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PREFÁCIO 

 

Ernildo Stein 

 
Abrindo o caminho para a compreensão da leitura de uma 

aproximação entre Walter Benjamin, Richard Rorty e Jacques 
Derrida, não quer dizer que estou   querendo comparar os três 
filósofos. Não é esta a intenção do autor deste ousado e original 
livro. Dal Forno se impôs a tarefa muito mais ampla de olhar para 
o todo da Metafísica, através de três mentes agudas e críticas que 
confluíram para uma tarefa na filosofia. Não se esperaria o 
resultado que temos pela frente, se o autor não fosse uma espécie 
de catalizador, pelo seu temperamento e pela privilegiada arte 
combinatória, que adquiriu na sua formação filosófica. 

Se afirmo que Dal Forno foi muito arguto em combinar os 
autores para o problema dos efeitos da desconstrução da 
Metafísica não estou me referindo a uma monótona exposição. 

O autor abriu com sua notável competência literária e 
humor, as portas para a explosão implacável dos lugares comuns 
dos metafísicos do nosso século. Por mais caminhos que se 
oferecessem para discutir o ocaso da Metafísica ou sua superação 
ou mesmo o seu fim, mesmo a abordagem do assunto só era 
possível mediante a presença da Metafísica. Somente quem ainda 
tivesse uma ideia superada de muitos modos de que haveria uma 
espécie de dois mundos, o físico e o transfisico, poderia ter a 
iniciativa de convocar para a defesa da Metafísica. Tanto a ironia 
como o ceticismo foram tomados como os dois instrumentos 
privilegiados para trazer a suspeita de que é interessante rir desta 
Metafísica. 

Leia-se este livro com a certeza de que ele nasceu de uma 
consciência de que tudo mudou, depois que nos esgueiramos atrás 
dos bastidores da filosofia em nosso tempo. Isto foi possível 
porque começamos a duvidar das grandes máquinas metafísicas, 
porque ouvimos as vozes dos desconstrutores da totalidade. É a 



filosofia menor que vem com a mensagem desterritorializadora, 
tanto na melancolia de Benjamin, como na ironia de Rorty ou na 
desleitura de Derrida. 

Como foi possível que o autor encontrasse os três filósofos 
de tempos e paradigmas tão diferentes, retirando-se das grandes 
celebrações especulativas e, contudo, introduzindo nelas o poder 
de despotencializá-las com seus projetos irreverentes? Não é da 
inércia da Metafísica que iria fluir a irreverência do riso da 
desconstrução. E, contudo, foi do diagnóstico de uma grande crise 
que nasceu o espaço de jogo da filosofia menor da ironia e do 
ceticismo. 

Mas não imaginemos que agora tenhamos que celebrar o 
fim do cânone dominante da grande filosofia. Pois é ele que pelas 
suas estruturas e pelas suas formas e sobretudo pela sua linguagem 
que alimenta a filosofia menor. Este é justamente o ardil: deixar 
que surjam, em seu campo dominante, as contestações do sempre 
outro que nunca se esgotam nas manifestações do novo. A beleza 
da combinação da ironia e do ceticismo que se aliam à 
desconstrução, nos acorda precisamente para a Metafísica. 
Desaparecendo nas filosofias menores, não imaginemos que não 
seja ela que estava atrás do arcabouço das suas formas de 
contestação, com novos modos de pensamento especulativo. A 
combinação das filosofias menores renova sempre o grande 
cânone da Metafísica que atravessa os tempos. 

A ironia e o ceticismo não são propriamente pequenos ou 
grandes campos que liquidam a Metafísica. É o riso da 
desconstrução que deles se alimenta que lhes dão novas formas. 
Mas isto só acontece pela presença do filósofo autor que insinua o 
espaço de expansão, em que se pode multiplicar a filosofia menor. 
Que espaço poderíamos imaginar como lugar originante? Não é 
apenas sua vontade de demolição. Há uma melancolia operando 
no estilo do autor. Seu mundo está transtornado pela 
complexidade da combinatória que o atingiu nas suas profundezas, 
pela percepção da transitoriedade das posições filosóficas. Elas 
nascem e desaparecem, se articulam e se desconstroem, mudam de 
origem e de destino. 



O riso das três desconstruções é apenas um sintoma que 
assume formas que nascem no próprio movimento da Metafísica 
em suas novas formas de aparecimento. Elas irrompem como 
formações históricas e trazem o novo como se o antigo não 
estivesse nelas à espreita. Não percebemos o eterno retorno do 
mesmo, porque com elas nos transformamos. Como tudo está em 
movimento, tanto as filosofias como nós mesmos, não 
percebemos este destino da Metafísica e a fixamos como o Grande 
Transcendente. É por esta razão que sempre de novo fazemos 
nascer as filosofias menores que nos jogam na ilusão de que um 
dia serão vencedoras. Mas sua vitória seria uma vitória de Pirro. A 
grande filosofia que surgiria, seria sua derrota. 

Benjamin, Rorty e Derrida possuem esta potência em seu 
poder de desconstrução da Metafísica porque estão iniciados no 
Mito do Eterno Retorno da Metafísica. Sua ironia e ceticismo são 
o sintoma da sua iniciação. É por isso que nós que os celebramos 
como os que riem da Filosofia e os infiltramos em nossas certezas, 
como como os que derrotaram a Metafísica, para então surgirmos 
com nossas narrativas e contamos nossas histórias. 

 

Porto Alegre, 3 de março de 2017 
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INTRODUÇÃO 

 
Um trabalho metafísico só pode ser escrito com segurança 

quando a tradição metafísica, em si, estiver acima de 
questionamentos. Uma vez que os supostos da metafísica foram 
radicalmente questionados por autores do século passado, é de se 
esperar que os novos metafísicos se tornem perturbados e 
duvidosos em seus trabalhos. O fato de textos e mais textos de 
metafísica continuarem a ser escritos ainda hoje, aparentemente 
com sua certeza tradicional, como se nada de novo tivesse 
acontecido no século passado, é uma prova de que a crise da 
metafísica não foi registrada com suficiente profundidade, ou está 
sendo competentemente ignorada dentro das academias. Este livro 
defende a ideia de que a metafísica em seu sentido clássico, após as 
críticas da desconstrução, perdeu totalmente sua relevância 
filosófica. Ou faz parte do ramo de venda de livros da indústria 
editorial ou é apenas uma questão meramente interna às 
universidades. O principal conceito deste estudo é o de 
“desconstrução”, desenvolvido pela primeira vez como Destruktion 
por Heidegger no parágrafo VI de seu Ser e tempo e depois 
popularizado nos escritos de Derrida sobre linguagem e metafísica. 
Não se trata, absolutamente, de um conceito acima de 
controvérsias: paira, hesitante, entre o desejo de renovação do 
pensamento metafísico e uma certa concepção profundamente 
discutível de relativismo cultural.  

Aristóteles, Kant e Hegel com certeza eram filósofos, mas 
em que sentido Benjamin, Rorty e Derrida também o foram? Esses 
autores escreveram muita coisa que podemos dizer que tem um ar 
filosófico, porém eles também são acusados constantemente de 
serem irresponsáveis e desdenhosos com o espírito filosófico mais 
conservador. São filósofos que, podemos dizer, formam o 
polêmico time dos antifilósofos – ou, como vamos chamar aqui, 
da “Filosofia Menor”. Para esse grupo de autores há algo de 
fundamentalmente equivocado no empreendimento metafísico 
tradicional. Para eles, toda a metafísica, e não esse ou aquele tópico 
específico no interior dela, tornou-se uma atividade 
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profundamente problemática e que, por isso, precisa ser 
reexaminada e desconstruída. Assim, eles pretenderam adentrar e 
transcender por completo o projeto fundamental da tradição 
metafísica por motivos que permanecem filosoficamente 
relevantes e atuais. E com isso buscaram uma forma de interpretar 
a tradição metafisica numa moldura e num registro inteiramente 
novo, o que significou, no final das contas, forjar um estilo de 
escrita teórica inteiramente novo e original. Não se trata nunca de 
negar a metafísica ou de esvaziar as pretensões ontológicas da 
filosofia, mas de atacá-la pelos flancos, pelas margens, mostrando 
como algo aparentemente mais fundamental sempre esteve 
encoberto (o ser, a diferença, a linguagem, o poder). Um filósofo 
menor desse tipo difere do simples opositor da metafísica da 
mesma maneira que um antirromance literário, como o Castelo de 
Kafka, difere de uma não literatura, como o cardápio de “xis” do 
Cavanhas.  

O filósofo menor, o antifilósofo, o filósofo marginal, não 
é apenas o intelectual enxotado pelo cânone vigente. Ele significa 
também um tipo de renovação, pois ele é a superação da razão 
dualista que pretende justificar a marginalidade dizendo que o que 
está fora está fora e o dentro, dentro. Para retratar a nova realidade 
dessa filosofia menor, era preciso um estilo de escrita e uma 
linguagem apropriadas, numa combinação de uma nova estrutura 
narrativa que não traísse a posição de resistência desses autores. 
Agora, ao invés do universal, a dimensão localista passaria a 
receber as considerações adequadas. Por isso foi necessária a 
criação de uma nova linguagem. Uma linguagem cuja qualidade 
fundamental consistia em adequar-se às margens e a não repetir os 
padrões institucionalizados. São filósofos que se movimentam 
num território desconhecido pela grande filosofia. E esse território 
alternativo apresenta determinadas características que só podem 
parecer estranhas a quem se ocupa da filosofia oficial: isolamento 
de algumas das questões centrais da metafisica tradicional, um 
novo código linguístico, uma desterritorialização em seu próprio 
mundo teórico, um pessimismo diante do futuro e uma 
insegurança diante do cânone estabelecido. É como se a crise da 
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tradição metafísica acabasse tornando certos autores nômades, os 
quais passaram a só encontrar pousada às margens da filosofia, 
onde a falta de conteúdos próprios terminaria por converter esses 
pensadores em um tipo de parasita de determinadas questões que 
eram cuspidas pela filosofia maior. 

Ora, uma filosofia menor, que se ocupa com tal fenômeno 
de marginalização, teria que necessariamente criar seu próprio 
instrumento de expressão: uma nova linguagem diferente da 
grande linguagem oficial, uma linguagem que permite novos usos, 
que permite novas fugas criadoras. Por ser a linguagem daquilo que 
não tem voz, como sabia Benjamin, precisa também ser uma 
linguagem de grandes silêncios, em que se podem ouvir aquelas 
vozes constrangedoras esquecidas. Enfim, uma nova forma de 
dizer, um novo tipo de escritura, um novo fluxo teórico, capaz de 
expressar esse sentimento de angústia e vazio da perda de um 
território próprio. Os autores com os quais nos ocupamos neste 
livro fizeram isto: criaram uma gramática menor, uma linguagem 
das margens e dos oprimidos. Era uma fatia do recalcado pelo 
sistema que vinha à tona. Essa linguagem menor, essa linguagem 
do deserto e das margens, constitui-se numa sintaxe que grita e 
numa semântica de protesto contra a Grande Tradição. Era o 
protesto silencioso de uma filosofia menor diante da filosofia 
maior.  

Uma filosofia das margens é invariavelmente uma filosofia 
menor. E autores menores sempre têm plena consciência daquilo 
que os separa da filosofia maior. Porém, no seio do atributo 
“menor” está escondido um conteúdo que faz tal filosofia 
transcender a condição efêmera de mero vanguardismo. O que 
queremos defender neste trabalho é que há uma tensão dialética 
que liga filosofia menor e filosofia maior, no sentido de que uma 
só existe pela presença velada da outra e de que a força criativa da 
filosofia menor é a fonte perene da renovação da filosofia maior.  

Precisamos dizer logo nessa introdução: a filosofia maior é 
o grande cânone, a tradição oficial que constrói e reproduz as 
grandes estruturas e a grande máquina do jogo oficial – a tradição 
metafísica. A filosofia menor é a desconstrução que desmonta essa 
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máquina, mostrando o vazamento das grandes estruturas. Por isso 
a filosofia menor é uma questão simbólica, um problema de 
linguagem: ele detecta com a linguagem e na linguagem, com sua 
insistência, o particular que é oprimido pelo universal. Por isso sua 
força criativa, e por isso ela é o elemento de qualquer revolução 
possível no discurso da grande filosofia.  

Deleuze e Guattari, operando com o modelo de Kafka, 
colocaram as seguintes questões para distinguir uma literatura 
menor de uma maior:  

Problema das minorias. Problemas de uma literatura 
menor, mas também para todos nós: como arrancar de sua 
própria língua uma literatura menor, capaz de escavar a 
linguagem e de fazê-la seguir por uma língua revolucionária 
sóbria? Como tornar-se o nômade e o emigrado e o cigano 
de sua própria língua? Kafka diz: roubar a criança no berço, 
dançar na corda bamba (1997, p. 30). 

A filosofia menor trabalha sempre com essa 
desterritorialidade da língua oficial. Porém, filosofia menor não é a 
filosofia de uma gramática menor, de uma língua falada por 
poucos. É filosofia feita por aqueles que ocupam uma posição 
menor, aqueles que ocupam essa posição menor dentro de uma 
língua maior. A linguagem de uma filosofia menor é sempre 
marcada por essa forte desterritorialização. Por isso é uma filosofia 
das aporias, das ironias, do ceticismo, do isolamento e daquilo que 
é obscuro. Ela surge onde a palavra escrita é quase impossível, 
onde é impossível escrever na língua maior e, contudo, é 
impossível não escrever.  

A impossibilidade de não escrever, a impossibilidade de 
escrever em alemão, a impossibilidade de escrever de outro 
modo. Também se poderia acrescentar uma quarta 
impossibilidade, a impossibilidade de escrever (...). Assim, 
o que resultou foi uma literatura impossível em todos os 
aspectos, uma literatura cigana que roubara a criança alemã 
de seu berço e com muita pressa a pusera em algum tipo de 
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treinamento, pois alguém tinha que dançar na corda bamba 
(KAFKA, apud Begley, 2010, p. 79). 

A escrita imprecisa e às vezes obscura da filosofia menor 
vem de sua impossibilidade e, contudo, de sua necessidade. Ela 
sempre permanecerá incerta e oprimida, pois ela nunca vai poder 
vencer e ocupar o lugar da filosofa maior. É, de certa forma, uma 
gramática dos derrotados. Seu discurso é cortado da língua maior, 
mas ainda tem com ela relações que recordam distanciamento, 
estranheza e deslocamento. Por isso toda filosofia menor nasce sob 
o signo do desenraizamento.  “Escrever como um cão que faz o 
seu buraco, um rato que faz a sua toca” (DELEUZE e 
GUATTARI, 1977, p. 28). Escrever como um rinoceronte.  

O filósofo menor pode muito bem pertencer a um país de 
grande filosofia e usar essa mesma língua: Benjamin e o alemão, 
Derrida e o francês, Rorty e o inglês americano. Porém, o filósofo 
menor utilizará essa língua para criar seu próprio território, 
procurando o seu próprio ponto de subdesenvolvimento, sua 
margem, seu terceiro mundo. “Antifilosofia”, “filosofia menor”, 
“filosofia marginal”, pouco importa o nome que dermos. O 
decisivo é que o autor encontre a possibilidade de instaurar de 
dentro da grande tradição a experiência menor de uma nova 
gramática, mesmo que utilizando a velha língua. Uma experiência 
teórica que permita descobrir o marginal, o recalcado, o silenciado, 
o excluído. Isso não se pode fazer sem um pensamento marginal, 
sem um pensamento desenraizado que desconstrói. Nesse trabalho 
de desconstrução o que importa é descobrir o gesto semântico 
fundamental da máquina coletiva de expressão.  

Autores como Benjamin, Derrida e Rorty criaram, cada um 
à sua maneira, o seu terceiro mundo, criaram a sua própria 
paisagem da fronteira. Esse é o território marginalizado dos 
filosoficamente desenraizados. Sua escrita traz a marca da 
desterritorialização. Porém, fazer uma filosofia menor não é perder 
tempo com questões menores. Pelo contrário, o autor menor vai 
direto ao coração do cânone, para desnudar sua principal verdade 
secreta. Por isso sua linguagem está sempre num precário 
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equilíbrio. Estando à margem, ela vive no limite: para um lado irá 
sumir e para o outro será mais uma repetição. Vive sobre a linha. 
Sua força está em sua humildade: ela não reproduz os velhos heróis 
transcendentais, os grandes significantes. Dela está ausente a 
temática abstrata dos grandes discursos da metafísica ocidental.  

Sua escrita é a linguagem dos perdedores, dos já 
condenados, dos acuados. Linguagem sem estrutura, sem raiz, sem 
substância. Faltam-lhe as velhas metáforas metafísicas que dão 
solidez ao discurso. O que marca essa filosofia menor é uma 
situação de fronteira: quem ocupa as margens está num território 
linguístico novo, e assim assume seu lugar, inquieto, sendo a 
possibilidade de revolução dentro da grande filosofia. No centro 
está o rigidamente estabelecido, apoiado pelo poder, e nas margens 
estão os desenraizados. Mas justamente dessa desenraização o 
autor menor consegue tirar um elemento antagônico de tensão e 
confronto.  

Não há mais o grande significante que povoa de presença 
os textos metafísicos. O marginalizado vive no vácuo. É uma 
condição em que nada está resolvido, em que nada está 
absolutamente presente e pouco se sabe do futuro. É uma situação 
imprevisível, já que vencer o cânone é impossível, ser vencido por 
ele pouco importa. Não deixa de ser uma pedagogia às avessas: 
vivendo não se aprende.  
 Em nosso primeiro capítulo, veremos como Aristóteles, ao 
perguntar pelo ente enquanto ente, formulando com isso a questão 
ontológica em sua máxima universalidade, inaugura o espaço de 
atuação da metafísica. A ciência aristotélica do ente enquanto ente 
vai ser concebida como ciência das substâncias primeiras e da 
substância primordial, desaguando, assim, na teologia. Foi dessa 
forma que o autor grego fundou o campo próprio de atuação da 
ontologia e, ao mesmo tempo, acabou por subordinar o plano 
ontológico ao plano teológico, como seu grau máximo de pureza. 
A parte teológica da metafísica aristotélica investiga a série de 
motores imóveis responsáveis pelo movimento das esferas 
celestes. Tudo isso vai depender de um primeiro motor, ato puro 
de pensar, puro pensamento, e de onde decorre o movimento e a 
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organização do universo sensível. O que nos importa é perceber 
como Aristóteles vincula o estudo do ser ao da substância primeira, 
o Ente Supremo é primeira causa de tudo. O resultado desse 
empreendimento foi que a metafísica, desde Aristóteles, vestiu o 
uniforme da ontoteologia – e assim seguiu pelo menos até a crítica 
kantiana.  

Os metafísicos que vieram antes da desconstrução eram 
bem mais confiantes nos poderes translúcidos da razão do que a 
desconstrução. Não faria sentido que os pensadores da 
desconstrução dissessem que todo o pensamento metafísico é 
contingente e histórico, mas que isso não valeria para seu próprio 
pensamento. A desconstrução não é um conjunto de ideias 
brilhantes que qualquer pessoa, em qualquer época, pudesse ter 
tido. Não poderia ter existido desconstrução em algum momento 
do apogeu da Idade Média. Foi preciso que muitos dos sonhos 
ontoteológicos tivessem fracassado para que a desconstrução se 
tornasse possível. Dessa forma, ela é também um fenômeno 
situado no tempo e no espaço, que reconhece os próprios 
conceitos que usa como contingentes – linguagem, diferir, jogo, 
traço, ruptura, estrutura, e assim por diante – e que só poderiam 
ter emergido e se popularizado num contexto bastante específico. 
Como uma crítica imanente da tradição metafísica, a desconstrução 
só se tornou possível após o enfraquecimento dessa tradição. É 
por isso que nosso capítulo inicial irá fazer uma apresentação do 
fracasso dos empreendimentos ontoteológicos que abriram espaço 
para a desconstrução.  

Tendo em vista ainda a tradição metafísica, por que um 
autor como Derrida era tão cético e irônico com relação a ela e 
suas pretensões? Uma das razões é que ele acreditava que os 
metafísicos sempre começavam do lugar errado. O Idealismo 
Alemão, por exemplo, começava com o transcendental, vendo a 
consciência como o fundamento do sentido das coisas. O que 
Derrida queria mostrar era que um processo de diferir do sentido 
já deve ter acontecido para que uma ideia como a de consciência 
seja possível. Isso significa que já devemos, de antemão, estar 
ligados a um mundo, a uma história, e, assim, já estarmos num 
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conjunto inteiro de relações significativas, algo que o autor gostava 
de chamar de “jogo”. É disso que irá tratar nosso capítulo II. 
 Quando, no segundo capítulo, falarmos de um cânone 
metafísico, estaremos dizendo que quando se trata do tipo 
sistemático de reflexão conhecido como metafísica, então há uma 
necessidade de especialistas, academias, um grande número de 
instituições afins e um tipo de padrão de trabalho intelectual que 
se espera e se reproduz. Ou seja, há uma dimensão de poder que 
envolve a tradição metafísica. A metafísica, argumenta Derrida, só 
é capaz de se perder em suas fantasias transcendentais porque há 
um sentido bastante concreto historicamente construído que 
possibilita esse trabalho. Desconstruir esse estado de coisas foi boa 
parte de seu trabalho teórico. O problema é que seja lá o que for 
isso que já deve ter acontecido para metafísica ser possível, abarcá-
lo em um conhecimento conceitual parece muito difícil. É como 
se se tratasse de algo que sempre escapa ao pensamento que tenta 
abrangê-lo. Por isso Derrida estava mais interessado na natureza 
dinâmica, aberta e imprevisível desse processo do que em analisá-
lo minuciosamente e de uma vez por todas em suas características 
fundamentais – por isso também o seu desprezo por um tipo de 
filosofia que acredita de alguma forma poder costurar o mundo 
todo no interior de seus conceitos.  

