e, por aí, se 

introduzisse nas discussões temáticas da Epistemologia enquanto disciplina 

filosófica. 

Ao desenvolver este trabalho, foi intencional demonstrar que a sociedade se 

encontra perante uma crise da Epistemologia, no seu sentido tradicional ou, pelo 

menos, perante a sua “naturalização” ou “historicização” definitiva, libertando-a da 

pretensão de se estabelecer como o lugar de determinação do que conta e não conta 

como conhecimento e da definição dos critérios que permitem distinguir e conferir a 

verdade e o erro. 

Demonstrou-se que perante esta atitude, ganhou contornos, uma diversidade 

de posições críticas da Epistemologia que, influenciadas por orientações críticas de 

natureza pós-estruturalistas, mais do que promover e celebrar a sua dissolução, 

viriam a reivindicar a necessidade de uma Epistemologia radicada em critérios de 

demarcação de validades discursivas diferentes, o que remete a uma atitude de 

reconhecimento da diferença. 

Partindo de análises de diferentes obras de filósofos como, Michel Foucault, 

Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard e Jacques Derida, principalmente, foi possível 
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perceber algumas das mais pertinentes e avançadas reflexões críticas sobre a longa 

crise da referida Epistemologia enquanto projecto normativo associado à Metafísica 

moderna e a necessidade de uma desconstrução partindo de críticas internas. Trata-

se de um projecto que, como se demonstrou, vai mais além das críticas da 

Epistemologia tradicional moderna que abriram caminho ao actual ambiente 

intelectual “pós-moderno”, refundando radicalmente a própria noção de 

Epistemologia no pensamento destes teóricos. 

A fim de atingir um alinhamento lógico, na primeira parte do trabalho, 

procurou-se discutir o ambiente social e cultural, a Pós-Modernidade, que 

funcionando como um verdadeiro palco de actuação artística, propiciou uma 

atmosfera de discussão dos rumos da crítica da Epistemologia tradicional 

fortemente marcada por uma racionalidade intransigente e hegemónica e, que 

conduziram, em anos recentes, às posições que postulam o abandono ou 

reconfiguração da reflexão epistemológica a partir de um debate centrado na 

possibilidade de um reconhecimento de diversas racionalidades culturais. 

A Pós-Modernidade, em termos teóricos, apesar da sua polémica 

denominação, é uma fase que unindo pensadores de diversas matizes, se constitui 

um espaço favorável para a emergência de teorias críticas à toda a tradição 

filosófica. Ela representa, apesar de tudo, um momento para além da Modernidade e 

suas polémicas pretensões. 

Algumas teorias se desenvolveram na Pós-Modernidade como teorias 

epistemológicas representantes da fase; a teoria de Michel Foucault, por exemplo, de 

forma simplificada, partindo de um questionamento às instituições, defendeu a ideia 

de que o poder se manifesta em rede. Isto é, quem emite o poder é vítima dele 

também. 

O projecto epistemológico foucaultiano surge como um campo de 

possibilidades do saber universal, que é temporal e espacialmente determinado e 

formado pelo cruzamento de diferentes domínios. Sua organização, a partir da 

fracção histórica comum aos conhecimentos, compõe visões de mundo e determina 

o que pode ser pensado, como pode ser pensado, dentro de que critérios, segundo 

qual ordem. Não constitui, entretanto, apenas racionalidades e positividades 
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específicas, mas envolve todo o jogo de coerções e limitações que se impõem num 

dado momento e a determinado discurso vigente. 

Nesse sentido, em Foucault, nos últimos tempos, é notória uma espécie de 

fragmentação geral de todos os fundamentos do saber, dos mais sólidos aos mais 

familiares, que provocaram um efeito inibidor às teorias totalitárias juntamente à 

eficácia das críticas descontínuas, particulares e locais e seu interesse pela 

insurreição dos saberes dominados. 

Já na sua teoria epistemológica baseada em “Pensar a filosofia como 

diferença”, Deleuze desenvolve uma crítica ao pensamento representacional uma vez 

que para ele, um pensamento da representação e um pensamento da diferença 

implicam tipos distintos de conhecer, na medida em que exigem do pensamento, ou 

das forças que o constituem, diferentes formas de avaliação dos diversos 

fenómenos. 

Fortemente influenciada pelos ideais de Nietzsche, a teoria deleuziana se 

desenvolve como uma filosofia do acontecimento, uma filosofia da multiplicidade, 

cujas bases rompem com a filosofia do sujeito, da consciência. Deleuze propõe lidar 

com a criação de conceitos e com a produção de acontecimentos que os actualizem 

no permanente jogo entre virtuais e atuais. 