A questão da desconstrução da metafísica pode ser 
colocada da seguinte forma: podemos investigar a causa disso ou 
daquilo no interior da metafísica, mas será possível ao próprio 
pensamento metafísico voltar-se para si próprio, por assim dizer, 
para aprender algo da própria história e do próprio processo que a 
constituiu? Talvez para nós seguidores de Benjamin e Derrida 
sempre haja boas razões para pensar que isso até possa ser possível, 
porém nunca poderá ser totalmente conseguido, pois há sempre 
algum tipo de ponto cego, algum tipo de amnésia do pensamento, 
um tipo de auto-opacidade necessária para a realização do projeto 
metafísico e que, de certa forma, faz com que a desconstrução 
sempre falhe em seu empreendimento.  
 Mas por que nossos filósofos menores, nossos 
antifilósofos, ainda são metafísicos? Como críticos de carteirinha 
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da tradição metafísica ainda podem ser chamados de metafísicos? 
A resposta é simples: aprender o próprio pensamento metafísico, 
examinar as condições de possibilidade nas quais ele está 
enraizado, ainda é ser um filósofo metafísico. É claro que essa tese, 
mais do que consequências, sugere paradoxos: a tarefa da crítica ao 
pensamento metafísico pretende incluir em sua desconstrução esse 
mesmo pensamento e ao mesmo tempo ser um tipo de superação 
– ou seja, ele pretende ser interno e externo à tradição ontológica. 
É por isso que Derrida discorre o tempo todo sobre um 
pensamento das margens, Benjamin sobre uma filosofia do limiar 
e Rorty propõe uma literalização do trabalho filosófico. A relação 
da desconstrução com a metafísica é mais ou menos assim: a 
metafísica dá origem ao pensamento desconstrutivista, mas ela é, 
ao mesmo tempo, envolvida por esse pensamento, tendo seus 
limites e seus equívocos denunciados.  
 Temos, com isso, certa atividade de descentramento da 
própria metafísica. Nossos filósofos menores, cada um à sua 
maneira, pretenderam deslocar o terreno em que o discurso 
metafísico estava assentado, apreendendo os seus supostos e seus 
limites, bem como o seu gesto filosofante fundamental, lendo a 
tradição metafísica como um texto, um emaranhado de sentidos 
que se entrelaçam de alguma forma. Por mais que o pensamento 
metafísico goste de sonhar que é transparente e que produz a si 
mesmo, a desconstrução o faz confrontar-se com sua dependência 
daquilo que o transcende. A concepção que a desconstrução tem 
da metafísica não deixa de ser original: ela a vê como uma forma 
de fantasia que se esforça para atingir um tipo de transparência e 
totalidade inalcançáveis. Mas isso, na verdade, é também válido 
para o próprio pensamento da desconstrução: ela pretende um 
adentramento na tradição metafísica que, em último caso, nunca 
será definitivo. É por isso que, sem metafísica, não faz sentido se 
falar de desconstrução. O trabalho de autores como Rorty, Derrida 
e Benjamin não teria nada a dizer em um mundo pós-metafísico. 
A desconstrução da metafísica, se conseguisse encerrar o seu 
trabalho, seria autoeliminante. E talvez esse seja o sentido mais 
profundo de sua contingência e historicidade. 
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No capítulo III e final, em que tratamos do riso da 
desconstrução, mostraremos como esse riso, ao desafiar a 
ideologia dominante do cânone, é um tipo de liberalismo rortyano 
sem sujeito e uma forma apropriada de trabalho intelectual em uma 
sociedade verdadeiramente democrática. O liberalismo, tal como é 
entendido por Rorty, vive atormentado por um conflito entre a 
autonomia do sujeito e sua pluralidade. A desconstrução sempre 
assumiu essa contradição em que uma concepção geral do ser 
humano se torna cada vez mais implausível e desacreditada, e, com 
o seu riso, sacrifica ousadamente esse ideal clássico em nome de 
uma pluralidade forjada. Agora o fechamento metafísico não pode 
mais se opor à livre realização das pessoas e, por isso, ele passou a 
ser combatido com esse riso cínico e debochado, que significava 
um jogo mais livre e mais negativo do significante. Esse riso 
irresponsável da desconstrução significa a possibilidade de o ser 
humano escapar do abraço mortal de algum significante 
transcendental terrorista.  

É por isso que a desconstrução sempre irá implicar um 
pouco de desolação e euforia, de catástrofe e carnaval: os poderes 
transgressivos dos seus textos sempre são combinados com certa 
melancolia de se saber que não se vence o cânone, não se derruba 
o sistema. Essa é a dupla sensibilidade do riso da desconstrução: 
ao mesmo tempo é estoicamente conformada com a 
inevitabilidade da metafísica e promete romper com todo aquele 
fechamento. A razão disso é que ela é, de certa forma, fruto de uma 
esquerda órfã e pessimista que não consegue mais manter vivo o 
discurso revolucionário. O riso da desconstrução, portanto, é um 
eco da sensibilidade dilacerada do próprio liberalismo, que 
encontra em Rorty um dos seus principais defensores teóricos.  

O riso da desconstrução constitui a ironia da própria 
situação humana no mundo liberal burguês: desistindo de seus 
sonhos absurdos de pular o muro, o condenado exemplar aceita 
sua sentença e apenas ri. Ao reconhecer que os sonhos metafísicos 
de transcendência tendem a tornar-se ficções absurdas, a 
desconstrução se contenta em rir disso tudo. Há um caráter cínico 
nesse riso irônico que observa a inautenticidade da cena sem fazer 
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nada para melhorá-la, dissimuladamente consciente de sua 
cumplicidade inevitável com tudo o que vê, reduzida a um riso que 
não é mais do que um ato de nomear esse vazio que ocupa. Só 
através desse riso e dessa ironia, a desconstrução teria esperanças 
de escapar do jogo sujo do cânone.  

No entanto, se a metafísica e a tradição canonizada estão 
em crise, podemos ver o riso da desconstrução como a melhor 
resposta a isso tudo? Sem dúvida podemos ver a desconstrução e 
seu riso como um tipo de reação a essa crise de fundamentos. Ela 
é uma espécie de nova injeção de talento intelectual que serve para 
suplementar a sobrevivência de nosso cânone agonizante. Seu 
repúdio à autoridade, que caracteriza o riso da desconstrução, está 
nitidamente afinado com a crise de tradição ontológica com a qual 
convivemos. Contudo, ela também tem o seu autoritarismo. O que 
poderia ser mais autoritário que um gesto teórico que, no próprio 
ato de puxar o tapete dos adversários, puxa-o debaixo dos próprios 
pés, não deixando nenhum espaço para ser golpeado? 

E a desconstrução não pode ser nocauteada porque, o 
tempo todo, já esteve arrastando-se pelo chão. Porém, ela sabe e ri 
disso. Ela possui a indulgência com a própria fragilidade daqueles 
que podem se dar ao luxo de rir. Há algo de admirável nesse riso 
sarcástico da desconstrução: os outros podem não saber, mas a 
desconstrução sabe que ninguém sabe – e saber que ninguém sabe 
é a mais privilegiada e debochada forma de conhecimento, e não 
vale a pena trocá-la por um punhado de certezas metafísicas. Esse 
é o único conhecimento que a desconstrução propõe ter: saber que 
ninguém sabe. Assim, ela é capaz de contestar todo conhecimento 
metafísico existente e não obter qualquer resultado ao fazê-lo. Ela 
invalida tudo e depois deixa tudo como já estava. Seu riso pelo 
menos serve como um sinal de alerta contra qualquer absolutização 
indevida. Contudo, ela nunca pretendeu ser mais do que isso.  

Ela é apenas uma contínua negação de toda a autoridade e 
de todo fechamento metafísico. Quando Rorty, por exemplo, 
colocou em pé de igualdade os discursos teóricos com os discursos 
literários, defendendo que a literatura é a essência de todos os tipos 
de discursos, ele fez isso para destacar que a literatura, assim como 
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a desconstrução, e diferentemente de todos os outros discursos, 
sabe que não sabe do que está falando. Quando mais 
irremediavelmente perdido está um discurso, mais ele é 
fundamental para a desconstrução. Assim, paradoxalmente, o 
discurso literário se torna um tipo de “centro” a partir de onde se 
denuncia toda centralização, uma não verdade a partir da qual toda 
verdade pode ser desconstruída e a falsa totalidade que serve para 
a dissolução de qualquer totalidade.  
 De certa forma, apoiada na literatura, a desconstrução 
apenas reivindica para si esse conhecimento negativo, o resto está 
preso nas garras de um logocentrismo metafísico e, por isso, é 
inautêntico. Sua centralização na linguagem e no trabalho textual 
garante à desconstrução um objeto que está sempre em crise. Por 
isso seu trabalho, de certa maneira, irá sempre fracassar. O gesto 
desconstrutivo é, no final das contas, um gesto benjaminiano 
interminável de voltar e recomeçar. Trata-se, sem dúvida, de uma 
estimulante modalidade de fracasso a ser enfrentada quando 
lidamos com a linguagem. A vantagem desse gesto é que podemos 
nos manter indefinidamente em nossos empregos ao contrário 
daqueles outros projetos de pesquisa que, para a frustração geral, 
deixam de operar no exato momento em que são concluídos.  

Não dispomos de nenhuma linguagem – de nenhuma 
sintaxe e de nenhum léxico que seja estranha a essa história 
(à história da metafísica, LBP); não podemos enunciar 
nenhuma sentença destrutiva que já não tenha se imbuído 
da forma, da lógica e dos postulados implícitos ao que ela 
pretende contestar (DERRIDA, apud Puntel, 2015, p.63). 

Se a desconstrução tem a cara de pau de rir e dizer ao 
mundo acadêmico que ela não sabe muito bem o que está dizendo, 
ou se na verdade está dizendo alguma coisa, ou ainda se é capaz de 
saber se está ou não dizendo alguma coisa com sentido, isso ocorre 
em razão da natureza fictícia e alegórica da própria linguagem. Uma 
vez que nenhum discurso da desconstrução estará por completo 
livre das partículas do sentido metafísico, um novo ato de 
desconstrução sempre será necessário: e esse, por sua vez, sempre 
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será vulnerável a outra desconstrução. Durante todo o tempo em 
que páginas em branco não forem aceitas como teses de 
doutorado, a desconstrução irá sobreviver e rir. 
 
 
 
 
 





CAPÍTULO 1 

Bem-vindo ao Clube dos 

Derrotados: uma introdução ao 

pensamento metafísico e suas 

questões  
 

Aqueles que propõem o número matemático como primeiro e, assim, sempre uma 
realidade seguinte, e propõem princípios diversos para cada uma, fazem a essência 

do Todo ser episódica (de fato, cada realidade não contribui em nada para a outra, 
por ser ou não ser), e multiplicam os princípios. No entanto, os entes não querem 

ser mal governados:  
“Muitos chefes não é uma coisa boa: que haja um só chefe.” 

 
(Aristóteles, Livro XII da Metafísica, [1075b 37]) 

 

1.1.  O livro XII da Metafísica de Aristóteles: o modelo para ontologia 

 
Como já disse Richard Rorty em algum momento, 

aprender filosofia é um pouco parecido com aprender música. 
Muitos estudantes saem de cursos de filosofia universitários 
determinados a não perderem mais seu tempo com qualquer outro 
estudo de questões ontológicas e são incapazes de entender que há 
pessoas que podem levar bastante a sério essa área. Podemos dizer 
que esses estudantes “são metafisicamente desafinados”. Quando 
tentamos responder a pergunta “o que é a metafísica?” precisamos 
estender um grande arco sobre a História da Filosofia, para 
expormos um fenômeno teórico que passou a ser determinante 
para as raízes da cultura ocidental (STEIN, 2014, p. 22). Dessa 
forma, falamos sobre algo que não é nem apenas uma questão 
qualquer e nem uma mera estratégia para se fazer uma 
interpretação abrangente da História da Filosofia. A metafísica 
efetivamente atravessa a cultura ocidental e se mostra em toda a 
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sua abrangência na busca e na formação dos grandes sistemas e na 
defesa de diversas teorias do absoluto no pensamento filosófico. 
O que queremos pensar neste capítulo é como Aristóteles, no livro 
XII de sua Metafísica, elaborou o gesto filosofante fundamental da 
tradição ontológica. 

Veremos neste livro como a metafísica está longe de ser 
uma entidade que trata apenas de questões abstratas e distantes do 
mundo da vida: ela é uma sólida realidade, uma força significativa 
ativa em nosso modo de ser ocidental desde Aristóteles, que tem 
conteúdo cognitivo suficiente para organizar a vida prática dos 
seres humanos. Metafísica, como a entendemos, se refere a um 
complexo de questões, práticas significantes e processos 
simbólicos que entraram na história do Ocidente. E isso implicou 
na forma como as pessoas vivenciaram suas práticas sociais. 
Metafísica, portanto, diz respeito particularmente aos conceitos, 
significados e questões que definiram historicamente nossa 
identidade ocidental. Pensamento metafísico, com isso, significa 
muito mais que, digamos, teses ou ideias sobre a substância 
primeira ou o ente enquanto ente: ele envolve as relações entre 
esses termos e a vida de pessoas em dada época. Metafísica se 
aproxima aqui daquilo que Heidegger chamava de “imagem do 
mundo”, pois ela se ocupa, de maneira geral, com assuntos 
fundamentais, tais como o sentido da morte e o lugar do ser 
humano no universo em determinado período da história. 

A metafísica antiga, para pegarmos um exemplo, era 
profundamente platônica e objetiva. Nela, a essência da realidade 
tinha que ser contemplada como uma ideia ou substância. Se 
considerarmos a sociedade antiga em que essa teoria se deu, uma 
sociedade na qual apenas um pequeno grupo de pessoas detinha o 
poder e as outras eram escravas, veremos como ela estava 
conectada à vida social e histórica grega. As antigas metafísicas das 
ideias e das substâncias estavam diretamente ligadas a essa 
estrutura social. A teoria, o pensar filosófico como contemplação 
da ideia ou da causa primeira, seria o tipo de conhecimento ideal 
para uma classe ociosa que precisava manter o comando de uma 
classe de escravos e guerreiros. O conhecimento objetivista grego 
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era o tipo de conhecimento apropriado a uma Atenas que era 
poderosa e vivia em paz, enquanto o trabalho duro era todo feito 
por escravos; “a teoria antiga afirmara de boa consciência que a 
maioria dos homens são obrigados a despender sua existência com 
a provisão das necessidades vitais, enquanto uma pequena parcela 
se dedica ao prazer e à verdade” (MARCUSE, 2001, p. 15). 

É por isso que Derrida irá falar de uma violência da luz da 
razão metafísica: a metafísica contribui muitas vezes para bloquear 
a possibilidade de transformação de um estado de coisas. Com isto, 
a metafísica em dado tempo e lugar é capaz de privilegiar signos e 
propor uma “matriz de significado”, um sistema de relações 
linguísticas dentro do qual são gerados os demais processos 
discursivos. Qualquer formação discursiva que alguém proponha 
será parte dessa totalidade estruturada pelos signos que a metafísica 
privilegiou. Isso tudo gera a base comum de todas as formações 
discursivas, fazendo da linguagem comum um sistema 
relativamente autônomo, compartilhado igualmente pelas mais 
diferentes pessoas em uma época. Boa parte da intenção do 
trabalho desconstrutivo de Derrida era mostrar que mesmo 
quando os autores trabalharam com intenções epistemológicas, 
processos de poder ficavam presos no reino do significado, nos 
termos e conceitos escolhidos em cada metafisica, com as quais 
ordens sociais foram criadas e mantidas:  

Há, portanto, um solilóquio da razão e uma solidão da luz. 
Incapazes de respeitar o outro em seu ser e em seu sentido, 
fenomenologia e ontologia seriam, pois, filosofias da 
violência. Através delas, toda a tradição filosófica seria 
cúmplice, em seu sentido e em sua profundidade, da 
opressão e do totalitarismo do mesmo. Velha amizade 
oculta entre a luz e o poder, velha cumplicidade entre a 
objetividade teórica e a possessão tecno-política 
(DERRIDA, 2014, p. 130). 

Temos que pensar a metafísica sempre levando em conta a 
forma profunda em que ela penetrou na cultura ocidental. A 
filosofia, historicamente, sempre operou com uma progressiva 
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divisão de seus campos de atuação em áreas específicas (lógica, 
ética, estética, política, etc.). Essa divisão, porém, trazia consigo um 
pressuposto que era expresso pela metafísica como Filosofia 
Primeira. A metafísica, então, por ser concebida como a filosofia 
primeira, estendia sua influência a todas as subáreas do 
conhecimento filosófico. E foi isso que começou com Aristóteles.  

Encontramos, assim, a primeira característica importante 
da metafísica: por ser uma filosofia primeira, ela tem uma 
pretensão de abrangência (do ente enquanto ente) que não 
encontramos nas outras subáreas da filosofia. Isso fez com que as 
teorias metafísicas propostas durante a história tivessem sempre 
uma tendência para a construção sistemática e para a afirmação de 
uma absolutidade. Com isso, o modo de pensar da metafísica 
ofereceria princípios comuns a tudo o que fosse afirmado sobre a 
realidade. Essa maneira de pensar o ser em um movimento junto a 
Deus – em que a ontologia era contaminada por elementos de uma 
teologia – foi nomeada posteriormente por Heidegger como 
Ontoteologia.  

O pensamento que é em si mesmo é daquilo que, em si 
mesmo, é o melhor, e aquilo que é mais pensamento, 
daquilo que é o melhor. O pensamento pensa a si mesmo 
por participação no pensável. De fato, torna-se pensável ao 
abordar e pensar. Por conseguinte, pensamento e pensável 
são o mesmo. De fato, é pensamento aquilo que recebe o 
inteligível e a essência, e ele está em atividade retendo o que 
é pensável. Por conseguinte, é isto, mais que aquilo, o item 
divino que (reputa-se) o pensamento possui, e sua ciência é 
o que há de mais prazeroso e melhor. Ora, se deus sempre 
está bem como nós estamos às vezes, eis algo admirável. Se 
ele se dispõe de maneira ainda melhor, é ainda mais 
admirável. Ele se dispõe deste modo. E uma vida lhe 
pertence, pois a atividade do pensamento é vida, e ele é essa 
atividade. A atividade que, em si mesma, lhe pertence é uma 
vida excelente e eterna. Com efeito, dizemos que deus é um 
animal eterno excelente, de modo que pertence a deus uma 
vida e uma duração contínuas e eternas. Pois é isso que deus 
é (ARISTÓTELES, 1995, p. 12, [1072b 18]). 
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Quando pensamos a metafísica nos vemos diante de uma 
questão que pretende atingir a amplitude do pensamento ocidental 
e a totalidade de suas manifestações culturais. É por isso que 
Heidegger afirmou, no século passado, que a metafísica tem uma 
característica de ser fundadora de épocas, que serão marcadas por 
diversos modos de entificação da ontologia, o que costumava 
chamar de “encobrimento dos ser”. A tese defendida por 
Heidegger está querendo dizer que os fenômenos fundamentais da 
cultura ocidental estão marcados pela forma como a metafísica é 
pensada em cada época. O autor mostra como a característica 
decisiva de cada tempo acaba sendo a forma como o ser é 
entificado, isto é, a forma como um conceito de ente determinado 
é capaz de governar cada período histórico, atravessando as 
principais manifestações culturais de um tempo e estando 
diretamente conectada à forma em que o ser humano é pensado 
em determinada época.  

Na Idade Média, por exemplo, para Tomás de Aquino, o 
Ente por si mesmo, Deus, dá a tudo o que existe o seu ser por 
participação. Toda a noção de ser humano em Tomás de Aquino e 
nos medievais deriva da comparação com a visão da simplicidade 
absoluta do ser divino, que não encerra em si nenhuma 
composição ou divisão, e nem distingue a sua essência do seu 
existir. O ser humano passa a ser pensado tendo alguma 
semelhança e uma infinita dessemelhança com o Criador. As 
criaturas humanas, com isso, tem seu ente constituído sempre em 
referência íntima com seu Criador. A verdade do ser humano era 
sua infinita distância que coincide com uma profunda afinidade e 
intimidade com Deus. Assim, por mais que queiramos dignificar a 
condição humana, ela sempre trará consigo um elemento 
diminuído e fugaz, uma vez que ela sempre será pensada em um 
confronto com a perfeição de Deus.  

Assim, temos diante de nós, quando estudamos metafísica, 
um panorama que nos permite descortinar as consequências 
culturais de um processo que marcou fundamentalmente a história 
ocidental. A metafísica precisa ser pensada como algo que atravessa 
nossa história cultural e que por isso acabou se tornando uma 
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dimensão inseparável do ser humano ocidental. Seu gesto teórico 
fundamental foi exposto por Aristóteles. O autor grego, em sua 
Filosofia Primeira, apresenta-nos uma ciência das leis fundamentais 
da realidade que pode ser tematizada teoricamente e que precede 
as pesquisas de todas as demais ciências. A metafísica de Aristóteles 
começa com os princípios primeiros de toda a realidade e termina 
com o elemento mais geral possível, aquilo que muitos povos 
chamam de Deus e que Aristóteles chamou de “Primeiro motor”.  

Este estudo é sobre a essência: procuram-se os princípios e 
as causas das essências. De fato, se tudo existe como um 
certo todo, a essência é a parte principal; se tudo existe em 
seqüência, também assim a essência é o primeiro, em 
seguida, o de certa qualidade, depois, o de certa quantidade. 
Ao mesmo tempo, estes últimos, por assim dizer, nem 
sequer são entes sem mais, mas qualidades e movimentos, 
ou, do contrário, também seriam entes sem mais o não-
branco e o não-retilíneo, pois, certamente, dizemos que tais 
coisas são, por exemplo, “é não-branco”. Além disso, 
nenhum dos demais entes é separado. Também os antigos 
o testemunham, de fato: procuravam os princípios, os 
elementos e as causas da essência (ARISTÓTELES, 2015, 
p.1, [1069a 18]) 

A Metafísica de Aristóteles permaneceu por muito tempo 
um tipo de livro básico para todos os autores que pretendiam 
promover a metafísica na cultura ocidental, pelo menos até Kant e 
Hegel, temos, até Kant e Hegel, esse gesto aristotélico 
determinando os traços predominantes do pensamento metafísico. 
Podemos observar, até o colapso das pretensões ontoteológicas, 
uma fidelidade de nossos autores metafísicos ao pensamento 
ontológico de Aristóteles. O mundo constituído pela metafísica 
foi, portanto, em grande parte, um campo de produção e conflito 
de conceitos que queriam dar conta daquela dimensão primeira que 
Aristóteles havia tematizado. Haveria sempre uma realidade a 
partir do qual cada coisa poderia tomar uma existência simbólica, 
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e caberia ao metafísico descobrir como essa realidade poderia ser 
conhecida.  

A metafísica anterior a Kant era considerada a ciência das 
últimas causas ou dos primeiros princípios de todas as coisas. Em 
razão da metafísica, a filosofia possuía o honroso título de “a rainha 
de todas as ciências”. A metafísica deveria conhecer aquilo que 
para todas as demais ciências era incognoscível. Ela conheceria, 
entre outras coisas, a causa do movimento do cosmos para os 
gregos, a existência de Deus para os medievais e a alma humana 
para alguns modernos. Foi Platão, com sua Segunda Navegação, 
quem abriu o campo de especulação metafisica que seria depois 
secularizado por Aristóteles. A Primeira Navegação, feita pelos pré-
socráticos, tinha como objeto o estudo da realidade física. Já a 
Segunda Navegação tinha como objetivo o estudo da realidade não 
física, o que está além do físico e que ficou conhecido 
posteriormente como “metafísico”. A distinção entre a Primeira e a 
Segunda Navegação, e a realidade correspondente a cada uma, é de 
fundamental importância para a história da filosofia, pois 
demonstra necessidade de uma realidade não física e que deveria 
explicar o físico. Com isso, uma dimensão não física se impõe 
quando queremos pensar e entender o mundo em que vivemos. 
Aristóteles, critica Platão por postular uma segunda realidade 
afastada para explicar a realidade sensível. A dimensão metafísica 
foi procurada por Aristóteles no próprio mundo sensível. Para ele, 
o movimento do cosmos é explicado porque há um motor imóvel 
que tudo move, mas que por nada é movido. O primeiro motor 
aristotélico é puro pensamento e, como só pensa o mais perfeito, 
ele só pensa a si mesmo e não o sensível. Tomás de Aquino puxa 
o motor imóvel de Aristóteles do final do cosmos para a origem 
do universo. E assim, ao invés de explicar o movimento, ele explica 
a origem do universo. Portanto, diferente do Deus aristotélico, que 
não interferia no mundo, o Deus medieval é criador do mundo.   

Portanto, é de um princípio desse tipo que depende o céu 
e a natureza. Sua fruição é como aquela que nos é a melhor, 
por pouco tempo (tal princípio é sempre desse modo, mas, 
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para nós, isso é impossível), dado que sua atividade é prazer 
(por isso, o mais aprazível são vigília, percepção, 
pensamento, e, devido a tais coisas, as expectativas e as 
memórias) (ARISTÓTELES, 2015, p. 11 [1072b 13]). 

Com esse breve relato histórico, podemos ter uma vaga 
ideia sobre qual era o campo de investigação da metafisica. Os 
objetos da metafísica eram aqueles que estavam além do físico e 
serviam para explicar o físico. Era a ciência que perguntava pelas 
causas últimas de todas as coisas. Até Kant ela era, sem dúvida, o 
ramo central da filosofia. Suas questões principais eram do tipo: 
qual o ser originário de todas as coisas? Há ou não uma vida após 
a separação entre a alma e o corpo? O que é totalidade, o mundo? 
Somos livres ou tudo o que fazemos é destino? Aristóteles, ao 
secularizar radicalmente aquela dimensão suprassensível proposta 
por Platão, ofereceu o padrão para qualquer discurso filosófico que 
pretendesse falar de uma filosofia primeira, propondo, com isso, 
uma matriz primeira para o pensamento ocidental. Aristóteles foi 
escolhido como modelo de metafísica que poderia ser feita, e 
depois dele cada teórico se via impelido a fazer tudo melhor, 
tentando superar o modelo. O autor grego teria descoberto a 
metafísica quando disse a famosa frase: “Existe uma ciência do 
ente que estuda o ente enquanto ente (...). Ela não se identifica com 
nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras 
ciências investiga universalmente o ente enquanto ente” (apud 
Stein, 2014, p. 109). 

Temos, portanto, até agora pelo menos uma certeza 
quando falamos de metafísica: temos atrás de nós um número 
relativamente grande de autores que, guiando-se pelo modelo 
aristotélico, tentaram tematizar uma realidade primeira. Diversos 
filósofos assumiram essa forma de perguntar que trazia em si 
marcas da metafisica aristotélica. A evolução do pensamento 
filosófico e metafísico pode ser vista nessa aproximação com 
certos temas aristotélicos comuns elaborados no livro XII de sua 
Metafísica. É justamente esse processo histórico que representa o 
movimento próprio da metafísica dentro da tradição ocidental. Ela 
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se constituiu em uma espécie de grande unidade que vem desde o 
começo do pensamento grego, que pode ter se divido em múltiplas 
formas de se colocar questões ontológicas, mas que sempre 
apontava para aquela intenção aristotélica de tematizar uma 
realidade primeira e fundamental. Podemos acompanhar na 
explicação do filósofo contemporâneo Markus Gabriel:  

O que significa existir para os números, para as obras de 
arte e a luta de classes? Já que todos eles existem de modos 
diferentes, o ser deve ser compatível com a pluralidade. 
Ainda assim, a pluralidade e a multivocidade do ser nos 
remete a um significado focal e necessariamente vazio. Ora, 
Aristóteles, como se sabe, acreditava que esse significado 
focal fosse Deus, ou seja, pura atividade como substância. 
Entretanto, não é necessário segui-lo pela estrada enganosa 
da ontoteologia (GABRIEL, 2016, p. 87). 

Quando falamos que Aristóteles é um tipo de ponto focal 
da tradição metafísica, temos em mente o fenômeno de uma 
dispersão de teorias metafísicas e formas de pensamento na 
história que, no entanto, retomariam a mesma questão 
fundamental: a do ente enquanto ente, da primeira substância, da 
realidade primordial. Podemos ainda hoje, nos debates atuais sobre 
metafísica, em que metafisicas naturalistas, fisicalistas competem 
entre si para dar conta da realidade primeira, ver uma aproximação 
com a intenção aristotélica. A metafísica, dessa forma, durante a 
história da filosofia, se dividiu em diversas formas ontológicas que 
tentariam responder a mesma questão grega, que ainda determina 
suas questões e seus modos de pensar. A metafísica, portanto, tem 
suas raízes no ocidente no momento em que Aristóteles pretendeu 
pensar as substâncias primeiras e estabeleceu como causa final o 
primeiro motor imóvel como pensamento de pensamento. A partir 
disso, temos o estabelecimento de um terreno teórico que atravessa 
a cultura ocidental e que, mais do que propor conceitos e teorias 
do conhecimento, quer dar conta, por meio de uma visão unitária, 
de um universo fundamental para o conhecimento e para a vida 
humana.  
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Essa introdução é importante para vermos o lugar de 
destaque que a metafísica ocupa no Ocidente. Sua caraterística 
fundamental era a de uma fundamentação sistemática primeira 
para qualquer conhecimento possível. A proposta metafísica, pelo 
menos até Kant, foi uma tentativa de ser uma teoria definitiva e 
fundamental. A expressão metafísica precisa ser vista como um 
conceito que abrange a totalidade do mundo e do ser humano. Em 
sua pretensão de ser uma filosofia primeira, a metafísica, em 
diversas épocas, apresentou concepções e teorias em que uma 
determinada visão do ser era revestida de uma importância 
particular, em que o ser foi pensado de maneira ontoteológica, isto 
é, ligado ao conceito de Deus, de um absoluto.  

 

1.2.  Kant e a primeira denúncia da ontoteologia  

  
Como vimos, os objetos da metafísica até Kant eram 

aqueles que estavam além do físico e serviam para explicar o físico. 
Os metafísicos sempre abordaram essas questões sem se perguntar 
se a razão humana é capaz de dar conta desse empreendimento. 
Foi Kant quem pela primeira vez colocou a questão da legitimidade 
da metafisica e de sua possibilidade de conhecer e fazer ciência. O 
autor não nega a importância da metafísica, mas critica os 
metafísicos por seu posicionamento dogmático. Se até Kant havia 
um consenso entre os metafísicos sobre a possibilidade de fazer 
ciência, depois dele as questões metafísicas tomaram novos rumos. 
Depois de Kant, a metafisica encontrou-se despojada de suas 
principais questões. Sua maior pretensão de conhecer o 
incondicionado se mostrou falsa. A metafísica, enquanto pretensão 
de conhecer os primeiros princípios do conhecimento, mostrou-se 
irrealizável como ciência, e isso por que as pretensões metafísicas 
ultrapassavam todos os limites do conhecimento humano possível. 
Tentar conhecer Deus, a liberdade e a totalidade faz parte da 
condição humana. Mas, essas questões ultrapassam os limites da 
experiência possível (tudo aquilo que a experiência pode ensinar). 
Podemos dizer que o ser humano kantiano ainda é um ser humano 
metafísico, porém, ele é um metafísico frustrado, um ser metafísico 
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limitado ao conhecimento sensível. O ser humano está colocado 
em uma situação paradoxal: sua natureza o impele ao incondicionado, mas 
seu conhecimento se limita ao condicionado. 

 A razão humana, num determinado domínio dos seus 
conhecimentos, possui o singular destino de se ver 
atormentada por questões, que não pode evitar, pois lhe são 
impostas pela sua natureza, mas às quais também não pode 
dar resposta por ultrapassarem completamente as suas 
possibilidades.  

Não é por culpa sua que cai nessa perplexidade. Parte de 
princípios, cujo uso é inevitável no decorrer da experiência 
e, ao mesmo tempo, suficientemente garantido por esta. 
Ajudada por estes princípios eleva-se cada vez mais alto 
(como de resto lho consente a natureza) para condições 
mais remotas. Porém, logo se apercebe de que, desta 
maneira, a sua tarefa há-de ficar sempre inacabada, porque 
as questões nunca se esgotam; vê-se obrigada, por 
conseguinte, a refugiar-se em princípios, que ultrapassam 
todo o uso possível da experiência e, não obstante, estão ao 
abrigo de qualquer suspeita, pois o senso comum está de 
acordo com eles. Assim, a razão humana cai em 
obscuridades e contradições, que a autorizam a concluir 
dever ter-se apoiado em erros, ocultos algures, sem 
contudo os poder descobrir. Na verdade, os princípios de 
que se serve, uma vez que ultrapassam os limites de toda a 
experiência, já não reconhecem nesta qualquer pedra de 
toque. O teatro destas disputas infindáveis chama-se 
Metafísica (KANT, 2001, p. 29). 

 A metafísica, na época de Kant, encontrava-se numa 
situação delicada, na medida em que a legitimidade de suas 
afirmações era contestada pelos céticos. Estava cada vez mais 
difícil para a metafísica naquela época se legitimar enquanto uma 
ciência, pois ela não podia confirmar suas afirmações pela 
experiência. Para resolver o problema da legitimidade ou não da 
metafísica como ciência, Kant teve que redefinir a cientificidade do 
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saber, mostrando as condições de possibilidade da ciência. O passo 
seguinte foi submeter a cientificidade da metafísica aos critérios 
estabelecidos pela análise anterior. A consequência foi que Kant 
descobriu que a metafísica não se sustentava como uma ciência. 
No entanto, ela é algo bastante fundamental enquanto uma 
disposição natural do ser humano. Qual é, então, o status da 
metafísica em Kant?  

Poder-se-á contudo perguntar: que tesouro é esse que 
tencionamos legar à posteridade nesta metafísica depurada 
pela crítica e, por isso mesmo, colocada num estado 
duradouro? Um relance apressado desta obra poderá levar 
a crer que a sua utilidade é apenas negativa, isto é, a de 
nunca nos atrevermos a ultrapassar com a razão 
especulativa os limites da experiência e esta é, de fato, a sua 
primeira utilidade. Esta utilidade, porém, em breve se torna 
positiva se nos compenetrarmos de que os princípios, em 
que a razão especulativa se apóia para se arriscar para além 
dos seus limites, têm por conseqüência inevitável não uma 
extensão mas, se considerarmos mais de perto, uma 
restrição do uso da nossa razão (KANT, 2001, p. 50). 

 Metafísica e razão pura são, em certo sentido, sinônimos 
em Kant, pois as pretensões da metafísica são as mesmas da razão 
pura. A análise da razão pura se confunde com a análise da própria 
metafísica. A razão pura constitui-se em um campo totalmente 
distinto na história da metafísica. O entendimento e a sensibilidade 
são os pais da universalidade do conhecimento científico. A razão 
pura é a faculdade suprema que fornece os princípios para o 
entendimento poder universalizar a sensibilidade. É enquanto 
faculdade dos princípios que a razão se distingue do entendimento. 
O tipo de “saber” por princípios da razão pura é totalmente 
diferente do conhecimento pelo entendimento. O entendimento 
unifica os fenômenos mediante regras. Já a razão unifica as regras 
do entendimento mediante seus princípios. Logo, a razão nunca irá 
se referir à experiência, mas somente ao entendimento para 
conferir unidade a priori ao diverso do entendimento, assim como 
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o entendimento confere unidade ao diverso da intuição sensível. A 
unidade que a razão confere ao entendimento é uma unidade que 
se dá por conceitos, algo que é totalmente distinto do trabalho do 
entendimento.  

A filosofia transcendental é a idéia de uma ciência para a 
qual a crítica da razão pura deverá esboçar 
arquitetonicamente o plano total, isto é, a partir de 
princípios, com plena garantia da perfeição e solidez de 
todas as partes que constituem esse edifício. [E o sistema 
de todos os princípios da razão pura]. Se esta mesma crítica 
já não se denomina filosofia transcendental é apenas 
porque, para ser um sistema completo, deveria conter uma 
análise pormenorizada de todo o conhecimento humano a 
priori. É certo que a nossa crítica deverá apresentar uma 
enumeração completa de todos os conceitos fundamentais, 
que constituem esse conhecimento puro (KANT, 2001, p. 
81).  

A questão da razão pura pode ser colocada da seguinte 
forma: quais são os elementos a priori que constituem a estrutura 
transcendental da razão como faculdade que busca o 
incondicionado? Kant afirma serem as ideias transcendentais. Se o 
entendimento trabalha com as categorias, a razão pura trabalha 
com essas ideias transcendentais. Categorias e ideias 
transcendentais são a priori, no entanto as categorias garantem a 
universalidade dos fenômenos, garantindo o conhecimento e 
dando fundamentação à ciência. Sua validade objetiva é garantida 
em razão de sua aplicabilidade à experiência. Já as ideias 
transcendentais não podem ser aplicadas à experiência, pois não se 
referem ao conhecimento empírico, mas se referem à totalidade 
absoluta da experiência possível. Referem-se ao incondicionado que não 
pode nunca ser objeto da experiência. Essa distinção entre a 
dimensão do entendimento e a dimensão da razão pura é a 
principal contribuição de Kant para a metafisica. Sem essa 
distinção, a metafísica torna-se sem nenhum sentido. Todos os 
metafísicos anteriores a Kant não chegaram nem perto de fazer tal 
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distinção. Assim, eles tomavam as investigações do entendimento 
e da razão pura como sinônimos, e tentavam conhecer nos limites 
da experiência objetos que só poderiam ser pensados pela razão 
pura. Porém, o que são essas ideias transcendentais da razão pura 
e qual seu status teórico? 

Ideias ou conceitos puros da razão são noções 
transcendentais que consideram a totalidade absoluta das 
condições do conhecimento empírico. Elas são dadas pela própria 
natureza da razão, não sendo, portanto, arbitrárias. Por 
ultrapassarem os limites da experiência, são transcendentais, e, 
assim, nunca poderemos encontrar nenhum objeto que lhes 
corresponda. Quais são essas ideias transcendentais? Segundo 
Kant, apenas três são as ideias transcendentais: a unidade absoluta 
do sujeito pensante (alma); a união absoluta das séries das 
condições dos fenômenos (o mundo); a unidade absoluta da 
condição de todos os objetos do pensamento em geral (Deus). 
Essas três ideias transcendentais especulam sobre a unidade 
absoluta.  

A metafísica, para Kant, só poderia ser uma ciência se 
satisfizesse duas condições: teria que ter intuições sensíveis e teria 
que ter as categorias do entendimento. A metafísica não satisfaz 
nenhum dos dois critérios para ser um conhecimento e uma 
ciência. Ela não se refere à experiência e, portanto, não tem objeto 
para a intuição sensível; e também não dispõe das categorias do 
entendimento. Por não entenderem isso, os metafísicos 
pretenderam gerar um conhecimento metafísico objetivo e 
cometeram uma série de erros. No entanto, a metafísica é uma 
disposição natural do ser humano e não pode ser rejeitada. Ela não 
pode ser legitimada e nem abandonada. Qual é então seu sentido e 
sua função? Para Kant as ideias metafísicas não têm uma validade 
objetiva, mas apenas subjetiva. Nunca saberemos se suas ideias 
correspondem a algo na realidade. O erro dos metafísicos é tomar 
um princípio subjetivo da razão (um incondicionado) como um 
princípio objetivo (algo que pode ser condicionado). Toda a 
história da metafísica, segundo Kant, caiu no mesmo erro: tomava 
princípios subjetivos da razão como princípios objetivos. Por isso 
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os metafísicos caiam numa ilusão transcendental e pensavam que 
poderiam conhecer a alma, a liberdade, o mundo e Deus.   

A tarefa desta crítica da razão especulativa consiste neste 
ensaio de alterar o método que a metafísica até agora 
seguiu, operando assim nela uma revolução completa, 
segundo o exemplo dos geômetras e dos físicos. É um 
tratado acerca do método, não um sistema da própria 
ciência; porém, circunscreve-a totalmente, não só 
descrevendo o contorno dos seus limites, mas também toda 
a sua estrutura interna. E que a razão pura especulativa tem 
em si mesma a particularidade de medir exatamente a sua 
capacidade em função dos diversos modos como escolhe 
os objetos para os pensar, bem como de enumerar 
completamente todas as diversas maneiras de pôr a si 
própria os problemas, podendo e devendo assim delinear o 
plano total de um sistema de metafísica. Efetivamente, em 
relação ao primeiro ponto, no conhecimento a priori nada 
pode ser atribuído aos objetos que o sujeito pensante não 
extraia de si próprio; relativamente ao segundo, com 
respeito aos princípios de conhecimento, a razão pura 
constitui uma unidade completamente à parte e autônoma, 
na qual, como num corpo organizado, cada membro existe 
para todos os outros e todos para cada um, não podendo 
inserir-se com segurança qualquer princípio numa conexão, 
sem ter sido ao mesmo tempo examinado o conjunto das 
suas conexões com todo o uso puro da razão (KANT, 
2001, p. 49). 

O autor alemão estabeleceu, de uma vez por todas, o 
paradoxo da metafísica: ela é inevitável e ao mesmo tempo um tipo 
de ilusão, uma ilusão que não se pode abandonar completamente. 
O uso de conceitos metafísicos é sempre transcendental, e por isso 
não permitem referência à experiência e não podem ser 
cognoscíveis. No entanto, as ideias metafísicas possuem um 
sentido instrumental e hipotético importante: garantem a unidade 
absoluta da série de condições dos fenômenos. O conceito de alma 
garante a unidade do sujeito, o conceito de mundo garante a 
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unidade dos fenômenos cosmológicos e o conceito de Deus 
garante a unidade absoluta.  O problema é que não podemos 
formular nenhum enunciado objetivo sobre essas ideias. A 
metafísica é absolutamente especulativa: “Todavia, deverá 
ressalvar-se e ficar bem entendido que devemos, pelo menos, 
poder pensar esses objetos como coisas em si embora os não 
possamos conhecer” (KANT, 2001, p. 51). As ideias 
transcendentais da metafisica são tomadas por Kant, portanto, 
como princípios reguladores. O uso regulador da metafísica significa 
que ela dirige o entendimento para uma finalidade sempre maior. 
Os conceitos metafísicos não ampliam nosso conhecimento, mas 
são úteis para conferir uma unidade cada vez maior, em que o 
entendimento poderá conhecer. Trata-se de algo útil para a 
experiência, mesmo que não saibamos se essas ideias existem ou 
não ontologicamente. Esse elemento do “como se” deve estar 
sempre suposto quando agimos e investigamos a natureza.  

Esse talvez seja o grande paradoxo que a metafísica passa 
a ter em Kant: ela se mostra necessária exatamente na mesma 
medida em que se mostra impossível. As teses metafísicas não 
passariam de uma forma de dizer certas verdades humanas 
imperceptíveis e indemonstráveis, inacessíveis à luz do 
entendimento. O conhecimento não era expansivo aos objetos 
metafísicos para Kant porque o conhecimento era simplesmente 
algo que deveria se dar nos limites da experiência possível. Era um 
produto do entendimento e da sensibilidade e não da razão pura. 
Dessa forma, a metafísica era simplesmente uma trindade de 
questões ligadas à razão pura, sem vínculo com o entendimento e 
a experiência, onde de fato acontece a universalidade do 
conhecimento. 

No fundo, a investida de Kant contra a metafísica era, dessa 
forma, antes uma questão de revisão do que de abandono. Em 
grande medida, seu projeto não era substituir o transcendente pelo 
natural, mas descartar uma metafísica rudimentar e dogmática em 
favor de outra, racional e crítica. O impulso que inspirava Kant era 
tanto prático quanto intelectual. O que impressionava a sua 
imaginação era o projeto newtoniano de conhecimento, e por isso 
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pretendia colocar as questões metafísicas a serviço da rigorosa 
ciência da época. Kant, portanto, apesar de todas as suas críticas, 
não foi capaz de romper decisivamente com a metafísica e suas 
questões. Ele mostrava que o conhecimento metafísico era 
impossível, ao mesmo tempo em que mantinha uma relação 
respeitosa com suas grandes questões. 
 A metafísica, por fazer parte da razão pura, dessa forma, 
era supostamente universal, mas não era capaz de universalizar 
suas certezas sequer no interior de uma panelinha de metafísicos 
dogmáticos. Era uma fonte insondável de sabedoria e trazia 
consigo o embaraçoso lembrete da fragilidade do conhecimento 
humano. Foi parte do grande mérito histórico de Kant contribuir 
para o estabelecimento de uma cultura que em seu pragmatismo e 
secularismo tendia a desacreditar certos ideais elevados que 
estavam além dos limites da experiência. Por isso Kant podia 
entoar hinos de louvor à moralidade e à liberdade, mas ficava 
embaraçado quando tentava representá-las em termos de 
conhecimento. O racionalismo metafísico podia ser capaz de 
representar as questões mais fundamentais da condição humana, 
mas não podia calçar os sapatos da experiência empírica, e isso 
comprometia seu empreendimento de conhecimento. 

Na verdade, a razão sente-se constantemente embaraçada, 
mesmo quando quer conhecer a priori (como tem a 
pretensão) as leis que a mais comum experiência confirma. 
É preciso arrepiar caminho inúmeras vezes, ao descobrir-
se que a via não conduz aonde se deseja; e no que respeita 
ao acordo dos seus adeptos, relativamente às suas 
afirmações, encontra-se a metafísica ainda tão longe de o 
alcançar, que mais parece um terreiro de luta, propriamente 
destinado a exercitar forças e onde nenhum lutador pôde 
jamais assenhorear-se de qualquer posição, por mais 
insignificante, nem fundar sobre as suas vitórias conquista 
duradoura. Não há dúvida, pois, que até hoje o seu método 
tem sido um mero tateio e, o que é pior, um tateio apenas 
entre simples conceitos (KANT, 2001, p. 45).  
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É como se Kant estivesse nos dizendo: é apenas quando as 
questões metafísicas pretendem ter o rigor de ciência que está na 
hora de abrir mão delas. Neste sentido, ele não via problemas em 
tratar a metafísica como um faz de conta, um como se, como um 
conjunto de princípios reguladores. O perigo do pensamento 
metafísico, diria Kant, surge quando ele pretende conhecer com o 
rigor que as ciências conhecem. Tudo bem então se reduzíssemos 
a metafísica a um tipo de passatempo pessoal, com caçar Pokemons 
por aplicativos de celular ou colecionar porcelanas. O problema 
está quando ele se apresenta na esfera pública, pretendendo ter os 
mesmos direitos que as ciências. A metafísica, para Kant, portanto, 
deve recuar da vida pública da ciência moderna para o reino 
hipotético do a priori do sujeito. Não era do interesse de Kant que 
as verdades da metafísica fossem arrastadas sem cerimônias à luz 
do dia. Falsear as teses metafísicas era o mesmo que falsear a 
autoridade dos que a proclamavam, e isso Kant não podia permitir. 
Isso poderia gerar inquietações entre as pessoas e inspirar 
dissidentes radicais contra os intimidadores mistérios metafísicos 
estabelecidos e que geravam a ordem social. Era mais fácil 
esconder as questões metafísicas no quartinho dos fundos da razão 
pura. Banir Deus e as demais questões metafísicas da dimensão da 
experiência possível e do entendimento é tratá-los como algo em 
grande medida fora de alcance, mas também é aprofundar o seu 
mistério. 