Com Jean-François Lyotard, cuja influência de Nietzsche relativa a um término 

da ideia da Modernidade é assaz maior, entende-se a Pós-Modernidade como 

incredulidade das metanarrativas, ou seja, a deslegitimação ou descrenças pelos 

discursos totalizantes e a crença em discursos contextuais que respeitam o 

diferente. Para Jean-François Lyotard é justo que, na Pós-Modernidade, se 

desconstrua todo o tipo de discursos epistemológicos exclusivos e se reconheçam 

as diferenças como critério de validação. 

Percebe-se, no seu projecto epistemológico, que Jean-François Lyotard não 

admite fazer subordinar o saber narrativo tradicional ao saber narrativo científico 

uma vez que cada um destes tem a sua legitimidade em função do contexto, aliás, o 

saber não se deve reduzir nem à ciência nem ao conhecimento, visto o saber não ser 

somente conhecimento fundado em enunciados denotativos, segundo a lógica 

formal, bivalente (verdade/falsidade), mas também valorativos e prescritivos (saber 

viver, saber fazer e saber estar), em última análise. 
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E para finalizar esta primeira parte do trabalho, apresentou-se o projecto 

desconstrucionista de Jacques Derrida cujo programa se confunde com todo o 

panorama pós-estruturalista. 

Num famoso e determinante ensaio relativo ao seu projecto 

desconstrucionista epistemológico, “A Estrutura, o signo e o jogo no discurso das 

ciências humanas”, Derrida questiona a “estruturalidade da estrutura” ou a ideia de 

“centro” que, ele mesmo argumentava no sentido de que esta operava para limitar o 

jogo da estrutura. Derrida ressalta, nesse trabalho, a necessidade urgente do 

descentramento da estrutura metafísica moderna a partir do interior da própria 

estrutura centrada; e, é nesse sentido, que partindo desta percepção, achou-se ser 

precisamente este esforço que se deve empreender, no seio da tradição 

epistemológica, para que o saber local alcance um reconhecimento epistemológico 

na Pós-Modernidade. 

Neste sentido, a missão do filósofo, percebe-se isto dos ideais do próprio 

Derrida, seria incrementar o seu conhecimento relativo aos fundamentos da 

Epistemologia moderna tradicional tomando-a sempre como base para tornar claro 

diante das novas gerações a necessidade de um reconhecimento de outras formas 

de fazer uma Epistemologia que inclua todas as formas de saber e os seus 

fundamentos. 

Por meio de fortes questionamentos e desconstruções, pode-se comparar 

estes quatro teóricos da desconstrução a Nietzsche. O filósofo alemão influenciou o 

quarteto “rebelde” e pode-se dizer que seu conceito de transvaloração se relaciona 

com as problemáticas de Foucault, Deleuze, Lyotard e Derrida. 

A transvaloração é a transcendência dos valores, isto é, ir além dos valores e 

viver a vida distante de determinados preceitos morais que nos são transmitidos 

como inquestionáveis e os aceitamos porque eles estiveram ali e assim desde 

sempre, mas se pararmos para reflectir em torno do seu sentido e necessidade, 

alguns não fazem muito sentido ou possuem uma lógica viciosa. Muitos valores 

sociais servem realmente apenas para fazer a manutenção do poder e induzir as 

pessoas à uma vida inexpressiva e mecânica. 

O quarteto desconstrucionista, cujo pensamento tem sido objecto de 

desenvolvimento neste trabalho, apesar das suas aparentes orientações diferentes 
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em sentido de actuação, possui as mesmas bases na sua intenção; todos eles 

brotam de ideais pós-estruturalistas, em última análise. E, no último capítulo deste 

trabalho, tratou-se das suas influências recíprocas. 

No capítulo, procurou-se deixar claro que o termo “influência recíproca” não 

tomava o seu alcance natural e significado literal, que não significa espécie de troca 

compensativa de influências mas sim, uma partilha de bases de sustentação teórica. 

Portanto, ao se escrever “influências recíprocas”, no título do capítulo, a intenção foi 

mais de analisar as influências que recaem sobre todas as teorias e as devidas 

implicações no desenrolar teórico-temporal. 

Demonstrou-se, nesse capítulo, que tanto a Desconstrução de Derrida quanto 

as outras teorias epistemológicas da pós-modernidade, apontadas neste trabalho - 

a teoria de Foucault, de Deleuze e a de Lyotard - desenvolveram-se como heranças 

dos mestres da suspeita, pensadores do final do século XIX e início do século XX, K. 