Separar os objetos da metafísica do reino do conhecimento 
possível não deixa de ser torná-los imunes ao criticismo racional. 
Como os enunciados da metafísica não podem ser considerados 
proposicionais (no sentido de afirmarem com a pretensão de 
conhecimento) então não é o tipo de fenômeno ao qual se poderia 
aplicar julgamentos de verdade ou falsidade. Fica difícil, assim, 
sabermos como podemos argumentar contra a Crítica da Razão 
Pura, da mesma forma que não podemos argumentar contra conto 
de fadas. Se Kant escolheu esse caminho para a metafísica foi para 
salvar suas questões dos céticos e dos supersticiosos, pagando o 
preço de baní-las completamente do reino do sensível. Sua 
presença só poderá ser encontrada nos recônditos secretos da 
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subjetividade e da razão pura. Os objetos metafísicos, porém, 
estando além da experiência possível, representam um assustador 
lembrete dos limites do conhecimento humano. Esse é o paradoxo 
da metafísica em Kant: ela tem relevância e assim conquistou 
historicamente sua anuência por enraizar-se nas questões que mais 
inquietam as pessoas em suas vidas; mas, uma vez que só 
conhecemos o que se dá nos limites da experiência sensível, as 
questões metafísicas se mostram impossíveis de serem abordadas 
pelo entendimento. Numa concepção de conhecimento que 
necessariamente precisa do acréscimo da sensibilidade, a metafísica 
só pode sobreviver sendo um tipo de “como se”, de hipótese, de 
faz de conta. Conhecer Deus, o mundo ou a imortalidade da alma 
dessa forma, para Kant, é tão impossível quanto conhecer o Pé 
Grande ou a Mula Sem-Cabeça; simplesmente não temos a 
sensibilidade dessas coisas para que o nosso entendimento, 
mediante suas categorias, possa universalizar os dados em forma 
de conhecimento.  

 

1.3.  Hegel e a retomada dos objetos da metafísica: o fim do modelo 

ontoteológico 

 
Ao reduzir a ontologia à pergunta pelas condições de 

possibilidade da experiência, Kant encerrou-se no âmbito do 
conhecimento humano finito, inviabilizando a metafísica como 
ciência. Hegel, assumindo partes da crítica kantiana, procura 
reconstruir a metafísica a partir de uma posição idealista. 
Eliminando o conceito de coisa-em-si, Hegel parte do Absoluto 
como identidade do pensar e do ser. A revolução copernicana de 
Kant, que afirma a espontaneidade do eu transcendental e o 
reconhecimento da necessidade de se fazer filosofia partindo da 
análise do homem, supera o dogmatismo das metafísicas 
ontoteológicas tradicionais. Hegel aprofunda essa questão da 
soberania do sujeito frente ao objeto. Este eu torna-se, em Hegel, 
autônomo e se converte em um eu absoluto e do qual deve partir 
toda reflexão filosófica. O eu transcendental torna-se o estatuto do 
conhecimento e não se reduz apenas ao trabalho de 
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fundamentação do conhecimento científico. Assim o autor 
consegue recolocar, dentro do seu sistema, os grandes temas da 
metafísica: Deus, homem e mundo passam a assumir, novamente, 
um lugar de destaque no pensamento filosófico.  

Hegel vai além do pensamento da finitude de Kant, e para 
isso ele precisou reassumir aquilo que Kant havia expulsado da 
filosofia como atividade humana. Hegel aceita que a filosofia seja 
uma atividade humana, realizada por um ser humano finito, mas 
amplia suas perspectivas até o infinito, ao combinar o pensamento 
grego ao mundo histórico do cristianismo. Portanto, Hegel 
continua aceitando a revolução kantiana (a hegemonia do sujeito e 
a transcendentalidade continuam determinando a sua obra), no 
entanto o autor vai bem mais além de Kant. Hegel não queria parar 
em Kant. Ele não podia aceitar o fragmentário e a negação do 
sistema kantiano. O verdadeiro precisa ser o todo. Sua filosofa não 
pode suportar a separação, e por isso é sua tarefa apanhar a 
realidade do que acontece. A forma como Hegel supera aquilo que 
em Kant fica fragmentário e negativo é através de um sistema do 
saber absoluto. Na Fenomenologia do Espírito, o autor pretende 
conhecer o espírito enquanto absoluto. É para esse absoluto que 
deve caminhar o pensamento, no caminho da história e da 
natureza.  

Em seu fascínio pela unidade e pelo absoluto, Hegel faz da 
filosofia uma ciência do saber absoluto, que deve externar-se e 
explicitar-se através do espírito. Ou seja, a filosofia como sistema 
não pode terminar no como se, como foi em Kant. O pensamento 
filosófico deve ser capaz de suprimir todas as aporias e todas as 
oposições. A filosofia precisa ser a participação na totalidade do 
absoluto. Hegel, para construir seu sistema absoluto, partiu da 
finitude e dos limites postos por Kant, mas afirma um grande 
movimento do logos ao telos. Ou seja, o espírito finito se desenvolve 
dentro da grande marcha da razão até encontrar sua plenitude 
unitária no final do processo. Foi assim que Hegel pretendeu 
apanhar tudo num grande movimento dialético. O processo 
dialético de tese-antítese-síntese garante a unidade total da história 
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e da filosofia. Nas palavras do professor Stein em sua Breve 
Introdução à Filosofia:  

Hegel é o filósofo que tentou resolver, de uma vez para 
sempre, mediante o método dialético, o problema da 
filosofia, encontrando a unidade sob o ponto de vista 
histórico e sistemático. A sua História da Filosofia procura 
mostrar que existe um elemento que, no processo dialético 
ascensional, conduz à progressiva unificação da 
interrogação metafísica e a uma adequada resposta. Em sua 
Lógica, Hegel procura mostrar como essa unidade – que 
acontece historicamente – pode ser pensada numa visão 
sistemática (...) Hegel, ao contrário de outros pensadores, 
procura demostrar a necessidade de uma resposta definitiva 
e absoluta à constante interrogação metafísica. Sua dialética 
não quer apenas um método para pensar as oposições e 
contradições, na história e no sistema; a dialética quer o 
método que conduz a uma resposta definitiva. O 
prodigioso poder da negatividade é o motor secreto que 
conduz o logos (a razão) ao seu telos (fim). (...). A história 
mostrou o que da grandiosidade do sistema de Hegel era 
ilusão. Mostrou-se que a dialética que quer possuir a 
resposta definitiva ao problema da totalidade é subvertida 
pela própria história (p. 65, 2005). 

O exagero especulativo de Hegel, sua pretensão de 
construir dialeticamente uma teoria do absoluto através das 
categorias da razão, representa ao mesmo tempo uma retomada e 
um exagero das pretensões ontoteológicas da metafísica. O que se 
seguiu desse projeto foi uma reação que se apoiava nas ciências 
empíricas e no caráter provisório do método experimental da 
ciência para condenar como ridículo todo o empreendimento de 
totalização sistemática da realidade através das categorias do 
sujeito. Apoiando-se nas ciências empíricas e na objetividade e 
solidez de seu método experimental, a subjetividade e a relatividade 
dos sistemas metafísicos (que em Hegel foram levados ao extremo) 
passaram a ser interpretados como concepções do mundo 
irracionais e pouco confiáveis. Desenvolveu-se, assim, depois dos 
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exageros hegelianos, uma ideologia cientificista, de base 
materialista e que pretendia eliminar todo problema ontológico e 
metafísico, pois isso não passava de um reduto arcaico do espírito 
humano. Foi assim que se desenvolveu, por exemplo, o 
positivismo de Augusto Comte na França e o Neo-kantismo na 
Alemanha. O primeiro acreditava que a investigação das causas e 
da essência da realidade era impossível e, por isso, deveríamos nos 
limitar a conhecer, cientificamente, as relações condicionais entre 
fenômenos. Já o segundo defendia uma volta ao projeto kantiano 
anterior a Hegel, ao projeto de análise das condições 
transcendentais do conhecimento científico (BLANC, p. 25, 2011).  

O que nos importa aqui é ver como Kant inaugurou o 
filosofar como uma tarefa essencialmente humana. Assim ele 
descobriu a filosofia como pensamento crítico e que busca sua 
possibilidade dentro da condição humana com seus limites. Com 
isso Kant deu o primeiro passo para superar a ontoteologia. Depois 
dele, Hegel colocou essa finitude humana a serviço da infinitude 
do Absoluto e do Espírito, e assim não acompanhou Kant na 
compreensão do homem que está ao mesmo tempo condenado ao 
destino de colocar questões metafísicas sem ter, contudo, respostas 
objetivas para dar. Vamos começar a pensar agora a reabilitação da 
ontologia a partir dessa mudança de perspectiva na filosofia do 
século XX nos trabalhos de desconstrução da tradição ontológica. 

 

1.4. A metafísica da desconstrução da metafísica: por uma ontologia 

menor 

 
Quando os teóricos da desconstrução tratavam 

especificamente do pensamento metafísico, eles tinham por 
método abordar as questões mais gerais da racionalidade 
metafísica, da sua autorreflexão e significação, e não tratar de 
questões ontológicas específicas. Era um trabalho de 
adentramento na tradição que buscava tornar problemático o que 
até então havia sido tratado como dado e transparente, de trazer à 
reflexão o que antes era apenas suposto e de examinar criticamente 
as implicações que tudo isso tem na vida que levamos. Então, é um 
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tipo de trabalho que se situa na capacidade de pensar sobre o nosso 
pensamento metafísico. Ou seja, é uma reflexão sobre os 
fundamentos pressupostos no trabalho ontológico. É uma fala 
sobre a própria fala metafísica e sobre os fatores que a 
fundamentam. Por isso esses autores gostavam tanto de falar que 
tratavam de uma dimensão “esquecida” ou “escondida”: sua tarefa 
era a de trazer para primeiro plano o que anteriormente teria sido 
apenas suposto, incluindo a linguagem e os conceitos através dos 
quais podemos enunciar o nosso mundo.  

Filosofia é metafísica. Essa pensa o ente em sua totalidade 
– mundo, o homem e Deus – sob ponto de vista do ser, 
sob ponto de vista da recíproca imbricação do ser e do ente. 
A metafísica pensa o ente enquanto ente ao modo da 
representação fundadora. Pois o ser do ente mostrou-se, 
desde o começo da filosofia, e nesse próprio começo, como 
o fundamento. Fundamento é aquilo onde o ente como tal, 
em seu tornar-se passar e permanecer, é aquilo que é e 
como é, enquanto cognoscível, manipulável e 
transformável. O ser como fundamento leva o ente ao se 
presentar-se adequado. O fundamento manifesta como 
sendo presença. (...). Quando falamos do fim da filosofia 
queremos significar o acabamento da metafísica 
(HEIDEGGER, 2009, p. 65). 

    A desconstrução da metafísica, portando, tende a trazer para 
a luz do dia diversas especulações sobre dimensões que na tradição 
metafísica teriam ficado encobertas. Dentro deste trabalho, 
gostaria de destacar como esses teóricos da desconstrução da 
metafísica podem ser bastante receptivos a novos 
desenvolvimentos teóricos de outras áreas do conhecimento. Não 
tendo um interesse que se limita a qualquer um desses campos, 
esses autores são capazes de receber bem diversas informações 
vindas da sociologia, da antropologia, da psicanálise, da teologia ou 
das variadas artes – o que fez da desconstrução uma arena de 
animado debate.  
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     Ao tomar a desconstrução da metafísica como o meu foco 
teórico neste trabalho, estou sugerindo que ela toca numa das mais 
importantes questões da filosofia contemporânea: a renovação do 
pensamento metafísico depois do fracasso dos empreendimentos 
da ontoteologia. É por isso que qualquer estudo que se pretenda 
sério sobre o tema da desconstrução precisa, para começar, se 
esforçar para eliminar os maus entendidos. Quando até mesmo 
muitos daqueles que são bem informados sobre filosofia 
contemporânea têm dificuldades em determinar o que é 
importante sobre o nosso tema, então somos desafiados a arriscar 
uma explicação. Especialmente se ela pode beneficiar muitos 
estudantes e professores de filosofia competentes que não têm 
tempo e nem paciência para se atualizar sobre a multiplicidade de 
temas que formam os debates da desconstrução – ficando apenas 
perplexos, como quem se vê perdido numa daquelas feiras de 
artesanato aos domingos na Redenção, contemplando o que lhes 
parece não passar de uma absoluta confusão, um amontoado de 
diferenças que não segue nenhuma lei e nenhum fim comum. Este 
livro pretende também diminuir o estrago da desconstrução: 
dissipar um pouco a confusão para fornecer sentidos e fins para 
seu trabalho, discutindo o que está realmente em questão e 
analisando os mais interessantes e vigorosos projetos que estão 
implicados no tema. 
 Uma fonte inicial de confusão é a instabilidade do próprio 
termo chave “desconstrução”, cujo alcance varia de acordo com o 
uso feito pelos autores. É sabido que o termo tem sua origem no 
parágrafo VI de Ser e tempo, em que Heidegger introduz a ideia de 
Destrukition da tradição ontológica. Em Heidegger esse termo 
possui um sentido ainda altamente restrito ao universo metafísico 
e suas implicações. Ele é usado para significar uma tentativa de 
adentrar para descrever os procedimentos fundamentais do 
pensamento metafísico. Derrida, ao combinar as intenções de 
Heidegger com as armas estruturalistas dadas por Saussure, acaba 
ampliando significativamente o conceito de desconstrução. Com 
esse autor, desconstrução passou a se referir também ao processo 
de diferir do sentido que acompanharia desde sempre a linguagem 
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escrita e falada que apontaria para uma noção de justiça sempre 
porvir.   

A diferança, de uma certa e estranha maneira, é mais 
“velha” que a diferença ontológica ou que a verdade do ser. 
É a essa idade que se pode chamar jogo do rastro. De um 
rastro que não pertence mais ao horizonte do ser, mas cujo 
jogo suporta e contorna o sentido do ser: jogo do rastro ou 
diferança que não tem sentido nem é. Que não pertence. 
Nenhum suporte, mas também nenhuma profundidade 
para esse jogo de xadrez sem fundo onde o ser é posto em 
jogo” (DERRIDA, 1991, p. 56). 

 Ficando apenas com Heidegger e Derrida – isto é, sem 
mencionar os usos americanos da desconstrução na literatura – o 
que podemos concluir dessa variação terminológica? Quando 
alguém critica autores que costumamos ter interesse – como, por 
exemplo, Benjamin, Rorty, Derrida ou Heidegger – dizendo que 
eles não passam de mais um efeito do fenômeno obscuro do pós-
modernismo do século passado, podemos responder que eles 
utilizam métodos distintos, trabalham a partir de hipóteses algumas 
vezes opostas, declararam objetivos muitas vezes diferentes e 
emergem de tradições inconcebíveis (o contexto religioso e judeu 
que fez surgir um Benjamin é absolutamente diferente do cenário 
acadêmico americano que fez surgir um Rorty, para ficarmos em 
apenas um exemplo). Quanto mais soubermos da especificidade de 
cada um desses trabalhos teóricos, mais interesse teremos em fazer 
acuradas distinções, e mais sorriremos com desdém diante da 
ignorância daqueles que, reduzindo a crítica a um simples Grenal 
filosófico, pretendem resolver tudo chamando nossos autores de 
“continentais” ou “pós-modernos”. Quem faz isso age como um 
dono de restaurante que diz ter apenas dois tipos de vinhos, o tinto 
e o branco. Um bom conhecedor de vinhos saberá fazer uma 
classificação que irá muito além dessa polarização superficial. 
 Alguns críticos acusam a desconstrução por suas 
preocupações racionalistas excessivamente amplas: com suas 
narrativas e seus textos, pretendem dominar e dar conta de uma 
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grande variedade de produtos do espírito humano, incluindo 
dimensões da vida humana que deveriam permanecer espontâneas, 
longe de qualquer classificação racional. Outros acusam a 
desconstrução de certo irracionalismo: um carinho excessivo por 
interpretações paradoxais e, algumas vezes, bizarras; um gosto pelo 
jogo lúdico da linguagem e um exagerado narcisismo com sua 
própria retórica. Ou seja, para alguns, desconstrução significa 
rigidez teórica: uma fixação mecânica por certo padrões e temas, 
um método que faz tudo derivar da mesma meia dúzia de conceitos 
centrais; para outros, porém, ela seria o maior exemplo do jogo de 
vale-tudo do pós-modernismo, permitindo que qualquer trabalho 
signifique qualquer coisa, seja defendendo a indeterminação do 
sentido ou seja dizendo que o sentido é qualquer coisa que dependa 
das desleituras do leitor.  

Obsessão teórica e irracionalismo, rigidez ou vale-tudo, 
abandono do método ou ênfase exagerada na metodologia pós-
estruturalista – a possibilidade de tantas acusações contraditórias 
surge justamente da indeterminação do próprio sentido da 
desconstrução: ela é vista como um extremo, como uma violadora 
das hipóteses anteriores sobre racionalidade e discursos 
metafísicos, embora não haja um consenso de como ela faça tal 
coisa. Alguns, como Rorty e Benjamin, ficariam satisfeitos apenas 
com a seguinte distinção: metafísicos estão convencidos de que o 
conhecimento sistemático da totalidade é possível; os filósofos da 
desconstrução afirmam que a única coisa que sabem é a 
impossibilidade desse tipo de conhecimento. 

Os metafísicos pensam que, por natureza, os seres 
humanos desejam saber. Pensam-no porque o vocabulário 
que herdaram, seu senso comum, fornece-lhes uma 
imagem do saber como uma relação entre os seres humanos 
e a ‘realidade’, bem como a ideia de que temos a 
necessidade e também o dever de estabelecer essa relação 
(...). Assim os metafísicos creem existir lá fora, no mundo, 
essências, essências reais que é nosso dever descobrir, e que 
estão dispostas a ajudar em sua própria descoberta 
(RORTY, 2007, p. 136). 
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Gostaria de aprofundar um pouco mais as diferenças entre 
os discursos ontoteológicos e os discursos da desconstrução. 
Podemos pensar que estamos aqui lidando com a diferença que há 
entre o cêntrico e o marginal. Uma contraproposta marginal para 
ter sucesso precisa ser tão perspicaz quanto a proposta cêntrica, 
pois, embora o marginal possa parecer uma violação da ordem e 
da normalidade, apenas um perturbador mistério, ele é, na verdade, 
uma manifestação de uma ordem oculta. Já falamos anteriormente 
do gosto que autores como Heidegger e Derrida têm por termos 
como “dimensão primordial”, “antepredicativo”, “ordem oculta”, 
“dimensão prévia”, etc. Isso implica que o marginal não é 
simplesmente o estranho e o bizarro, uma vez que ele expõe leis 
mais profundas e uma dimensão mais original, que o pensamento 
cêntrico não seria capaz de dar conta. É quase como se o 
pensamento marginal chegasse para acordar a metafísica cêntrica 
do sono ontoteológico em que esta está embalada em razão do seu 
excesso de confiança no pensamento sistemático e na ordenação 
racional.  

Seria, então, a desconstrução apenas o desfazer dessa 
ilusão? Qual a relação da desconstrução com aquilo que ela 
desconstrói? A desconstrução é uma refutação da metafísica ou um 
tipo de continuidade dela? O que queremos defender é que o 
marginal não é de forma alguma uma refutação ou uma 
substituição do cêntrico; um só consegue sobreviver alimentando-
se do outro. Podemos pensar que algo que difere o pensamento 
cêntrico do pensamento marginal é um tipo de ceticismo 
metodológico: tanto autores cêntricos como autores marginais 
realizam uma investigação racional rigorosa, mas os marginais, por 
não apostarem todas as suas fichas na razão – ou apenas por não 
conhecerem tanto assim de lógica formal – tentam compensar com 
uma profunda penetração na dimensão da linguagem e da escrita, 
enquanto os metafísicos cêntricos, com sua inabalável fé no 
pensamento racional, são repelidos dessa dimensão. Alguns 
marginais de pouca fé gostam de fazer dessa distinção uma 
parábola para afirmar o próprio orgulho: os teóricos cheios de 
ambições ontoteológicas são superados pelos jogos de sentidos e 
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contra-sentidos de pacientes explicadores marginais. Apesar do 
exagero que essa imagem contém, podemos tirar daqui uma 
distinção entre o trabalho da metafísica ontoteológica e o da 
desconstrução da metafísica: metafísicos elaboram com otimismo 
suas linguagens teóricas que possam dar conta de fenômenos 
ontológicos, já os autores da desconstrução da metafisica exploram 
ceticamente os paradoxos que surgem na realização de tais 
projetos.  

Vemos com tudo isso que as fronteiras entre metafísica e 
desconstrução da metafísica nunca foram tão nítidas. Metafísicos 
de hoje podem ser os desconstrutivistas de amanhã. Isso fica ainda 
mais claro quando analisamos casos individuais. Walter Benjamin 
é um metafísico ou um pós-metafísico? Ele e um metafísico que se 
retratou e se tornou um pós-metafísico?  Sendo assim, quando se 
deu a mudança? Quando Benjamin se converteu em um pós-
metafísico? Os trabalhos da juventude de Benjamin, como seu 
texto Sobre o programa da filosofia vindoura e sua tese de doutorado, O 
conceito de crítica da arte no romantismo alemão, são trabalhos em que 
mais o podemos identificar como um metafísico cêntrico. 
Trabalhos posteriores, como sua introdução ao Origem do Drama 
Barroco Alemão, chamado de Questões introdutórias a crítica do 
conhecimento, impedem que se diga que Benjamin abandonou a 
metafísica na fase tardia do seu pensamento. Talvez o trabalho 
mais conhecido de Benjamin, suas Passagens, que é de dificílima 
classificação e no qual o autor trabalhou em boa parte de sua vida, 
não parece abandonar totalmente as questões metafísicas. Lá 
Benjamin parece recorrer ora ao pensamento cêntrico, ora ao 
pensamento marginal, como se soubesse que esses movimentos 
não são radicalmente diferentes. O Trabalho das Passagens tem uma 
poderosa inclinação cêntrica: tenta desmembrar o século XIX em 
seus principais componentes, nomeando e classificando, em uma 
tendência racionalista ou científica; identifica e descreve os vários 
elementos culturais que formam o horizonte dessa época e, como 
se ela fosse um texto, descreve as várias regras em que ela se baseia, 
explorando extensamente suas convenções e seus códigos. No 
entanto, como muitos já notaram, o Trabalho das Passagens significa 
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a renúncia de qualquer perspectiva metafísica totalizante: Benjamin 
insiste muitas vezes que, ao invés de tratar seu tema como a 
manifestação de um sistema subjacente, ele explorará antes os 
detalhes e as diferenças intrínsecas. De fato, o Trabalho das Passagens 
ganha sua força inventiva justamente dessa combinação de 
métodos, que supostamente pertencem a objetivos opostos, e 
assim mostra que devemos tratar a oposição cêntrico-marginal e 
metafísica-desconstrução com cautela.   

Problemas similares surgem quando nos voltamos para 
Heidegger. O autor, com seu adentramento na tradição ontológica 
e seus diversos trabalhos sobre autores metafísicos, tornou-se um 
tipo de autoridade pós-metafísica, minando, com seu método 
fenomenológico-hermenêutico, as certezas tradicionais do 
pensamento metafísico e rejeitando a inabalável fé da metafísica da 
objetividade na lógica. No entanto, ao mesmo tempo, Heidegger 
sempre afirmou ser mais um pensador do ser, e que seu objetivo 
era tematizar essa dimensão antepredicativa sempre suposta do 
sentido do ser. Mesmo quando se trata de Derrida podemos dizer 
que, com seu conceito de diferença, ele está buscando, com o 
maior rigor possível, aquele princípio metafísico primeiro que ele 
tanto denunciou em outros autores. Vemos, portanto, que a 
oposição entre metafísica e desconstrução da metafísica se 
complica ainda mais quando tentamos compreender alguns autores 
fundamentais para a desconstrução.  

Embora o conflito entre confiança na razão e ceticismo, 
entre a tentativa de estabelecer objetivações e a tentativa de 
subvertê-las, ou entre a busca de conhecimento metafísico e o 
questionamento desse tipo de conhecimento seja um fator 
poderoso para entendermos o que é a desconstrução, essas 
oposições não nos fornecem decisivamente um conceito de 
desconstrução. Definir a desconstrução apenas pelo contraste com 
os projetos ontoteológicos é apenas tratá-la como celebração das 
margens e da desordem teórica, um tipo de dadaísmo filosófico – 
um, como algum crítico espirituoso já definiu, derridadaismo. Pensar 
a desconstrução não como uma oposição à metafísica, mas sim 
como algo que está implicado no pensamento metafísico, nos 
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permite uma exposição de conexões mais ricas entre metafísica e 
desconstrução.  

Derrida afirmava que no interior de trabalhos metafísicos 
nós não encontramos uma pacífica coexistência de termos opostos, 
mas uma violenta e velada hierarquia. Um termo sempre domina o 
outro e, assim, ocupa uma posição de comando. Boa parte do 
trabalho da desconstrução é jogar com essas oposições e, em 
determinado momento, reverter as hierarquias. “Boa parte”, mas 
não todo o trabalho. A desconstrução deve continuar, através do 
trabalho da leitura e da escrita, a se expandir dominando os termos 
do sistema, mas de modo a rompê-lo, mostrando, com isso, o que 
a história da metafísica pode ter ocultado ou excluído, 
constituindo-se como uma história da metafísica justamente 
através dessas repressões. Desconstruir um clássico da metafísica, 
portanto, é ser capaz de mostrar como o próprio texto mina a 
filosofia que afirma, ou as posições hierárquicas em que se baseia, 
identificando no texto certas operações retóricas que apontam para 
uma fundamentação do discurso ou elementos-chave sempre 
apenas supostos.  

Essa substituição que se opera, pois, como um puro jogo 
de rastros e suplementos, ou, se queremos ainda, na ordem 
do puro significante que nenhuma realidade, nenhuma 
referência absolutamente exterior, nenhum significado 
transcendente vem bordejar, limitar, controlar; esta 
substituição que se poderia julgar louca, uma vez que se dá 
ao infinito no elemento da permutação linguística de 
substitutos, e de substitutos de substitutos; este 
encadeamento desencadeado não é menos violento” 
(DERRIDA, 1997, p. 35). 

Para realizar esse trabalho, a desconstrução não apela 
nunca para um princípio mais elevado ou para uma razão superior. 
O que ela faz é usar os próprios princípios que desconstrói. Ela 
não diz que o que está sendo desconstruído é um erro que poderia 
ser evitado – mas é algo indispensável tanto para a tradição 
metafísica quanto para o seu próprio trabalho de desconstrução. 
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Seu truque é produzir um tipo de intercâmbio de propriedade e, 
assim, abalar momentaneamente a hierarquia de conceitos do 
texto. O que ela faz é uma atividade de deslocamento do sentindo, 
desfazendo a operação retórica responsável pela hierarquização. O 
resultado será um conceito que já estava soterrado no sistema, mas 
que não pode ser compreendido claramente nos limites do sistema, 
ocorrendo, assim, uma situação de ruptura e deslocamento.  

Uma forma de entendermos a relação da desconstrução 
com a metafísica é centralizarmos nossas reflexões no problema da 
escrita para a filosofia. Derrida coloca a questão no texto A farmácia 
de Platão. Platão escreveu – e muito – filosofia, mas ao escrever 
condenou a escrita. Por quê? Isso se deu porque de alguma forma 
o discurso filosófico se define como uma oposição ao trabalho da 
escrita, sendo, então, uma oposição a si mesma, uma auto-
oposição. Isso, segundo Derrida, não seria um acidente, algo que 
acontece por acaso nos textos filosóficos. Seria uma propriedade 
estrutural do próprio discurso filosófico em si.  

Walter Benjamin é destacado neste livro não tanto pelo que 
ele fez, mas por como ele fez. Havia no autor a intuição de que o 
trabalho filosófico deveria ser pensado um pouco diferente do que 
era tradicionalmente feito. Textos de filosofia e metafísica estão 
íntima e vitalmente relacionados a outros textos, dentro de uma 
totalidade ainda não nomeada, mas muitas vezes chamada de 
“teologia”, como que para resumir. Esse trabalho não se resume a 
ser uma “crítica da cultura”, uma vez que muitos dos mais 
interessantes projetos do autor não se dirigem explicitamente aos 
aspectos culturais, buscando mais uma dimensão metafísica ou 
ontológica. Por outro lado, não é “filosofia” no sentido comum do 
termo, uma vez que inclui interesses que podem parecer 
inconciliáveis com os desejos da filosofia institucionalizada. 
Poderíamos chamar de “filosofia da linguagem”, se por linguagem 
entendermos “qualquer coisa que se articula enquanto sentido”. O 
fato é que estamos diante de uma posição filosófica relativamente 
original dentro da tradição. Estamos diante de um tipo de escrita 
que não se resume a ser filosofia da religião, nem crítica literária, 
nem estética, nem teoria do conhecimento e nem sociologia, mas 
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sim tudo isso embaralhado em um novo gênero de trabalho 
filosófico.  

Tomamos Walter Benjamin como um modelo para o 
trabalho de escrita da desconstrução. Esse novo estilo de fazer 
filosofia é certamente plural. Cada um dos textos está atrelado a 
outros discursos e a outras atividades distintas. A “filosofia da 
linguagem” foi privilegiada pelo autor apenas porque é o espaço 
onde todos os seus trabalhos se encontram. Dito de outra forma: 
a novidade no trabalho filosófico de Benjamin é sua capacidade de 
funcionar não como demonstrações dentro de limites de uma 
disciplina institucionalizada, mas redescrições que desafiam as 
fronteiras disciplinares. É um trabalho de muitas vezes tornar 
estranho o familiar e fazer o leitor compreender sua própria 
tradição e instituições sob novos ângulos. Embora Benjamin 
algumas vezes – poucas, é verdade – recorra a demonstrações e 
argumentos, sua força filosófica vem da persuasiva novidade de 
suas redescrições. Não havia nenhum limite evidente aos assuntos 
que seus trabalhos teóricos poderiam abordar. 

Hegel, como vimos, fez da história humana uma narrativa 
dramática que alcançaria seu clímax no conhecimento absoluto. 
Para a desconstrução, no entanto, não há nenhuma dinâmica 
interna, nenhuma teologia inerente à história humana, não há 
nenhum grande drama a ser desdobrado, mas somente a esperança 
de que as coisas possam melhorar um pouco. É somente porque 
as metanarrativas ontoteológicas foram dissolvidas que podemos 
assumir com mais lucidez e modéstia nosso trabalho como teóricos 
de metafísica.  

Ontoteologia não cobre somente a teologia tradicional e a 
metafísica, mas também certo naturalismo e a fenomenologia, 
quando ela tenta colocar a filosofia no caminho seguro da ciência. 
Segundo Heidegger, a metafísica da objetividade culmina em um 
pensamento que culmina a verdade do ser com o calculável, com 
o objeto da tecnologia, com o mensurável e manipulável. Se nos 
colocarmos nesse horizonte de pensamento, então continuaremos 
a seguir com a metafísica como um tipo de filosofia primeira, 
continuaremos a pensar que a metafísica é um tipo de nostalgia de 
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algo como “uma realidade básica” e pré-cultural. A desconstrução 
quer livrar nossas metafísicas da demanda por tal universalidade, 
tornando ela algo menor, algo privado. O que significa abandonar 
a ideia de que a questão do ser ou a questão da realidade estão bem 
instaladas em todas as sociedades humanas, e passar a ver essas 
coisas como questões que aparecem em nossa formação cultural, 
que podem ser abandonados e trocadas por outras a qualquer 
momento, se assim quisermos: “As orquídeas, quando chega o seu 
momento, não foram menos inéditas nem maravilhosas pela pura 
contingência dessa condição necessária de sua existência” 
(RORTY, 2007, p. 47). 

A tradição metafísica foi dominada pelo pensamento de 
que há algo não humano a que os seres humanos deveriam tentar 
viver à altura. Filósofos como Heidegger, Rorty e Derrida tentaram 
argumentar que devemos abandonar tal tradição e cultura. Eles 
propõem, podemos dizer, um pensamento “metafísico fraco”: uma 
ontologia menor. Toda essa tradição metafísica está presente de 
forma forte demais em nossas formações, e por isso parece 
impossível desligar-se completamente do logos metafísico. É por 
isso que essa ontologia menor não abandona a metafísica, mas quer 
readentrá-la para compreendê-la em seu gesto semântico 
fundamental. O fim da metafísica que muitos e muitos autores 
comentaram no final do século passado significa apenas um 
declínio na intensidade da tentativa dos filósofos e dos professores 
de filosofia participarem do poder e do esplendor da ontoteologia. 
É o final da ideia de que apenas por serem filósofos ou professores 
de filosofia essas pessoas estariam conectadas a algo mais forte e 
mais poderoso, algo que as demais pessoas não teriam acesso. A 
destruição da metafísica heideggeriana, podemos pensar, é a 
transição e o enfraquecimento da devoção ao Ser enquanto um 
poder e a gradativa substituição disso por um conceito de ser 
enquanto sentido do ser. Ou seja, é a transição do poder e do logos 
ontoteológico para uma compreensão fenomenológica ligada à 
finitude humana. Sentido do ser, compreensão do ser, são 
expressões heideggerianas que apontam para uma disposição de 
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arriscar-se, como algo oposto à tentativa tradicional da metafísica 
de escapar da finitude alinhando-se a um poder absoluto.  

O diagnóstico do final da metafísica, portanto, não é a 
descoberta última sobre a natureza intrínseca do Ser, mas é apenas 
uma sugestão que devemos redescrever, criar novas narrativas 
sobre a forma que compreendemos e nos movemos no mundo. 
Ou seja, a metafísica depois do final da metafísica – a ontologia 
menor da desconstrução – passa a ser algo que tem mais a ver com 
a prática e com a interação entre seres humanos do que com a 
descrição de uma realidade primeira que está lá fora. Nossa atitude 
pós-ontoteológica, ou, como diz o professor Ernildo Stein, nossa 
atitude depois de repensar a metafísica, deixa completamente de 
lado um mundo ideal que existiria lá fora (“lá fora” é uma 
expressão que aprendi com Rorty).  

Nós vivemos na era da ciência. Com isso o fim da 
metafísica parece ter chegado. Também o fim da religião? 
Também o fim da arte? Enquanto perguntarmos assim, 
enquanto continuarmos efetivamente formulando 
questões, tudo permanece em aberto. Mesmo a 
possibilidade da metafísica. A metafísica talvez não seja 
apenas – e mesmo em Aristóteles ela não é apenas – aquela 
ontologia que busca constituir junto ao ente supremo o que 
o ser é.  Ela significa muito mais a abertura para uma 
dimensão que, sem fim como o próprio tempo e presente 
fluente como o próprio tempo, envolve todo o nosso 
questionar, todo o nosso dizer e todas as nossas esperanças 
(GADAMER, 2008, p. 121). 

Talvez a transformação seja mais radical do que era 
esperado no início, quando Heidegger e Gadamer começaram a 
falar do fim da metafísica: não importa mais o que as coisas são 
por si mesmas, mas o que elas significam para nós, ou o que 
fazemos com elas. Isso tudo é um desdobramento de certas ideias 
heideggerianas de Ser e tempo. Foi Rorty quem leu Heidegger como 
fundamentalmente um filósofo pragmatista existencial: o ser não 
tem uma essência por si mesmo, pois ele apenas tem sentido e pode 
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ser pensando quando ligado à compreensão do Dasein; ele apenas 
tem sentido ligado ao projeto existencial dos seres humanos, e em 
projetos compartilhados, já que ser no mundo é ser com os outros. 
Diferença ontológica, neste contexto, quer dizer algo parecido 
com: ser não é o que existe mas é o que acontece na compreensão 
cotidiana dos seres humanos. Rorty, de certa forma, é um autor 
que combina um Hegel sem escatologia a um Heidegger sem 
ontologia.  
 A desconstrução da metafísica diz que mesmo que não 
exista nenhum logos objetivo na realidade e na história, é como se o 
tempo todo os metafísicos concordassem sobre alguma coisa 
dando um tipo de testemunho, dando certa continuidade ao logos 
metafísico desde Aristóteles. A desconstrução da metafísica é uma 
tentativa de tornar evidente e clarear a historicidade desse jogo que 
os metafísicos sempre jogaram. A ontologia menor – a metafísica 
repensada que o professor Stein fala há anos em livros e cursos – 
se distingue de uma metafísica associada ao esplendor da 
ontoteologia – o esplendor de algo que abarca tudo, algo que 
fornece uma moldura mais larga possível e fixa as fronteiras de 
todos os pensamentos com sentido. A desconstrução está 
sugerindo o abandono da noção de algo alto, vasto e grandioso em 
razão da noção de alguma coisa mais humilde e menor. Aqui 
também podemos entender a recusa de Rorty de certa esquerda 
tradicional e radical. Em vez de pensar que está em contato com 
algum poder infinito, o metafísico da ontologia menor quer fazer 
finitas e pequenas mudanças. Os metafísicos da desconstrução vão 
se ligar a uma esquerda reformista e não a uma esquerda 
revolucionária. Em vez de dizer que suas ideias refletem algo 
grandioso, derivado de alguma apreensão profunda da realidade e 
da história, eles se colocam diante da história como quem busca 
sugestões que poderiam servir a propósitos particulares.  

A desconstrução da metafísica parte de uma tese original: 
autores como Aristóteles, Kant e Hegel não são clássicos por causa 
das fontes da qual vêm, mas por causa do efeito que ainda têm 
sobre nós. Se não desenvolvemos ainda todas as consequências da 
desconstrução contra a ontoteologia, é porque ainda não somos 
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suficientemente irônicos, ainda nos recusamos a rir da tradição 
ontoteológica. Mas o que quer dizer “ser suficientemente irônico”? 
Depois de todas essas críticas ao pensamento metafísico, não 
aceitamos mais a ideia de um tipo de realidade estável, autêntica, 
básica e que a metafísica deve descobrir e mostrar. Por isso rimos. 
No entanto, a inexistência de fundamento metafísico é o nosso 
fundamento metafísico. Só aceitando radicalmente nossa 
historicidade podemos, agora, falar de metafísica e de ontologia. O 
que quero dizer é que somos metafísicos fundamentalmente 
porque não somos ontoteológicos. Isso quer dizer que não 
estamos mais em um diálogo transcendental com a história dos 
fundamentos e com o ser. A questão que quero colocar é a 
seguinte: qual a relação de nosso trabalho ontológico menor e o 
fim de um tipo de metafísica do absoluto? Como vamos trabalhar 
a metafísica a partir do ponto de vista do fim da metafísica? 

A primeira consequência é que seremos autores mais 
hermeneutas e pragmáticos, e não pensaremos que estamos em um 
tipo de trabalho missionário, como se quiséssemos converter 
nossos leitores a uma verdade maior e mais poderosa. Um livro de 
metafísica não-ontoteológica é, em primeiro lugar, um livro não 
missionário. Isso é uma forma de dizer como é possível falar de 
ontologia a partir da multiplicidade das ontologias possíveis, sem 
afirmar quais são as corretas e sem reduzir as possibilidades. 
Quando Gadamer nos disse que ser que pode ser compreendido é 
linguagem, ele nos ensinou que pensar o ser não é uma questão de 
apontar para algo que já está lá, mas é algo que se constrói no 
discurso intersubjetivo. A verdade do ser não está enterrada em 
nenhum lugar, pois é apenas o resultado do diálogo humano, do 
livre mercado das ideias.   

O metafísico, em suma, pensa que há uma redescrição e o 
poder, e que a redescrição certa pode nos libertar. O 
ironista não oferece qualquer garantia parecida. Tem que 
dizer que nossas chances de liberdade dependem de 
contingências históricas que só ocasionalmente são 
influenciadas por nossas redescrições de nós mesmos. Não 
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conhece nenhum poder do porte daquele que o metafísico 
se diz familiarizado (RORTY, 2007, p. 196). 

O fim da metafísica, ou a desconstrução da metafísica, nos 
libertou da importância da ontologia objetiva e também da 
necessidade de qualquer fundamentação não relacionada ao 
diálogo intersubjetivo. Vejo aqui uma série de consequências para 
nosso trabalho sobre metafísica. Por exemplo, a todo momento 
que começamos a analisar um período histórico da metafisica, 
percebemos que há mais implicações que num primeiro momento 
não percebemos e que provavelmente trazem um viés político: a 
metafísica sempre esteve conectada ao modo que as pessoas viviam 
suas vidas, à forma como era concebida a vida cotidiana comum. 
Ou seja, metafísica sempre teve certa autoridade na vida comum 
das pessoas.  

A metafísica – mitologia branca que reúne e reflete a cultura 
do Ocidente: o homem branco toma sua própria mitologia, 
indo-européia, o seu logos, isto é, mythos do seu idioma, 
pela forma universal do que deve ainda querer designar por 
Razão. O que não é de modo algum pacífico (DERRIDA, 
1991, p. 253). 

No entanto, será que estamos exagerando a importância da 
política na história da metafísica? Algumas pessoas criticam 
fortemente Derrida, por exemplo, por ter exagerado na politização 
da metafisica. Porém, o que o autor queria mostrar era que o modo 
de experimentar a verdade sempre se dá no intercurso social, e por 
isso a separação metafísica entre essência e vida cotidiana é 
bastante suspeita. A metafísica é uma estrutura muito forte em 
nossas vidas, e ela sempre implicou certo autoritarismo na vida das 
pessoas. Assim, quando falamos sobre como pensar a metafísica 
depois do final da metafísica, uma outra questão está implicada: o 
que será da tradição metafísica, de sua estrutura inflexível e 
doutrinária? Algumas pessoas se surpreendem por Heidegger e 
Derrida ainda insistirem no conceito de metafísica mesmo depois 
de romperem com a forma de pensar as questões da metafísica. A 
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questão é que a metafísica chegou até esses autores por meio das 
instituições, de autores e de textos. Dessa forma, eles pensaram que 
há algo de objetivo nessas ideias, uma presença cultural que vai 
além de ser uma simples área em que autores despejaram questões 
sobre o ser ou Deus.  

Voltando à nossa questão principal: o que devemos esperar 
de uma ontologia menor que desconstrói a metafísica, essa área de 
conhecimento que agora sabemos ter determinado muitos 
aspectos de nossa vida social? Precisamos, em primeiro lugar, 
sempre lembrar que a história da metafísica não se restringiu ao 
que podemos ler nos textos, pois ela esteve envolvida com a 
história de instituições sociais.  Assim não podemos deixar de lado 
a ideia de que há um tipo de problema social na história da 
metafísica. Ela também implica a forma que vemos nossa 
identidade enquanto ocidentais. Por isso a questão de como se 
deve trabalhar com metafísica está diretamente conectada com o 
que esperamos de nosso futuro ocidental. Esse talvez seja nosso 
diferencial enquanto desconstrutores da metafísica e, ao mesmo 
tempo, nosso complicador: descobrimos que somos mais 
interessados em criatividade e liberdade do que os nossos 
professores (ou os professores de nossos professores) foram. E 
assim nos colocamos diante de um pequeno dilema: não podemos 
fugir inteiramente da questão se aceitamos a história da metafísica 
enquanto uma instituição tradicional ou se devemos recusá-la 
como uma parte de um passado que não queremos repetir. Não há 
aqui alternativas: temos que suportar nosso dilema. 

A metafísica ontoteológica gostava de colocar as pessoas 
diante de algum dever absoluto, como se as pessoas tivessem um 
tipo de missão na terra. Na Idade Média, era dito que tínhamos um 
dever apenas com Deus. Durante o Iluminismo, nos falaram que 
nosso dever maior era com a razão. Hoje estamos na era da 
desconstrução dessas ideias de deveres absolutos. Podemos dizer, 
partindo de Rorty, que no fim da metafísica há uma conexão entre 
metafísica e democracia. Nosso terceiro capítulo tratará disso. 
Nossas teses ontológicas precisam ser no mundo intelectual o que 
a democracia é no mundo político. Isso significa que mais do que 
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professar verdades transcendentais devemos possibilitar um 
progresso de novos modos de falar, novos vocabulários que 
permitam as coisas soarem mais plausíveis às pessoas. Então, falar 
sobre metafísica hoje dependeria da substituição da erudição 
histórica por aquilo que Rorty gostava de chamar de ironia. Por 
isso o riso é um elemento fundamental deste trabalho.  

Nós, intelectuais, desde Platão, temos enriquecido essas 
fantasias banais, locais, pequenas e concretas com um 
conjunto de fantasias bem mais amplas, abstratas e 
sofísticas. Entre Platão e Hegel, essas foram as fantasias que 
se articularam às fantasias concretas e pequenas por meio 
de acréscimo a elas de uma história sobre a relação dos seres 
humanos com alguma coisa a-histórica – algo como Deus, 
ou Natureza Humana, ou Natureza da Realidade 
Cognoscível Cientificamente. Após Hegel, e 
especificamente após Lenin, trocamos a narrativa sobre a 
relação dos seres humanos pela História. A própria História 
reificada em algo com forma e movimento, tomou o lugar 
de um poder atemporal. Mas ainda quando afirmamos por 
que as pequenas fantasias não têm sido realizadas 
afirmando que isso dependia da obtenção de uma relação 
mais próxima a algo maior e mais poderoso do que nós 
mesmos” (2005, p. 59). 

É importante que a ontoteologia seja conhecida para 
preservar a continuidade desse logos ocidental metafísico. Isso é 
conhecimento. Não é porque somos críticos com a ideia de que a 
verdade está lá fora, que achamos que o conhecimento perdeu seu 
sentido. No entanto, temos que pensar também num sentido 
heideggerino: mais do que calcular e repetir conteúdos, precisamos 
refletir sobre as consequências sociais daquilo que estudamos, 
saber que implicam paradigmas que devemos analisar. Metafísica 
não é algo que apenas diz respeito a conceitos que estariam lá fora. 
Ela trata da forma que nos relacionamos com o ser e com os seres 
das demais pessoas. Ela sempre dependeu de condições históricas 
e de inter-relações sociais. Os metafísicos sempre acreditaram que 
se você não demonstrar um grande conceito transcendental, você 
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não vai convencer ninguém. Havia todo um sentimento de 
dependência entre os discursos metafísicos e aquilo que Derrida 
chamada de violência da luz. E isso teve implicações sérias em nossa 
vida social. Ela sempre foi guiada por um profundo desejo – que 
pode ser explicado freudianamente – de transparência e de pureza. 
Ela precisava sempre apelar para algo mais profundo, e os 
metafísicos sabiam fazer esse jogo. Agora, com a desconstrução, 
esse ideal de pureza e transparência deve perder a sua força em 
nossos textos.  