Marx, F. Nietzsche, S. Freud e M. Heidegger. Mostrou-se, igualmente, que a incidência 

da influência destes nos teóricos da Desconstrução, tanto Derrida quanto os outros, 

não foi ao mesmo nível e nem a mesma medida; que em alguns, a influência de uns 

revela-se mais notória que em outros e assim por todas. 

Tornou-se facto marcante a constatação de que os desconstrucionistas 

pertencem as mesmas bases teóricas originárias; portanto, todos são filósofos que 

partilham entre si, o facto de serem militantes de uma orientação crítica pós-

estruturalista. 

Jacques Derrida e os outros filósofos representantes das teorias 

desconstrucionistas se unem, ainda, reciprocamente, na partilha metodológica de 

acção que se consubstancia no facto de serem, todos eles, essencialmente cépticos 

face a um desenrolar tradicional do discurso na filosofia de modo geral mas, de forma 

particular, na Epistemologia. Os trabalhos desenvolvidos por estes pensadores são 

qualificados de desconstrucionistas e nesse sentido, todos eles rompem, em geral, 

com o reino do sujeito, da razão e das tradições filosófico/ideológicas ocidentais 

herdadas do Iluminismo, representadas pela procura de um sistema racional 

universal que encontramos exemplificadas no kantismo ou no hegelianismo. 

Conclui-se, deste trabalho, que ao contrário da maior parte das tradições 

filosóficas tradicionais, a filosofia francesa sempre foi destacada pela história, 
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notadamente aquela produzida e desenvolvida nos meios académicos. Por exemplo, 

enquanto na Grã-Bretanha desenvolvia-se uma filosofia de cariz analítica, por muito 

tempo, produzir filosofia foi identificado na França com fazer história da filosofia, e 

isso tornou-se marco identitário da actividade da maior parte dos filósofos franceses 

contemporâneos. 

Ainda no plano teórico da filosofia, merece uma atenção especial o facto de 

que mesmo entre os franceses, a orientação pela história da filosofia nunca constitui 

uma prática semelhante daí, a vivência das conhecidas querelas entre as diferentes 

tendências no estudo da história da filosofia, as propostas de diferentes abordagens 

que, necessariamente resultavam em diferentes histórias de diferentes filosofias e 

filósofos; contudo, apesar de tamanha divergência de resultados, estes filósofos 

franceses, uniram-se pelas suas influências, por um cunho metodológico crítico e 

marcante. 

A filosofia francesa ficou marcada, nos derradeiros anos do século XX, por 

uma tradição epistemológica amplamente influenciada por abordagens de 

Nietzsche, marcadas por um conceito unificante, a diferença, que resulta, 

fundamentalmente, da influência da crítica nietzschiana da tradição filosófica 

antecedente, a tradição moderna. 

Deste ponto de partida da influência nietzschiana, as orientações 

desconstrucionistas pós-modernas da filosofia francesa, constituíram-se como 

teorias críticas da razão ocidental concretizada no projecto da época das luzes. 

Neste sentido, conclui-se que tanto a Desconstrução de Derrida quanto as 

outras teorias epistemológicas da Pós-Modernidade, referidas neste trabalho, 

concentram-se em um conjunto nuclear de conceitos que têm origem em Nietzsche 

uma perspectiva ante epistemológica ou pós-epistemológica, um ante 

essencialismo, um ante realismo em termos de significado e de referência, um ante 

fundacionismo, uma suspeita em relação aos argumentos e pontos de vista 

transcendentais, a rejeição de uma concepção da verdade que a julga pelo critério de 

uma suposta correspondência com a realidade, rejeição de descrições canónicas e 

de vocabulários finais, e enfim, uma suspeita relativamente às metanarrativas. 

Foi referência neste trabalho, que os teóricos da Desconstrução, baseando-se 

na crítica que Nietzsche faz da “verdade” e em sua análise das relações referenciais 
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de “poder” e “saber”, questionam os pressupostos que dão origem ao pensamento 

binário, optando, com frequência, por afirmar aquele termo que ocupa uma posição 

de subordinação no interior de uma rede diferencial. 

Nos seus desdobramentos teóricos, os filósofos desconstrucionistas 

colocaram em “cheque” a figura do sujeito humanista identificado por uma 

autonomia e autoconsciência; em vez disso, a figura do sujeito é apresentada como 

uma complexidade de forças discursivas e de práticas sociais; estes enfatizam, nos 

seus discursos, a diferença e a fragmentação como condições de entendimento do 

real. 