Ou seja, temos que abandonar a ideia de que metafisica e 
ontologia serviram para alcançamos um ponto culminante. Rorty 
nos ensina a ser hegelianos sem escatologia, ficando apenas com a 
parte de Hegel sobre fazer filosofia ser aprender o nosso tempo 
em pensamento. A metafísica também gostava de pensar que as 
pessoas existem em virtude de alguma finalidade maior: o Estado 
Político, a Revolução, a promoção da Felicidade Universal. Esse 
tipo de pensamento em que o ser humano é um meio para um fim 
maior é o que Rorty pensava predominar na tradição 
ontoteológica. A questão que gostaria de colocar efetivamente ao 
longo desse livro, e que perpassa os diferentes autores 
contemporâneos com os quais vou trabalhar, é a seguinte: por que 
ainda insistimos em questões da metafísica depois de tantos 
filósofos competentes já terem escrito o seu obituário? Ou os 
metafísicos são como aqueles bêbados chatos que simplesmente 
não sabem a hora de calar a boca ou há algo de indispensável no 
pensamento metafísico, algo que está diretamente ligado ao sentido 
de nossa existência e que não podemos abrir mão tão facilmente. 
É disso que tratará esse livro. Depois do fracasso das pretensões 
da ontoteologia, o rei está nu. No entanto, já está mais do que na 
hora de vesti-lo. 



CAPÍTULO 2 

Metafísica ou nada 

“A metafísica e a essencialidade têm outra lógica, diversa 
da do entendimento sadio do homem.” 

(Heidegger) 

“I will have to speak a little brutally: I have never tried to confuse 
literature and philosophy or to reduce philosophy to literature.” 

(Derrida) 

“When I say that quasi-transcendentality is at once ironic and 
serious, I am being sincere.”  

(Derrida) 

2.1.  Uma “quase-transcendência” 

 
Estamos vendo neste livro como autores marginais como 

Benjamin, Derrida e Rorty construíram boa parte de suas teorias 
em um trabalho de confronto e revisão dos fundamentos da 
tradição ontológica. Então como explicar que em escritos pós-
modernistas e pós-estruturalistas de seguidores desses autores o 
conceito de “metafísica” evaporou-se, sem deixar vestígios? Como 
pôde acontecer que esses três autores – que, apesar da força 
inventiva de seu pensamento e das rupturas que provocaram, ainda 
se vinculavam diretamente à tradição filosófica – auxiliaram de 
alguma forma a desacreditar o trabalho metafísico?  

Tais autores trabalharam o tempo todo recusando uma 
noção de verdade como representação – e, nesta recusa do modelo 
moderno de representação, o bebê transcendental foi muitas vezes 
displicentemente jogado fora junto com as águas sujas do 
idealismo alemão. Disso se seguiu um ceticismo epistemológico no 
qual qualquer ato de teorizar e identificar algo como sendo uma 
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totalidade ou uma fundamentação última implicaria um 
injustificável ponto de vista divino fora do tempo e da história. 
Esse movimento teórico pretendia ir muito além de mostrar os 
enganos da tradição metafísica: ele queria também desconstruí-la e 
mostrar que a racionalidade metafísica sempre implicou também 
poder e interesses. Assim, num mundo em que boa parte das 
pessoas adota um comportamento totalitário, em que fanáticos 
religiosos batem suas cabeças até sangrar e esperam brevemente 
ser conduzidos até o céu, os pós-metafísicos anunciam que Deus 
está morto e enterrado, e que não há mais espaço para a 
fundamentação de nada em argumentos metafísicos. No entanto, 
Rorty e Derrida sempre estiveram bastante seguros do seu campo 
de atuação:  

I do not think that a critic of metaphysics, in the tradition of Nietzsche 
and Heidegger, should be read in this way. For without the traditional 
concepts of metaphysics one cannot make sense of the appearancereality 
distinction, and without that distinction one cannot make sense of the 
notion of ‘what is really going on’. No more metaphysics, no more 
unmasking (RORTY, 1996, p. 14).  

Os teóricos do final da metafísica passaram, um pouco 
apressadamente, a considerar qualquer teoria metafísica como algo 
inerentemente fechado, dogmático e inflexível, encarando o 
pensamento metafísico como demasiado teleológico e totalitário. 
Que muito disso já estava presente em autores como Benjamin, 
Rorty e Derrida, isso é algo que aceitamos. No entanto, deturpado 
desse modo grosseiro, o conceito de metafísica nestes autores 
acaba por ser invalidado e, como consequência, essa postura crítica 
com a tradição perde o sentido. O objetivo deste capítulo é, de 
certa forma, amenizar os estragos, isto é, esclarecer um pouco esse 
confuso esquecimento do conceito de metafísica nos escritos 
contemporâneos que seguem Rorty e Derrida. Porém, mais do que 
isso, importa fazer uma intervenção filosófica que mostre que o 
esquecimento do terreno metafísico é uma traição intelectual ao 
projeto filosófico original desses autores. Derrida na seguinte 
passagem deixa claro que mesmo sua ironia ainda está vinculada à 
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grande tradição metafísica, até por uma questão de 
responsabilidade filosófica:  

When I say that quasi-transcendentality is at once ironic and serious, 
I am being sincere. There is evidently irony in what I do—which I 
hope is politically justifiable—with regard to academic tradition, the 
seriousness of the philosophical tradition and the personages of the great 
philosophers. But, although irony appears to me necessary to what I 
do, at the same time—and this is a question of memory—I take 
extremely seriously the issue of philosophical responsibility. I maintain 
that I am a philosopher and that I want to remain a philosopher, and 
this philosophical responsibility is something that commands me. 
Something that I learned from the great figures in the history of 
philosophy, from Husserl in particular, is the necessity of posing 
transcendental questions in order not to be held within the fragility of 
an incompetent empiricist discourse, and thus it is in order to avoid 
empiricism, positivism and psychologism that it is endlessly necessary 
to renew transcendental questioning. But such questioning must be 
renewed in taking account of the possibility of fiction, of accidentality 
and contingency, thereby ensuring that this new form of transcendental 
questioning only mimics the phantom of classical transcendental 
seriousness without renouncing that which, within this phantom, 
constitutes an essential heritage. And I believe that what I said earlier 
about fiction and literature is indispensable for the elaboration of this 
quasi-transcendentality. This is notably the case when I think of how 
I have been regularly lead back over the past thirty years, and in 
relation to quite different problems, to the necessity of defining the 
transcendental condition of possibility as also being a condition of 
impossibility. This is something that I am not able to annul. Clearly, 
to define a function of possibility as a function of impossibility, that is, 
to define a possibility as its impossibility, is highly unorthodox from a 
traditional transcendental perspective, and yet this is what reappears 
all the time, when I come back to the question of the fatality of aporia 
(DERRIDA, 1996, p. 81). 

Esse tipo de trabalho “quase transcendental”, das 
condições de possibilidade como sendo também condições de 
impossibilidade, que busca renovar o transcendental clássico, é 
próprio de autores com certo carinho por viver à margem – como 
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aqueles com os quais trabalhamos nesta tese. E investir numa 
atitude crítica em relação à metafísica não deixa de ser uma 
pequena compensação para suas condições de excluídos. Filósofos 
como Benjamin, Rorty e Derrida, apesar de todos seus ataques à 
tradição metafísica, precisam dela para construírem suas 
identidades marginais. E é por isso que estamos dispostos algumas 
vezes a tolerá-los em nossos cursos de História da Filosofia. Dizem 
que o opressor mais eficiente é aquele capaz de fazer seus 
subalternos identificarem-se com seu poder. É mais ou menos isso 
o que acontece com esses autores: libertar-se do peso da tradição 
metafísica era impossível porque isso implicaria uma libertação 
total de si mesmo, uma perda de identidade, uma perda do sentido 
de sua própria atividade de transgressão.  Essa é uma atitude teórica 
e uma forma de racionalidade capaz de misturar ambiguamente um 
sofrimento e um prazer pelo marginal. Se tirarmos a metafísica de 
Benjamin, Rorty e Derrida, até teremos textos interessantes e bem 
escritos, porém inúteis filosoficamente.  

 

2.2. Desconstrução e metafísica  

 
É provável que os filósofos que se ocupam com metafísica 

ainda não tenham proposto uma definição única e definitiva desse 
conceito. E isso não se dá porque as pessoas que trabalham nessa 
área sejam conhecidas por sua pouca inteligência, mas porque o 
conceito de metafísica implica uma tradição e uma série de 
significados que podem não ser compatíveis entre si. O conceito 
de metafísica é, para colocar em termos derridadianos, um texto, 
uma escritura, tecida com uma trama inteira de diferentes fios 
conceituais. É o traço e o rastro, um diferir por divergentes 
histórias, e tentar comprimir essa riqueza de significados em uma 
Grande Metafísica Geral ou em uma História do Ser não é tarefa 
das mais fáceis.  

No interior da metafísica da presença, da filosofia como 
saber da presença do objeto, como ser junto-de-si do saber 
da consciência, acreditamos simplesmente no saber 
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absoluto como fechamento, se não como fim da história. 
Cremos literalmente nisso. E que um tal fechamento ocorreu. A 
história do ser como presença, como presença a si no saber 
absoluto, na consciência (de) si na infinidade da parusia, 
essa história está fechada. A história da presença está 
fechada, pois “história” quis dizer apenas isso: apresentação 
(Gegenwärtingung) do ser, produção e recolhimento do ente, 
como saber e domínio (DERRIDA, 1991, p. 115).   

Uma forma de tentarmos entender o significado de um 
termo específico é vermos como ele costuma ser utilizado por 
pessoas comuns, caso chegasse a sê-lo. Não que isso se configure 
um tribunal de última instância para definirmos o sentido de um 
conceito filosófico, porém pode ser útil para mostrar como um 
termo filosófico técnico entrou na história e no mundo da vida. 
Então imaginemos que no meio de uma conversa de bar animada 
na Cidade Baixa, alguém diga: “bem, mas aí você já está sendo por 
demais metafísico”. Nesse caso a pessoa não está querendo dizer 
que o que foi dito é simplesmente falso. Afirmar, numa conversa 
corriqueira, que alguém está falando “metafisicamente” é mais 
dizer que a pessoa está falando de uma forma desnecessariamente 
abstrata, que ela parte de um conjunto de conceitos que não estão 
conectados diretamente à prática e que assim distorce a 
compreensão empírica da coisa. É como se a pessoa do bar 
dissesse: “eu vejo as coisas como elas realmente são e se 
apresentam, sem devaneios desnecessários, já você as vê de forma 
obscura, através de um filtro imposto por algum sistema 
transcendental doutrinário”. Há aqui o suposto de que a visão 
metafísica do mundo envolve uma desnecessária complexidade, 
uma visão que mais complica do que explica o mundo – e, assim, 
pensar o mundo metafisicamente seria fazê-lo de maneira 
desnecessariamente estereotipada, esquemática e, talvez, com um 
toque de delírio. Aqui o oposto de metafísica seria uma visão mais 
empírica e pragmática. Esse ponto de vista tem o confiável apoio 
do filósofo Richard Rorty (e as pessoas comuns que debatem nos 
bares da Cidade Baixa podem ficar satisfeitas em saber que um 
intelectual importante como Rorty pensa parecido com elas). 
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Os metafísicos pensam que, por natureza, os seres 
humanos desejam saber. Pensam-no porque o vocabulário 
que herdaram, seu senso comum, fornece-lhes uma 
imagem do saber como uma relação entre os seres humano 
e a “realidade”, bem como a ideia de que temos a 
necessidade e também o dever de estabelecer essa relação 
(...). Assim os metafísicos creem existir lá fora, no mundo, 
essências, essências reais que é nosso dever descobrir, e que 
estão dispostas a ajudar em sua própria descoberta 
(RORTY, 2007, p. 136).  

Essa é uma crença comum um pouco viciada de que a 
metafísica é uma forma abstrata esquemática e inflexível de ver o 
mundo, que se opõe a alguma sabedoria mais simples e pragmática. 
Muitas vezes o que se quer dizer com isso é que os filósofos 
continentais estão presos nas garras da metafísica enquanto os 
analíticos norte-americanos veem as coisas como elas realmente 
são. Uma coisa engraçada dessa forma pejorativa de ver a 
metafísica é que ela é considerada ao mesmo tempo de duas 
maneiras bastante contraditórias entre si: ela é cegamente obscura 
e excessivamente racionalista. Isto é, por um lado as teses 
metafísicas são apaixonantes e retóricas, impelidas por algum 
desejo de poder obscuro e quase uma fé pseudorreligiosa que o 
sóbrio mundo desencantado e cientificista felizmente tem 
superado; por outro lado, ela é vista como um árido sistema 
conceitual que visa reconstruir o mundo de cima para baixo, de 
acordo com algum projeto transcendental infalível.  

Uma objeção óbvia que podemos fazer para quem acusa a 
metafísica de ser excessiva e desnecessariamente sistemática e 
rígida em suas ideias é a de que nem todo sistema 
desnecessariamente rígido de pensamento é necessariamente 
metafísico. Posso muito bem ter crenças bastante inflexíveis e 
sistemáticas sobre a forma que corto o meu cabelo, preferindo 
sempre o mesmo cabelereiro e submetendo meus cabelos a um 
número exato de cortes. No entanto, na maioria das vezes, seria 
estranho classificar essa crença como “metafísica” (“neurótica” 
talvez fosse uma classificação mais adequada).  
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Para darmos conta dos múltiplos aspectos sobre a questão 
do pensamento pós-metafísico, convém desenvolver 
questões introdutórias que possam servir de baliza para 
formar um quadro de afirmações necessárias para abordar 
com uma mínima clareza essa posição. Primeiro, devemos 
olhar para a expressão “metafísica” como sendo um 
conceito que abrange a elaboração de questões metafísicas, 
isto é, que tem como objetivo uma reflexão sobre a 
totalidade do mundo e do homem (STEIN, 2014, p. 117).  

É verdade que as pessoas muitas vezes empregam a palavra 
“metafísica” para designar qualquer crença sistemática e abstrata. 
Porém há outra característica que, com desprezo, as pessoas 
costumam dar à “metafísica”, e aqui Derrida teve um papel 
fundamental. É a ideia de que teorias metafísicas sempre 
implicaram questões de poder. E o que isso quer dizer? Não 
significa apenas que a tradição metafísica ocidental teve algum 
interesse em legitimar o poder de alguma classe ou grupo social 
privilegiado. Derrida trata dessa questão em um texto chamado A 
mitologia branca. E lá ele trabalha com a ideia de que no interior do 
pensamento metafísico sempre houve modos em que o significado 
contribuiu para manter as relações de dominação e exclusão. Isso 
se deu porque no Ocidente um significado dominante pode 
legitimar-se promovendo crenças e valores compatíveis com ele, 
naturalizando e universalizando os significados decorrentes, 
tornando-os óbvios e aparentemente inevitáveis; jogando para a 
margem significados que pudessem desafiá-los, excluindo formas 
rivais de significação mediante uma lógica não declarada de 
repetição do mesmo, e, com isso, construindo os signos da 
realidade social. Derrida chamou esse processo de “mitologia 
branca” – outras vezes ele chamou de “repetição” – da metafísica 
ocidental, pois ela assume uma forma camuflada e repressora de 
perpetuação dos mesmos significados.  

A metafísica – mitologia branca que reúne e reflete a cultura 
do Ocidente: o homem branco toma sua própria mitologia, 
indo-européia, o seu logos, isto é, mythos do seu idioma, pela 
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forma universal do que deve ainda querer designar por 
Razão. O que não é de modo algum pacífico (DERRIDA, 
1991, p. 253).  

 No entanto, a crítica de Derrida tem ao menos um 
problema: nem todo corpo de crenças em que um significante é 
privilegiado está associado a um poder dominante e real. Por 
exemplo, será que o feminismo, ao privilegiar o signo “mulher” ao 
signo “homem”, está sendo tão mitológico quanto a metafísica 
clássica? Ou trata-se apenas de uma atitude de resistência? De fato, 
nem todo pensamento que trabalha com um significado 
privilegiado é um esquema estéril e totalizante. Percebemos em 
Derrida a necessidade de uma definição mais ampla de metafísica 
como uma mitologia branca, algo que deveria sair do plano da 
escritura e pensar a interseção entre sistemas metafísicos e o poder 
político real.  

Derrida gostava muito de mostrar que a violência e o poder 
não dizem respeito apenas aos exércitos e aos governos. Eles são, 
na verdade, uma rede de força penetrante no próprio discurso 
ocidental, que se tece em nossos menores pensamentos e em 
nossas frases mais íntimas. Segundo essa visão, limitar o poder e a 
violência apenas às manifestações políticas mais óbvias é apenas 
uma forma de agir desse poder e dessa violência original, que 
oculta, assim, o caráter difuso e complexo de seu repetir na nossa 
linguagem. Porém, se o poder na história da metafísica é tão 
onipresente como a própria Divindade, então o conceito de 
metafísica corre o risco de perder totalmente sua capacidade 
original de significar, reduzindo-se a um significado quase vazio.  

Para compreender em que reside o poder da voz em que a 
metafísica, a filosofia, a determinação do ser como presença 
são a época da voz como domínio técnico dos er-objeto, 
para compreender a unidade da tecne e da phone é preciso 
pensar a objetividade do objeto. O objeto ideal é o mais 
objetivo dos objetos: independente do hic at nunc dos 
acontecimentos e dos atos da subjetividade empírica que o 
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visa, ele pode, ao infinito, ser repetido, continuando sempre 
o mesmo (DERRIDA, 1994, p. 86).  

Precisamos ser mais justos com Derrida. Quando ele 
relacionou a tradição metafísica e seus signos com um tipo de 
poder, ele estava falando de um poder mais central, de uma forma 
de repetição de significados que entrou mais forte na tradição 
ocidental. Dessa forma, uma discussão entre um casal de 
namorados, à mesa de café, sobre quem deixou queimar as 
torradas, não tem nada daquela violência da mitologia branca 
denunciada pelo autor. Porém, se essa mesma discussão começasse 
a envolver questões de gênero e opiniões sobre o papel de cada um 
dos gêneros no mundo e na história, Derrida não demoraria em 
dizer que isso tudo seria uma consequência do falocentrismo da 
cultura ocidental. Portanto, Derrida jamais pretendeu dizer que 
qualquer bate-boca entre amigos por causa dos seus times de 
futebol tem a mesma força significativa dentro da cultura 
falocêntrica do Ocidente do que a exclusão de minorias e suas 
formas específicas de significar o mundo. Quando Derrida revisa 
a história da metafísica e diz que o poder está em toda parte em 
que há signos, ele não está dizendo que todo conflito tem peso 
igual, mas está nos dizendo que há uma força repressora original 
que age no interior do discurso metafísico e da tradição metafísica 
quando ela elege seus significados privilegiados. O que veremos 
nesse capítulo é como essa força se fez e se faz presente no interior 
da linguagem metafísica e, principalmente, como a desconstrução 
se oferece como uma alternativa.   

Desse modo se encontram duas direções críticas. No 
interior das discussões sobre linguística, as relações entre 
significante e significado, e a outra no contexto de uma 
teoria do encobrimento do ser na história da metafísica. 
Esse segundo aspecto trouxe para a teoria da desconstrução 
uma justificação filosófica de caráter histórico e ontológico. 
A desconstrução em geral não poderia ser apenas um ato 
ou uma operação de um sujeito que propunha um novo 
dispositivo para enfrentar um texto ou uma leitura. Pelo 



78 | Ironia e Ceticismo: a desconstrução como o riso da filosofia 

 

contrário, pela Filosofia, a desconstrução iria se inserir num 
todo maior que vê, na metafísica logocentrista, uma história 
do esquecimento do ser. Desse modo, a tarefa de 
desconstruir um texto estava ligada a um acontecimento no 
qual se dá “a clausura do saber e a disseminação do sentido” 
(STEIN, 2008, p. 138).  

É assim que a tradição metafísica em Derrida se tornou 
mais uma questão de discurso e de linguagem. O discurso 
metafísico tende a ter seu próprio léxico característico, os conceitos 
com os quais ele costumou trabalhar desde sua origem. A novidade 
de Derrida foi mostrar que esses termos não são tão inocentes 
assim: eles possuem interesse de poder e podem gerar efeitos 
políticos. Apoiando-se nessas ideias de Derrida, muito do 
movimento pós-estruturalista construiu um universo teórico em 
que tudo, desde escovar os dentes antes de dormir até derrubar 
ditaduras, implicou questões de poder e violência. Outros seguram 
fieis ao gesto teórico de Derrida. O filósofo brasileiro Flávio 
Kothe, por exemplo, escreve uma grande obra defendendo que 
boa parte da formação do cânone da literatura nacional é nivelada 
por poder e interesses. Descrever a formação do cânone nacional 
como um “discurso interessado” requer um trabalho teórico de 
desconstrução próximo ao de Derrida, quando ele caracteriza a 
metafísica tradicional como uma mitologia branca. Em ambos os 
casos, a desconstrução do discurso dominante só é eficaz e 
elucidativa porque nos ajuda a distinguir entre os interesses e 
conflitos de poder que agem no interior da linguagem que são 
claramente centrais e os que não o são.  

Só desconstruindo o gesto semântico da estrutura profunda 
do cânone dominante é que se percebe o sentido da 
manipulação ideológica articulada pelas obras, e por 
trechos antológicos de obras, que funcionam como signos 
de uma sentença jamais claramente formulada pela 
historiografia que é canonizada porque canoniza o cânone 
(KOTHE, 1997, p. 12).  
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Essa retomada da crítica à metafísica feita por Derrida não 
chega nem perto de tocar nas questões epistemológicas envolvidas 
numa teoria metafísica – a questão, por exemplo, sobre as 
condições de possibilidade de conhecermos objetos do mundo. A 
ligação entre metafísica e epistemologia não é o que existe de mais 
popular entre aqueles que seguem Derrida. A própria 
epistemologia clássica está, no momento, um pouco fora de moda, 
abrindo espaço, nos cursos de filosofia analítica, para derivados 
mais pop da epistemologia, como a epistemologia social. A 
suposição metafísica mais fundamental da epistemologia clássica, 
isto é, a ideia de que nossas ideias e nossos enunciados 
correspondem aos modos como as coisas são já há um bom tempo 
que é desacreditada na teoria do conhecimento. Além disso, a ideia 
de que uma minoria de metafísicos monopoliza um conhecimento 
certo e objetivo da realidade, enquanto o resto de nós está 
mergulhado numa névoa de erro e falsidade, não é uma ideia 
interessante numa sociedade democrática.  

Mas, se é isso o que queremos dizer, então seria melhor 
afirmar que o que acabou foi a nossa convicção de que há 
algum objeto – a alma humana, a vontade de Deus, o 
processo evolutivo, a História ou a Linguagem, por 
exemplo – uma abordagem conceitual melhor que ampliará 
nossa chance de fazer a coisa certa (RORTY, 2005. p. 58). 

Disposto a fugir desse elitismo da metafísica, Rorty propôs 
que, em sua sociedade liberal ideal, seus intelectuais se tornassem 
ironistas, reconhecendo a própria contingência e assumindo uma 
atitude desdenhosa e despreocupada com relação às suas próprias 
crenças. Dessa forma, o comportamento irônico dos intelectuais 
de Rorty deveria revelar-se uma arma subversiva capaz de mudar a 
forma como as pessoas veem o mundo e a si mesmas, mesmo que 
na realidade os americanos seus compatriotas continuem a saudar 
a bandeira, a andar armados pela rua e levar a vida por demais a 
sério.  
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O metafísico, em suma, pensa que há uma redescrição e o 
poder, e que a redescrição certa pode nos libertar. O 
ironista não oferece qualquer garantia parecida. Tem que 
dizer que nossas chances de liberdade dependem de 
contingências históricas que só ocasionalmente são 
influenciadas por nossas redescrições de nós mesmos. Não 
conhece nenhum poder do porte daquele que o metafísico 
se diz familiarizado (RORTY, 2007, p. 196).  

No entanto, não é o caso de que Derrida apenas defendesse 
uma definição mais “politizada” de metafísica do que uma 
“epistemológica”. Sua intenção era mostrar que mesmo quando os 
autores trabalharam com intenções epistemológicas, processos de 
poder ficavam presos no reino do significado, nos termos e 
conceitos escolhidos em cada metafisica, com as quais ordens 
sociais foram criadas e mantidas. É por isso que sua desconstrução 
da tradição ontológica se ocupa mais com o reino do significado e 
com os conflitos existentes no campo dos significados.  

Não se trata de dizer que, durante a história da filosofia, 
quando alguém declarava um enunciado metafísico, essa pessoa 
não tivesse boas razões para sustentar o que dizia; ele estava 
querendo mostrar que essas pessoas não estavam tão 
inequivocamente seguras e transparentes de suas intenções 
fundamentais, e que essas questões também eram relevantes para 
uma compreensão correta do acontecer da tradição ontológica. 
Peguemos o exemplo do trabalho de desconstrução feito por 
Kothe: “Literatura brasileira pressupõe uma unidade, que é apenas 
uma suposição, uma composição fictícia feita com a ficção, um 
dado cultural, uma imposição factual” (KOTHE, 1997, p. 52). Ou 
seja, quando esse filósofo afirma que a construção do cânone 
literário nacional é essencialmente ideológico, ele está dizendo que 
o cânone está carregado de motivos ulteriores estreitamente 
relacionados à legitimação de certos interesses no interior da 
linguagem literária. Podemos dizer que determinado texto do cânone 
nacional pode ser lido como inocente enquanto fragmento, mas não enquanto 
peça de um discurso maior que é a legitimação dos clássicos. Enquanto ação 
retórica destinada a produzir um efeito no mundo e no tempo, 
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nenhuma obra do cânone é inocente. Não é inocente porque 
envolve uma espécie de logro e porque encerra uma implicação: 
uma identidade nacional que pretende confirmar e repetir.  

O mesmo que Kothe encontrou na formação do cânone 
nacional, Derrida já havia encontrado na formação do que se 
costuma chamar de Tradição Ontológica, e é por isso que mais 
adiante iremos falar de um “cânone metafísico”. O que está 
envolvido aqui é mais uma ilusão de transparência, um enganar a 
si mesmo, uma auto-ilusão, do que falsidades. Poderíamos dizer 
então que, quanto àquilo que aprendemos em nossas aulas de 
metafísica, nas teses que defendemos em nossos programas de 
doutorado, podemos estar seguros em um nível, mas não em outro: 
estamos seguros do seu conteúdo em seu significado superficial, 
mas nos enganamos quanto ao seu valor e a suas suposições 
subjacentes.  

Experimentamos a solidariedade sistemática dos conceitos 
de sentido, idealidade, objetividade, verdade, intuição, 
percepção, expressão. Sua matriz comum é o ser como 
presença: proximidade absoluta da identidade de si, ser-
diante do objeto disponível para a repetição, manutenção 
do presente temporal cuja forma ideal é a presença a si da 
vida transcendental cuja identidade ideal permite idealiter a 
repetição até o infinito. (...) Entretanto, tudo o que é 
puramente pensado como sob esse conceito, sendo, por isso 
mesmo, determinado como idealidade é, de fato, realmente, 
efetivamente, etc. diferido até o infinito (DERRIDA, 1994, 
p. 112).  

Portanto, metafísica para Derrida pode ser definida um 
pouco como uma sistematização específica de signos e significados que 
interrompe o diferir e assim constitui a identidade dos seres humanos, pois os 
sujeitos humanos vinculam-se a esses signos privilegiados nas 
diferentes metafísicas da presença. Derrida aqui está tomando a 
metafísica num sentido mais amplo do que se costuma fazer 
quando se reflete sobre o tema. Ele quer mostrar que o modo de 
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trabalhar da metafísica implica a repetição de uma presença e, dessa 
forma, certo tipo de dominação e exclusão.  

Derrida seguiu o projeto heideggeriano e desferiu um golpe 
certeiro contra qualquer visão apenas racionalista e excessivamente 
transparente da tradição ontológica. A tradição metafísica está 
longe de ser apenas uma coletânea e enunciados filosóficos que 
iluminam ou distorcem a realidade, que podem ser verdadeiros ou 
falsos. Metafísica está ligada diretamente a nossa identidade 
ocidental e a nossas relações efetivas com o mundo, à forma pré-
reflexiva com a qual estamos ligados a nossa realidade social. Trata-
se de compreender que a metafísica formou um espaço, um terreno 
no qual nos movimentamos, algo que atinge a nossa experiência 
aparentemente espontânea no mundo e a forma sob a qual os seres 
humanos estão constantemente em jogo, tomando decisões e 
investidos em suas relações sociais. Podemos dizer que, por tudo 
isso, a metafísica em Derrida se tornou, tanto uma questão de 
proposições, quanto de pseudo-proposições. Por isso seu estilo de 
escrita, sua linguagem mais performativa do que denotativa. E por 
isso a metafísica é uma questão irrecusável para Derrida. Não há, 
na filosofia, alternativa teórica à metafísica. E é isso que nos 
permite falar aqui de uma imposição: metafísica ou nada.  

 Mostrou-se desde o começo que a pergunta pelo sentido 
do ser não só não foi concluída, não só não se formulou de 
modo suficiente, mas, como todo o interesse pela 
“metafísica”, caiu no esquecimento.  A ontologia grega e 
sua história, a qual através de uma multiplicidade de 
filiações e distorções, ainda hoje determina a conceituação 
da filosofia, é a prova de que o Dasein se entende e entende 
o ser em geral a partir do “mundo” e de que a ontologia 
que assim nasceu decaiu na tradição, degradou-se a algo-
que-se-entende-por-si-mesmo e a material para ser 
meramente reelaborado (assim, para Hegel) 
(HEIDEGGER, 2012, p. 85).  

Aqui Derrida está sendo diretamente influenciado por 
essas ideias heideggerianas. Com Heidegger temos o lugar da 
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mudança de uma teoria cognitiva na metafísica para uma 
hermenêutica-fenomenológica – e isso não é negar que a metafísica 
contenha certos elementos epistemológicos e cognitivos. Decerto 
é uma metafísica que continua “subjetiva”, no sentido de ser 
centrada no sujeito humano. Porém, agora seus enunciados devem 
ser vistos como expressando as atitudes e relações vivenciadas do 
ser humano com o mundo. E essa mudança de perspectiva feita 
por Heidegger estava longe de ser um mero capricho pessoal. O 
autor fez um grande esforço teórico para mostrar que a metafisica 
estava longe de ser um conjunto de doutrinas abstratas, mas sim a 
matéria da qual cada um de nós é feito, o elemento que constitui a 
nossa própria identidade ocidental. Dessa forma, desconstruir a 
tradição metafísica é desconstruir nossa própria formação de 
identidade.  

A destruição também não tem o sentido negativo de se 
desfazer da tradição ontológica. Ao contrário, é preciso 
circunscrevê-la em suas possibilidades positivas, o que 
sempre significa em seus limites, isto é, nos limites 
factualmente dados com a respectiva formulação-da-
pergunta e com a prévia delimitação do possível campo de 
investigação. A destruição não se comporta negativamente 
em relação ao passado, sua crítica atinge o “hoje” e o modo 
predominante de tratar a história da ontologia (...). Mas a 
destruição não quer sepultar o passado no nada, ela tem um 
propósito positivo e sua função positiva permanece 
inexpressa e indireta (HEIDEGGER, 2012, p. 87).  

Quando lemos esses textos confusos de Heidegger e 
Derrida, num primeiro momento podemos pensar que suas frases 
não passam de refrãos obscuros ou provérbios esquisitos, 
desprovidos de qualquer significação coletiva. No entanto, esses 
chavões batidos estão profundamente entrelaçados às raízes de 
nossa identidade pessoal. Na metafísica pós-heideggeriana, o 
particular concreto e o universal deslizam sem parar dentro e para 
fora um do outro, evitando uma separação entre as esferas.  
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No entanto, se com Heidegger a metafísica passou a ser 
mais uma questão de significados vivenciados do que de 
representações da realidade, como ficou a questão da verdade ou 
falsidade desses enunciados? Posso pensar que é fácil me enganar 
sobre questões empíricas, mas é mais difícil estar equivocado sobre 
meu próprio modo de ser. Posso confundir um rinoceronte com 
um hipopótamo, mas será que posso estar enganado sobre o 
significado que o rinoceronte me inspira? A resposta é certamente 
positiva. Posso estar enganado sobre o meu modo de ser como 
posso estar sobre qualquer outra coisa. Pode ser também que eu 
realmente tenha tido a experiência de um bando de rinocerontes, 
trajados com roupas típicas de escoceses e fazendo aquelas danças 
folclóricas; porém, é mais provável que seja apenas o resultado das 
estranhas substâncias químicas que tomei na mesma noite. No 
entanto, seria um erro imaginar aqui que Heidegger está falando 
apenas de experiências conscientes, visto que para ele nossa relação 
com as coisas do mundo se dão basicamente numa dimensão pré-
compreensiva. Mas se nossa experiência consciente no mundo já é 
indistinta e indeterminada, então nossa experiência pré-
compreensiva o é ainda mais. Por isso a necessidade heideggeriana 
de tornar transparente sua história: 

Se se deve obter para a questão-do-ser ela mesma a 
transparência de sua história, então é preciso dar fluidez à 
tradição empedernida e remover os encobrimentos que 
dela resultam. Essa tarefa nós a entendemos como a 
destruição do conteúdo transmitido pela ontologia antiga, 
tarefa a ser levada a cabo pelo fio-condutor da questão-do-
ser até chegar às experiências originárias em que se 
conquistaram as primeiras determinações do ser, as 
determinações diretoras a partir de então (HEIDEGGER, 
2012, p. 87).  

Para Heidegger, nossa experiência metafísica no mundo 
pode ser “falsa” num sentido mais singular: ela pode ser 
inautêntica, infiel àqueles valores e significados que se podem 
considerar definitivos, do que faz um ser humano agir bem em 
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determinada situação. Mas isso não resolve nosso problema 
porque não sabemos com toda a certeza do mundo o que torna 
uma existência realmente autêntica. Você pode ficar furioso 
porque seu filho adolescente raspou a parte lateral do cabelo 
deixando apenas um moicano verde em cima da cabeça. Porém sua 
raiva é motivada pela falsa ideia de que uma existência autêntica 
implica que os adolescentes se apresentem em público como 
estudantes de Filosofia do Direito. 

Quero dizer com esse exemplo que Heidegger deu um 
passo adiante quando afirmou que a metafísica é uma questão que 
está conectada ao nosso modo-de-ser mais íntimo. No entanto, ele 
não se deu conta que tais relações envolvem sempre um conjunto 
de crenças e significações, e essa próprias crenças e significações 
também podem ser desconstruídas. É aqui que Derrida entrou para 
continuar o trabalho heideggeriano de adentramento na metafísica. 
Isto é, a metafísica pode muito bem ser um conceito que está ligado 
de forma direta com meu modo-de-ser no mundo, mas esse 
próprio modo-de-ser no mundo possui supostos bastante 
questionáveis. É por essa razão que Derrida diz que Heidegger não 
foi até o final do trabalho e que o ser não é o que existe de mais 
primordial.  

O sentido do verbo “ser” (cuja forma infinitiva, diz 
Heidegger) foi enigmaticamente determinada pela filosofia 
a partir da terceira pessoa do indicativo do presente) 
mantém com a palavra, isto é, com a unidade da phone, uma 
relação completamente singular. Certamente, ela não é uma 
“simples palavra”, pois é possível traduzi-la para línguas 
diferentes. Também não é uma generalidade conceitual. 
Mas como seu sentido não designa nada, coisa nenhuma, 
nenhum ente ou determinação ôntica, como ele não é 
encontrado em parte alguma fora da palavra, sua 
irredutibilidade é a do verbum ou do legein, da unidade do 
pensamento e da voz do logos. O privilégio do ser não pode 
resistir à desconstrução da palavra. Ser é a primeira ou a 
última palavra a resistir à desconstrução de uma linguagem 
de palavras (DERRIDA, 1994, p. 84).  
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Assim, com o adentramento feito por Heidegger, a 
metafísica se tornou não mais apenas uma questão basicamente 
cognitiva, sendo um conhecimento menos teórico e mais 
pragmático, que diz respeito à orientação do ser humano em suas 
tarefas práticas cotidianas. O autor, com isso, privilegiou as 
questões ontológicas ao invés das questões epistemológicas. 
Então, o discurso metafisico passou a trabalhar com certo tipo de 
proposição que não é, nem empírica, nem se resume a ser 
transcendental do tipo da modernidade. São proposições que 
expressam o que Heidegger chamava, talvez pela falta de um termo 
melhor, de “modos-de-ser-no-mundo”. Foi isso o que abriu o 
caminho para que Rorty pudesse fazer a ligação entre o trabalho 
filosófico e o trabalho literário em uma cultura pós-filosófica: “En 
una cultura post-Filosófica hombres e mujeres se sentirían abandonados a sí 
mismos, como seres meramente finitos, sin vínculo alguno con el Más Alla” 
(RORTY, 1982. p. 58).  

O trabalho literário comumente tem frases que descrevem 
coisas reais: podem mencionar, por exemplo, que se neva muito 
em determinada cidade e que essa neve é branca, ou que as pessoas 
têm um nariz e duas orelhas. A ficcionalidade da literatura entra no 
sentido de que essas descrições são introduzidas, em geral, não 
pelo valor que têm, mas são construções criativas que funcionam 
como suportes para uma visão global fornecida pelo texto. Ou seja, 
na literatura, as frases que descrevem objetos reais são organizadas 
como componentes de um sentido global. Rorty quando passou a 
pensar a filosofia como um tipo de literatura quis pensar o discurso 
filosófico como uma complexa rede de elementos significativos, 
em que a natureza e a organização destes elementos se dão em 
razão desse sentido global que o autor quer propor. Esse é o 
sentido de, para Rorty, a filosofia se assemelhar a um romance:
  

Asi pues, la filosofia consiste simplesmente en un estuidio comparativo 
de las vantajas y de los inconvenientes de las distintas formas de hablar 
inventadas em nuestra raza. Dicho seja en pocas palabras: filosofia se 
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asemeja bastante a lo que a veces llamamos “critica de la cultura” 
(RORTY, 1982, p. 54).   

Uma teoria filosófica para Rorty não seria mais do que a 
expressão simbólica de certa forma de um autor vivenciar o 
mundo. Nesse sentido, a filosofia passou a implicar certo “estilo” 
de percepção, que em si mesmo não pode ser considerado 
verdadeiro ou falso. O filósofo vai ter que operar de acordo com 
certa gramática, com certo vocabulário, um sistema de termos que 
o permite organizar seus vários pensamentos.  

Vamos recapitular o que estamos dizendo até aqui sobre o 
conceito de metafísica da desconstrução. A metafísica, e seus 
signos, está longe de ser uma entidade abstrata e infundada: ela é 
uma sólida realidade, uma força significativa ativa em nosso modo de ser, que 
tem conteúdo cognitivo suficiente para organizar a vida prática dos seres 
humanos. Derrida afirma que essa força significativa ativa teve 
historicamente certo caráter mitológico. No entanto, o que 
significa acusar toda a tradição metafísica clássica de ter 
implicações mitológicas? Não significa apenas dizer que os 
metafísicos estavam equivocados quando propuseram suas teses. 
Há uma diferença entre estar equivocado e estar iludido. Se alguém 
na rua pergunta o meu número de telefone mostrando um pepino, 
irei concluir que ele apenas cometeu um equívoco; porém se a 
mesma pessoa passa todas as noites conversando animadamente 
com sua família através do pepino, minhas conclusões serão bem 
diferentes. Derrida acreditava que a tradição metafísica deixou as 
pessoas mais iludidas do que enganadas. Ela, com seus signos, 
gerou um tipo de comportamento social – alguns tão bizarros 
quanto conversar com um pepino acreditando ser um telefone.  

Uma fórmula – breve, condensada, econômica, quase muda 
– desdobrou-se num discurso interminavelmente 
explicativo, procedendo como um pedagogo, com o efeito 
erosivo que a tradução tagarela e gesticulante de um 
ideograma oriental sempre produz. Paródia do tradutor, 
ingenuidade do metafísico, do padre peripatético que não 
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reconhece a sua figura e não sabe até onde esta o fez ir 
(DERRIDA, 1991, p. 253).   

Então, se a metafísica é algo mitológico, isso se deve a 
razões bastante específicas: ela contribui muitas vezes para 
bloquear a possibilidade de transformação de um estado de coisas. 
Ela envolve nesse sentido uma distorção. E isso ocorre em razão 
de algo inerente à linguagem metafísica. Metafísica aqui se refere a 
um complexo de práticas significantes e processos simbólicos que 
entraram na história do Ocidente. E isso implicou na forma como 
as pessoas vivenciaram suas práticas sociais. Metafísica aqui, 
portanto, diz respeito particularmente aos signos, significados e 
valores codificados no modo de ser das pessoas.  

Essa concepção de metafísica da desconstrução enfatiza 
uma determinação ontológica dos signos e significados 
metafísicos, e assim se oferece como um antídoto valioso ao 
idealismo. Pensamento metafísico, portanto, significa muito mais 
que, digamos, teses ou ideias sobre o transcendental ou Deus: ela 
envolve as relações entre esses signos e o modo de ser das pessoas 
de carne e osso. Metafísica se aproxima aqui daquilo que Heidegger 
chamava de “imagem do mundo”, pois ela se ocupa, de maneira 
geral, com assuntos fundamentais, tais como o sentido da morte e 
o lugar do ser humano no universo em determinada época.  

No âmbito da metafísica realiza-se a reflexão sobre a 
essência do ente e uma decisão sobre a essência da verdade. 
A metafísica funda uma época à medida em que ela lhe dá 
o fundamento da sua forma essencial por meio de uma 
determinada interpretação do ente e uma específica 
concepção da verdade. Esse fundamento domina todos os 
fenômenos que distinguem a época. Inversamente o 
fundamento metafísico deve revelar-se nesses fenômenos a 
uma reflexão suficiente a seu respeito (HEIDEGGER, 
2005, p. 1991).  

Metafísica, portanto, deve ser vista como um campo 
discursivo em que signos e significados se autopromovem e 
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conflitam acerca de questões centrais para a justificação do modo 
de ser do ser humano. É por isso que “falar metafisicamente” tem 
na opinião popular às vezes um desagradável tom de oportunismo, 
sugerindo uma conexão direta com o Todo-Poderoso. O discurso 
metafísico apresenta-se não apenas como um discurso que pode 
ser verdadeiro ou falso, mas como um tipo de discurso retórico e 
persuasivo que têm implicações pragmáticas. É assim que grandes 
sistemas metafísicos contribuem para unificar e repetir certos 
significados privilegiados, e daí sua condição de ser uma “mitologia 
branca”. Vamos ver agora alguns limites dessa visão que a 
desconstrução tem da metafísica.  

 

2.3. Limites da Desconstrução: a vitória da narrativa  

 
Vimos como em Derrida a metafísica se tornou mais uma 

questão de signos e significados. Ora, isso faz bastante sentido se 
pensarmos que ninguém nunca bateu os olhos num conceito 
metafísico, ninguém nunca teve um encontro cara a cara com o 
sujeito kantiano ou com o ser heideggeriano. “Metafísica” assim se 
tornou um termo convincente para classificar uma gama de coisas 
diferentes que pensadores ocidentais fizeram com signos e 
significados. “Tradição metafísica”, por exemplo, é só uma forma 
abreviada de se referir a um vasto leque de discursos espalhados 
pela história ocidental. Chamar de “metafísico” todos esses 
discursos é, naturalmente, sugerir que eles têm alguma coisa em 
comum. Porém, esse elemento em comum não precisa ser pensado 
como alguma estrutura transcendental supra-histórica. Temos que 
pensar aqui segundo as diretrizes da teoria da diferença proposta 
por Derrida: há na tradição metafísica mais uma rede de 
significações sobrepostas que diferem constantemente do que 
alguma “essência” constante.  

Essa estrutura de suplementaridade é muito complexa. 
Enquanto suplemento, o significante não re-presenta, 
apenas e inicialmente, o significado ausente, ele substitui 
um outro significante, uma outra ordem de significante que 
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mantém com a presença faltante uma outra relação, mais 
valorizada pelo jogo da diferença. Mais valorizada porque 
o jogo da diferença é o movimento da idealização, e porque 
quanto mais o significante for ideal, mais ele aumenta a 
potência de repetição da presença, mais ele conserva, 
reserva e capitaliza o sentido (DERRIDA, 1994, p. 100). 

Então agora a metafísica é considerada como um 
fenômeno discursivo, que diz respeito essencialmente a 
significados e formas específicas de significar. Falar de signos e 
significados em metafísica tem ao menos a vantagem de ter 
implicações práticas e sociais mais evidentes, ao passo que 
conceitos como o de “consciência trascendental” são resíduos de 
uma tradição idealista afastada demais das coisas mundanas.  

A metafísica, neste caso, não se resume a ser um conjunto 
particular de discursos. Derrida quer que a vejamos mais como um 
conjunto particular de efeitos que opera dentro dos discursos – e que ele 
chamou de diferir. A tradição metafísica, assim, compõe-se de um 
discurso particular sobre a condição humana no mundo, certa 
maneira de falar sobre alma e imortalidade, questões referentes à 
liberdade humana e o tipo de concepção de ser humano que se 
espera no Ocidente. O que é “metafísico”, nesse caso, é menos o 
tipo de vocabulário usado para expressar esses conceitos do que os 
efeitos que essa linguagem produz: efeitos, por exemplo, que 
Derrida chamava de “repetição” e “fechamento”, pelos quais 
certas formas de significação são excluídas silenciosamente e certos 
signos são fixados em uma posição de comando.  

Pode-se dizer a priori que sua raiz comum, a possibilidade 
da repetição sob sua forma mais geral, o vestígio no sentido 
mais universal, é uma possibilidade que deve não só habitar 
a pura atualidade do agora, mas constitui-la pelo próprio 
movimento da diferência que ela introduz (DERRIDA, 
1994, p. 78). 