Tanto Derrida, quanto Foucault, Deleuze e Lyotard, filósofos franceses da 

“geração 68”, encontram enquadramento nos ditames críticos da filosofia pós-

estruturalista francês e, nesse sentido, são também denominados como “filósofos 

da diferença”. 

Sendo característico a esta filosofia da diferença, a rejeição aos pressupostos 

da filosofia da consciência e da dialéctica, a mesma encontra-se vinculada à virada 

filosófica que se dá em relação ao hegelianismo, então reinante no pensamento 

francês, ora em voga. 

A mesma filosofia da diferença, pelo seu íntimo carácter desconstrucionista, 

se destaca por uma acérrima crítica em relação a chamada “teoria do sujeito”, uma 

faceta significante no projecto do pensamento moderno. 

Partindo dos argumentos de Nietzsche, consubstanciados ao movimento 

pós-estruturalista de que fazem parte, os pensadores críticos franceses 

desconstroem os traços essencialistas do sujeito cartesiano para pôr em seu lugar 

um sujeito que se constitui no e pelo discurso, um sujeito descentrado da noção de 

razão e sem essência. Essa qualidade ontológica do ser não permite seu fechamento 

numa identidade fixa. Entre os desconstrucionistas, o sujeito é sempre um vir a ser, 

que se move de identificação em identificação, em uma contingência necessária e 

estruturante. 

Esta questão do sujeito é um empreendimento relativamente recente na 

história da humanidade e é característico de empreendimentos teóricos da Pós-

Modernidade. Dela decorrem implicações epistemológicas e ontológicas que 

colocam em disputa diversos discursos nos mais variados campos do 
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conhecimento, quer na educação, na teoria política, na psicanálise e em tantos 

outros. 

Se a noção de sujeito define-se como uma abordagem que pode merecer 

colocação em diversos campos do saber, nos casos da Educação, do Direito, da 

Psicologia, da Pedagogia, da Administração e da Psicanálise, esta mesma noção, 

assume sentidos diferentes conforme as tradições teóricas nas quais esteja 

referenciado. Assim, na tradição filosófica antiga, o sujeito pode ser encontrado já 

em Platão, sendo definido por Aristóteles como animal racional. 

Na tradição aristotélica o homem é tomado como um ser que possui 

qualidades fixas definidas a priori, cristalizadas, sobretudo na ideia de razão. O 

homem para o estagirita não é somente ser racional mas também, pensante e 

político. Portanto, o homem constitui-se em uma complexidade que é tão capaz de 

desejos quanto de razão; o único animal capaz de agir orientado por uma moral, de 

modo que suas acções e juízos resultam ora em vício, ora em virtude. Então, o 

homem é digno de atribuições qualitativas. 

Tomando-o como sujeito, o homem é uma substância que permaneceu 

inalterada através de uma longa tradição que passa por Descartes, Hobbes, Locke, 

Hume, Leibniz e Espinosa. Entretanto, é necessário sublinhar que, embora se possa 

encontrar uma ideia de homem desde a antiguidade filosófica grega, o homem 

enquanto fundamento do conhecimento é algo recente na história da humanidade e 

resulta das reflexões de Descartes sobre o cogito. 

Já em outro dos famosos filósofos modernos, Kant, a realidade não é externa 

ao indivíduo, e, é o sujeito que por meio de certas faculdades a priori concede sentido 

e ordem à realidade que o rodeia. O conhecimento surge como representação, sendo 

a razão, nesse processo, a responsável pelo sujeito representar e conhecer o mundo 

em aparência. Para Kant, não podemos apreender a coisa em si, a essência dos 

fenómenos, somente atingimos a aparência deles. Existe no pensamento ocidental 

uma certa visão que pretende unificar a ideia de consciência no sujeito. 

Nietzsche foi um crítico ferrenho do pensamento filosófico ocidental, e, 

sobretudo das consequências desse pensamento para a Modernidade. 

Desenvolveu-se esta visão de Nietzsche relativa ao sujeito, segundo a qual, a 

história da filosofia moderna se configura na cristalização da ideia de substância. 
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Assim, o que sustenta a busca pelo conhecimento é a crença de que existe uma 

verdade irredutível a ser alcançada. Entretanto, Nietzsche adverte que a existência 

de uma essência do mundo é uma ficção já que no mundo, ao contrário da 

unidade/identidade, impera a multiplicidade. 

Ora, o Estruturalismo, movimento filosófico emergente nos anos 60, põe em 

questão a noção de sujeito racional defendida pela tradição filosófica bem como a 

ideia de verdade. Este movimento compartilhava a ideia de que sobre o sujeito 

operavam forças estruturais que determinariam suas acções. Desse modo, em 

virtude da prevalência das forças estruturais frente à capacidade de acção do sujeito, 

o Estruturalismo viria a sofrer duras críticas. 

Assim, a crítica à ausência de sujeito perante as estruturas, por parte dos 

intelectuais da Sorbonne, contribuiu para abalar as bases do pensamento 

estruturalista. Contudo, a decadência do Estruturalismo propriamente dita é marcada 

pela crítica iniciada internamente por Jacques Derrida. O filósofo elabora uma crítica 

ao logocentrismo e advoga por um “descentramento” da estrutura. 

Para Derrida, o “descentramento” da estrutura e do sujeito soberano pode ser 

encontrado na crítica nietzschiana da metafísica, especialmente na crítica dos 

conceitos de “ser” e de “verdade”; na crítica freudiana da autopresença, consciência 

e do sujeito e, mais radicalmente, na destruição heideggeriana da metafísica 

platónica. 

A retomada da noção de sujeito por parte da tradição vigente constituiu a 

marca de desdobramento que permitiu a emergência do pensamento 

desconstrucionista. Nesse sentido, o desconstrucionismo é, em certa medida, uma 

tentativa de reelaboração da noção de sujeito fora da conotação ontológica que 

implica a alternativa entre o sujeito da liberdade radical do humanismo filosófico ou 

a morte do sujeito moderno. 

Constituiu, igualmente, decisivo para a emergência das teorias 

desconstrucionistas a interpretação que Heidegger fez do pensamento de Nietzsche, 

bem como as leituras de Nietzsche feitas por Foucault, Deleuze e Derrida, desde o 

início dos anos 60 até os anos 70 e 80; portanto, é facto para dizer que a recepção 

francesa de Nietzsche representa, certamente, a influência mais importante entre os 
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pensadores desconstrucionistas figurando como germe de muitas das inovações 

teóricas intentadas. 

Dos relatos feitos por Alain Badiou na obra L'aventure de la philosophie 

française depuis les années 1960, constata-se que as relações de influência entre os 

desconstrucionistas se desenvolveram em uma tradição que mereceu um destaque 

cuja compreensão se considera na linha intelectual francês do pós-guerra; um 

campo dominado por forças intelectuais variadas que vai do legado das 

interpretações da fenomenologia de Hegel, feitas por Kojéve e Hyppolite; a 

fenomenologia do Ser de Heidegger e o existencialismo de Sartre; a redescoberta e 

a leitura estruturalista de Freud, feitas por Lacan; a presença de Bataille e Blanchot 

na obra de muitos pós-estruturalistas; a epistemologia radical de Bachelard e os 

estudos da ciência de Canguilhem. 

Desse modo, sob influência de Nietzsche, os pensadores pós-estruturalistas 

de um modo geral, particularmente os desconstrucionistas, enfatizam que o 

significado é uma construção activa e dependente do contexto, questionando, 

portanto, a suposta universalidade dos metarrelatos. Apropriam-se do pensamento 

nietzschiano da diferença, operação teórica que permite substituir o "trabalho da 

dialéctica" pelo jogo da diferença. Além disso, seguindo Nietzsche, os filósofos 

desconstrucionistas questionam o sujeito cartesiano-kantiano humanista que é 

tradicionalmente visto como autónomo e fonte de todo o conhecimento e da acção 

moral e política. 

A crítica heideggeriana tem origem na fractura que Nietzsche impôs à 

Modernidade com sua máxima “Deus está morto”. Nietzsche infirma o discurso 

humanista como doutrina que atribui ao homem o papel central de sujeito como ser 

pleno e autoconsciente. Assim, seguindo a crítica nietzschiana da metafísica 

ocidental, os pensadores desconstrucionistas partem de uma noção de sujeito 

imerso em toda sua complexidade histórica e cultural. 

Nesse sentido, emerge então a partir daí a ideia de um sujeito-descentrado e 

dependente do sistema linguístico, um sujeito discursivamente constituído pela 

intersecção de forças libidinais e de práticas socioculturais. 

O desenvolvimento discursivo da Epistemologia pós-moderna só poderá ser 

assegurado, em termos teóricos e práticos, pela actualização desconstrucionista e 
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nisso, tem sentido asseverar que as diferentes manifestações culturais propiciam 

mecanismos de entendimento e de interpretação do mundo e do Real. 

A Epistemologia pós-moderna manifesta-se enriquecida enquanto se 

manifesta pelo movimento da diferença, reconhecendo-se as diferentes 

racionalidades e, desta forma, os saberes locais adquirem reconhecimento do seu 

estatuto epistemológico. 
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