É apenas dentro desse trabalho de repetir que o signo 
metafísico “vive” e, dessa forma, relaciona-se com a base material 
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da vida social. A repetição metafísica de um signo e sua situação 
social estão intrinsicamente fundidos em Derrida. Essa situação 
determina, através de um jogo de dentro-fora, uma forma de 
comportamento de pessoas materiais. Aqui um signo é puxado de 
um lado para outro no interior de discursos metafísicos em 
competição, e se repete interiormente por uma multiplicidade de 
sotaques metafísicos, e assim sustenta seu dinamismo e vitalidade. 
E dessa forma, a desconstrução nos ofereceu uma nova teoria geral 
da metafísica como um diferir constante de signos e significados 
no nível da linguagem.  

Com isso, a metafísica em dado tempo e lugar é capaz de 
privilegiar signos e propor uma “matriz de significado”, um sistema 
de relações linguísticas dentro do qual são gerados os demais 
processos discursivos. Qualquer formação discursiva que alguém 
proponha será parte dessa totalidade estruturada pelos signos que 
a metafísica privilegiou. Isso tudo gera a base comum de todas as 
formações discursivas, fazendo da linguagem comum um sistema 
relativamente autônomo, compartilhado igualmente pelas mais 
diferentes pessoas. A desconstrução da metafísica tem o trabalho 
de justamente examinar esses elementos recalcados presentes na 
formação dos diversos tipos de discursos. Dentro desse todo de 
significados complexo, todos esses supostos estão tipicamente 
ocultados ao falante individual, num ato em que Benjamin chamou 
de “esquecimento” (1993, p. 105). É em razão desse esquecimento 
que os significados do falante lhe parecem evidentes e naturais.  

Trabalhos teóricos como o de Benjamin e de Derrida 
abriram o caminho para uma análise fértil e variada do discurso 
metafísico. Boa parte desse trabalho é um exame do poder social 
da linguagem metafísica – de modo que, por exemplo, quando ela 
privilegia determinado signo ou abandona um conceito para 
centrar seu trabalho em outro, pode gerar uma mudança na vida 
real das pessoas. Com o tempo, os seguidores de Derrida passaram 
a se envolver em análises sobre a distribuição de oportunidade de 
discursos no âmbito de conversas e debates públicos. Trabalhando 
com o que havia de mais óbvio – como, por exemplo, uma piada 
– e manejando as grandes armas pós-estruturalistas dadas por 
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Derrida, esse trabalho de desconstrução pretendia mostrar como 
nossa linguagem comum incluía signos e significados que excluíam 
o modo de falar de boa parte das pessoas.  

Para além do cânone, os especialistas da questão minoritária 
pretendem agora codificar as relações sociais e as relações 
entre os sexos e as raças nos campus, ao mesmo tempo 
mediante uma regulamentação dos comportamentos e uma 
eufemização estrita da linguagem. É o advento do “politically 
correct” (CUSSET, 2008, p. 163). 

Metafísica, então, se tornou uma forma de fixar certos 
signos dominantes e repetir um processo de significação com o 
qual o sujeito individual pode então identificar-se. A própria 
linguagem é, para Derrida, um diferir constante, sendo 
infinitamente produtiva; porém a metafísica é capaz de deter 
artificialmente esse diferir num tipo de “fechamento” – no mundo 
lacrado da estabilidade metafísica, que joga para as margens as 
forças desagregadoras em nome de uma unidade originária. Trata-
se, portanto, de um processo de forjar representações num 
fechamento arbitrário da cadeia significante, restringindo o jogo 
livre do diferir a um significado determinado e privilegiado que 
deve ser recebido pelas pessoas como natural e inevitável. Assim 
como, para Benjamin, o falante “esquece” a totalidade discursiva 
que o possibilita, a representação metafísica envolve reprimir o 
trabalho de diferir da linguagem que, potencialmente, sempre pode 
subverter a unidade proposta.  

Entretanto, não obstante esse recobrimento perfeito, uma 
diferença radical, que não tem nada de comum com 
qualquer outra diferença, permanece; diferença que não 
distingue nada de fato, diferença que não separa nenhum 
ente, nenhum vivido, nenhuma significação determinada; 
diferença que, no entanto, sem nada alterar, muda todos os 
signos, e só nela resiste a possibilidade de uma questão 
transcendental. Isso é, a própria liberdade. Diferença 
fundamental, pois, sem a qual nenhuma outra diferença no 
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mundo teria sentido ou ocasião para aparecer como tal 
(DERRIDA, 1994, p. 18).  

Essa interpretação, no entanto, não é destituída de 
problemas. Ela tende a demonizar excessivamente o ato de 
fechamento metafísico e celebra cinicamente a libertação eufórica 
das forças de produção significativas. Ocasionalmente estes 
autores acreditaram que o fechamento é sempre contraproducente 
e então preferem se colocar numa posição de suspeita anárquica 
contra todos os discursos. No entanto, o fechamento metafísico 
pode ser sempre provisório e pode também ser mais capacitador 
do que repressor. Uma grande teoria metafísica envolve sempre 
um fechamento significativo, mas sua força epistemológica 
encontra-se precisamente nisso. A hostilidade que autores como 
Benjamin e Derrida costumam ter contra tais significantes 
provisoriamente estabilizados na metafísica às vezes se aproxima 
perigosamente do medo banal adolescente de ser encaixado em 
algum “rótulo”. Se esse fechamento teórico é positivo ou negativo, 
depende muito do contexto do discurso, e os autores com os quais 
nos ocupamos aqui, em geral, tendem a afoitamente negligenciar o 
contexto dos discursos em sua contemplação demasiado ampla da 
tradição metafísica como “texto”. Em outras palavras, dificilmente 
é uma análise que leva em conta questões filológicas e toma apenas 
a linguagem como tal como seu objeto de investigação, não 
conseguindo, com isso, escapar de certo formalismo de abstração. 
Derrida e Benjamin estão mais interessados no deslocamento do 
significante na tradição ontológica do que nos contextos reais em 
que surgiram tais discursos.  

Esse exercício impõe-se em todas as épocas que tiveram 
consciência do Ser indefinível da verdade, e assumiu o 
aspecto de uma propedêutica. Ela pode ser designada pelo 
termo escolástico de tratado, pois este alude, ainda que de 
forma latente, àqueles objetos da teologia sem os quais a 
verdade é impensável (...). A quintessência do seu método 
é a representação. Método é caminho indireto, é desvio.  A 
representação como desvio é portanto a característica 



94 | Ironia e Ceticismo: a desconstrução como o riso da filosofia 

 

metodológica do tratado. Sua renúncia à intenção, em seu 
movimento contínuo: nisso consiste a natureza básica do 
tratado (BENJAMIN, 1984, p. 50). 

Esse tipo de trabalho filosófico – do caminho indireto, do 
desvio – traz consigo certa suspeita de anarquia contra a tradição 
institucionalizada nas academias – essas pessoas demasiadamente 
enamoradas da totalidade e do fechamento metafísico – e ignora 
que certa estabilidade provisória de significados é essencial não só 
para que ocorra comunicação nas academias, mas também para o 
bem-estar psicológico dos professores e estudantes. O trabalho 
filosófico desses autores – principalmente o de Benjamin tardio – 
muitas vezes se tornou um delírio carnavalesco, e sua identidade 
teórica pluralista se perde, nos piores momentos, em uma 
glorificação irresponsável das virtudes da esquizofrenia.  

O que é inegavelmente valioso nessa postura teórica é sua 
tentativa de revelar os mecanismos linguísticos e as ilusões de 
transparência do pensamento metafísico, expondo a metafísica não 
como um conjunto de ideias e teses estáticas, mas sim como um 
conjunto de efeitos complexos que agem no interior dos discursos 
e funcionam, muitas vezes, como uma camisa-de-força conceitual 
em que os sujeitos humanos são constantemente colocados. Ela 
nos mostrou que metafísica vai sempre implicar certo tipo de 
fixação e fechamento. Ver as coisas assim não deixa de ser uma 
estratégia de Derrida para conseguir confrontar a tradição 
metafísica em sua própria ambiguidade na “textualidade” e no 
deslocamento do significante.  

Deixamos, pois, a etimologia e os fantasmas – mas não é a 
mesma questão? – e atenhamo-nos provisoriamente à 
lógica interna desse discurso, mais precisamente ao modo 
pelo qual se constitui essa interioridade, essa internalização 
antes de tudo familiar, essa domesticação num lugar onde 
o pensamento sobre o espírito parece mais idiomático, 
quando a chama do Geist só queima, para melhor e para 
pior, no lar de uma só língua (DERRIDA, 1987, p. 126). 
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A tradição metafísica nos colocou em um fechamento mais 
fundamental, envolvendo sempre significados fixos e unidades 
imaginárias, fundamentos transcendentais e fins teleológicos. 
Contra tudo isso, Rorty, em seu neo-pragmatismo, aconselha as 
pessoas a viverem provisoriamente, a deslizarem satisfeitos de 
signo para signo, deliciarem-se numa rica pluralidade liberal e 
saborearem-se com sua condição de descentrados. Vimos como 
para Derrida a tradição metafísica implicou um tipo de 
objetificação de certos significados. Dessa forma, para esse autor, 
a metafísica é mitológica porque transforma a história da diferença 
em história do ser, isto é, emprestando a signos arbitrários um 
conjunto de conotações aparentemente “naturais” e inalteráveis. 
Assim, a mitologização da metafísica diz respeito a forma com que 
a metafísica tradicionalmente purifica e torna inocentes certas 
maneiras de significar, dando-lhes justificação objetificada e eterna 
e lhes dando uma clareza ilusória, como se de um fato se tratasse. 
Rorty parte dessa visão derridadiana da história da metafísica para 
elaborar sua teoria da contingência da linguagem. Para ele, 
superado esse objetivismo da metafísica da presença, o vocabulário 
filosófico deve exibir sem vergonha sua gratuidade, o fato de não 
existir nenhuma ligação evidente entre ele o que representa.  

Para o ironista, as buscas de um vocabulário final não estão 
fadadas a convergir. Para eles, frases como “por natureza, 
todos os homens têm o desejo de conhecer” ou “a verdade 
independe da mente humana” são simples chavões usados 
para inculcar o vocabulário final local, o senso comum do 
Ocidente. Ele só é ironista na medida em que seu próprio 
vocabulário final não contém essas ideias (...). Ele pensa nos 
vocabulários finais como realizações poéticas, e não como 
frutos de uma investigação diligente, de acordo com 
critérios previamente formulados (RORTY, 2007, p. 139). 

O vocabulário clássico da metafísica pretendia negar sua 
radical ausência de motivação através de um ideal de transparência 
e, assim, fez com que recebêssemos seus signos como necessários, 
naturais e objetivos. O pragmatismo filosófico-literário de Rorty é 
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um remédio (e um veneno) contra essa transparência ilusória da 
metafísica. É justamente essa visão da linguagem como 
representação fiel das coisas que Rorty coloca na raiz dos enganos 
da metafísica. Essa é a ideia de que uma linguagem pode 
representar de forma transparente o mundo dos objetos, os 
processos naturais e a natureza do eu. Metafísica, dessa forma, foi, 
em grande medida, a linguagem que esqueceu de suas relações 
essencialmente contingentes e acidentais entre si e o mundo, e 
percebe-se erroneamente como tendo algum tipo de vínculo 
mágico e inevitável com aquilo que representa. Para a filosofia 
essencialmente contingente de Rorty, mente e mundo, linguagem 
e ser são eternamente discrepantes, e a metafísica seria um gesto 
inocente que procura fundir essas ordens inevitavelmente 
separadas, perseguindo obcecadamente uma presença pura, um 
vocabulário primeiro: “O metafísico jura que existe um dever 
intelectual supremo de que se apresentem argumentos em defesa 
das opiniões controversas de alguém – argumentos que partam de 
premissas relativamente não controvertidas” (RORTY, 2007, p. 
141). 

A desconstrução em terras americanas, muitas vezes, levou 
tudo isso longe demais. Aquilo que Derrida e Rorty diziam ser 
próprio do pensamento metafísico não demorou a ser transposto 
para todo tipo de discursos. Assim, alguns seguidores de Derrida 
passaram a ver todo discurso como marcado por esse jogo de 
poder e viram toda a linguagem como algo que, de ponta à ponta, 
era perpassada pelo desejo de objetivação. Segundo essa 
interpretação, devemos sempre desconfiar de qualquer tentativa de 
propor um discurso escrupulosamente neutro. Aqui, dizer as horas 
para alguém seria tão objetivista e envolveria jogos de interesses e 
poder quanto citar Dawkins numa discussão de bar (o que qualquer 
analista suficientemente engenhoso poderia provar). Com isso, 
todo discurso passou a ser visto como pretendendo produzir 
certos efeitos em seus receptores e sempre são emitidos de uma 
subjetividade interessada e tendenciosa. Mesmos as questões que 
envolvem verdade e cognição estão estritamente subordinadas a 
esse jogo de poder. Porém, se esses seguidores de Derrida 
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estiverem certos, então toda linguagem é metafísica e toda a 
teorização de Derrida sobre a especificidade do discurso metafísico 
desmorona.  

Esse deslocamento, às vezes grotesco, do combate político 
para o terreno exclusivo da linguagem e dos seus usos 
encontra sua justificativa, paradoxalmente, na tradição 
pragmática americana. Em campi cada vez mais 
desconectados da cidade, e portanto impotentes para obter 
ganho de causa ali, a única maneira de granjear resultados 
tangíveis foi limitar as reivindicações ao domínio do léxico, 
ao reino do simbólico.  Mesmo correndo o risco de esvaziar 
a questão da linguagem dos seus desafios extralinguísticos, 
de seus referentes reais, ou até de seu papel de instrumento 
no debate de ideias – o que às vezes se mostrou impossível: 
proliferaram os colóquios em que as únicas questões que 
avançam, como recusa, referem-se ao número de mulheres 
ou de negros inscritos no programa desta ou daquela mesa-
redonda (CUSSET, 2008, p. 163).  

No entanto, é apenas um truque retórico dizer que toda 
linguagem é objetivista e interessada assim como Derrida acusou o 
discurso metafísico. Os pós-estruturalistas, apesar de todo seu 
carinho pela diferença, homogeneizaram por demais as coisas. O 
enunciado “o Internacional é o maior time de futebol de Porto 
Alegre” certamente envolve um tipo de interesse, já que se origina 
de uma maneira particular de ver o mundo que nunca é inocente 
de autoridade – além de, muito provavelmente, ser falso. Porém há 
certa perversidade em imaginar que esse enunciado pode ser 
comparado aos tipos de enunciados metafísicos que Derrida 
teorizou e que entraram na tradição Ocidental. O desdém pela 
investigação rigorosa e o desconhecimento da História da Filosofia 
de alguns discursos da desconstrução nas disciplinas humanas não 
se torna mais plausível apenas por sua vinculação a Derrida e por 
sua gloriosa roupagem de vanguarda e cult.  

Se toda linguagem é ilusoriamente transparente, implica a 
objetivação e supõe interesses específicos, então, para essa gente, 



98 | Ironia e Ceticismo: a desconstrução como o riso da filosofia 

 

toda linguagem é metafísica. Mas, como já vimos, na teorização de 
Derrida, a metafísica não se limita, de maneira alguma, a essas 
características. Ela se refere muito mais ao processo de negação do 
diferir, em que signos e significados são mascarados, 
racionalizados, objetivados e legitimados na história Ocidental, 
gerando certa unidade significativa. Afirmar que a linguagem 
metafísica implica, em um nível, esse estado de coisas não é, de 
forma alguma, o mesmo que dizer que todo tipo de discurso 
implica questões de poder e de interesses.  

A codificação da linguagem não é somente o espaço mais 
espetacular do PC, mas também seu terreno privilegiado. 
Seu postulado ético consiste em que a língua cotidiana, 
insidiosamente performativa (produzindo vítimas), 
inconscientemente pejorativa, infligiria sofrimento às 
minorias, quaisquer que sejam elas (CUSSET, 2008, p. 163).  

Mesmo os seguidores de Derrida mais competentes 
filosoficamente, como Rorty, defendem posições problemáticas. 
Rorty o tempo todo recusa toda epistemologia clássica que 
presuma alguma combinação ou correspondência entre nosso 
vocabulário e a maneira como o mundo é. Dessa forma, não há 
nenhuma linguagem epistemológica privilegiada que nos permita o 
acesso sem problemas ao real. Ora, para determinarmos que essa 
linguagem representa adequadamente a realidade, precisaríamos, 
para não cairmos numa petição de princípio, de uma outra 
linguagem e assim por diante, num recuo potencialmente infinito. 
Como Rorty não gostava de perder seu tempo com questões longas 
demais, ele pensou que seria melhor que pensássemos os objetos 
do mundo totalmente interiores aos nossos vocabulários e, assim, 
constituídos por eles. Com isso o mundo não se resolve 
espontaneamente em hierarquias transcendentais ou empíricas; 
pelo contrário, somos nós que fazemos tudo ser assim com nossos 
vocabulários específicos. Nossa linguagem não reflete a realidade; 
ela a significa. A realidade, antes que nosso vocabulário venha a 
significá-la, não tem nada a dizer por si mesma.  
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Pragmatistas e descostrutivistas concordam que tudo é um 
constructo social e em que não faz sentido distinguir entre 
o “natural’ e o “meramente” cultural. Eles concordam em 
que a questão está em saber quais construtos sociais 
descartar e quais preservar, e em que não há por que apelar 
para “a maneira como as coisas realmente são” no decorrer 
das lutas em torno de quem chega a constituir o quê 
(RORTY, 1996, p. 229).  

É difícil sabermos até onde podemos levar essa 
argumentação antirrealista de Rorty. Ninguém no fundo realmente 
acredita que as coisas são realmente assim, como se a superioridade 
de talento no futebol de Cristiano Ronaldo e Braian Rodriguez 
fosse apenas uma distinção construída dentro de um vocabulário 
específico, uma mera construção social. Parece também plausível 
pensar que existe uma diferença objetiva e pré-linguística entre um 
copo de uísque e um guarda-chuva, caso contrário quem apenas 
busca um drinque num sábado à noite poderia ficar bem frustrado. 
Podemos até imaginar uma sociedade em que as coisas significam 
de uma forma bastante diversa da nossa e com um sistema cultural 
bizarro que não diferencia um uísque de um guarda-chuva. Talvez 
lá as pessoas estocariam guarda-chuvas nos bares e as mães 
preocupadas encorajariam seus filhos a saírem de casa segurando 
uma garrafa de Johnny Walker toda vez que estivesse chovendo. 
Porém, mesmo nesse caso bizarro, é difícil não pensarmos que o 
discurso ainda reflita certa ligação causal com a realidade. Eu não 
seria persuasivo se, diante de um juiz, afirmasse que a relação de 
eu atacá-lo com uma chave inglesa e sua cabeça cair imediatamente 
é apenas uma construção social, apenas relação contingente 
construída dentro de um vocabulário para fins específicos.  

O antiepistemologismo de Rorty se reflete também em 
suas ideias éticas e políticas. Para ele, não existe nenhuma 
totalidade social, nenhuma estrutura da sociedade. Isso tudo seria 
uma ilusão racionalista que ainda sonharia com um mundo 
projetado por um deus. Então, todos os nossos conceitos na 
política foram por nós criados para fins políticos específicos em 
contextos sociais dados, e de forma alguma são termos válidos 
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independentes de nossos vocabulários. Assim foi descartada 
qualquer noção de política revolucionária e radical; e, no lugar de 
uma análise global e radical das estruturas fundamentais da 
sociedade, Rorty defende um cálculo pragmático dos efeitos 
políticos em uma conjectura social particular. E essas ideias 
começaram a ganhar popularidade justamente no momento em 
que as correntes radicais da esquerda americana começaram a 
recuar em suas investidas políticas.  

Volta-se sempre aqui a falar sobre a possibilidade da 
existência de um critério para julgar os diferentes vocabulários. 
Talvez o rigor e a coerência interna dos argumentos de um dado 
vocabulário possam ser o critério, porém magia e satanismo – para 
não falar de casos piores como o hegelianismo – são perfeitamente 
capazes de construir seus discursos de uma forma internamente 
coerente. Rorty chegou a dizer que devemos julgar a relevância de 
um vocabulário pelas mudanças politicamente benéficas que ele é 
capaz de realizar. No entanto, se a metalinguagem é uma ilusão, 
então como podemos julgar que efeitos políticos sejam mais 
benéficos? Não pode haver interesses objetivos espontaneamente 
dados pela realidade, pois os interesses são construídos pelos 
vocabulários humanos. A manobra pragmatista de Rorty, dessa 
forma, acaba deixando nossos discursos políticos misteriosamente 
órfãos de referências e critérios de verdade. E, para essa teoria, 
saber de onde vêm os critérios de verdade e de análise de discursos 
é tão complicado quanto para uma criança saber de onde vêm os 
bebês.  

A principal vantagem do modo como os pragmatistas 
apresentam essas doutrinas é que eles deixam claro que não 
estão desvendando segredos profundos, segredos que os 
feministas deveriam conhecer para ter sucesso. Eles 
admitem que tudo o que têm a oferecer são ocasionais 
conselhos ad hoc – conselhos sobre como retrucar quando 
os machistas tentam fazer as práticas atuais parecerem 
inevitáveis (RORTY, 1996, p. 233).  
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Rorty fez algo relevante quando mostrou que os interesses 
políticos não estão espalhados por aí como grandes pedras de 
concreto esperando que algum marxista tropece neles. Não há 
nenhuma razão para supormos, como argumenta Rorty, que a 
mera ocupação de um lugar na sociedade – o fato de alguém ser 
um filósofo de esquerda – irá fornecer automaticamente um 
conjunto de crenças verdadeiras e de desejos políticos adequados. 
Mas isso não significa que eles não possam ser objetivos num 
sentido que vá além dos diferentes vocabulários. Afinal, por que 
alguém seria comunista, feminista ou antirracista se esses interesses 
não estivessem ligados com a sociedade tal como ela é? Ter uma 
posição política para Rorty parece se resumir a ser uma opção 
moral, sem fundamentação em nenhum estado de coisas concreto. 
Algumas pessoas são socialistas e feministas assim como outras 
acreditam em OVNIs e no Foro de São Paulo, sem nenhuma razão 
concreta dada para aderir uma ou outra forma de ver o mundo. 

Mesmo o competente trabalho de desconstrução de Kothe 
do cânone literário ocidental apresenta alguns problemas em seu 
gesto fundamental. Para o autor, a situação total da história da 
literatura brasileira é simplesmente definida por interesses políticos 
e ideológicos, sem nenhuma realidade para além deles. O que 
Kothe faz, de certa forma, é meramente a inversão do modelo 
empírico: enquanto o pensamento empírico afirma que o 
significante decorre espontaneamente do significado – ou seja, o 
mundo nos ensina a representá-lo –, em Kothe o significado 
decorre obedientemente do significante. Ou seja, a situação é 
apenas o que os discursos políticos e os interesses ideológicos 
dizem que é.  Kothe muitas vezes, ao amarrar tanto o significado 
com os interesses políticos e ideológicos, acaba agindo tão 
dramática e reducionista quanto o mais vulgar marxismo. Ora, do 
fato de que na consolidação do cânone nacional há interesses 
políticos e ideológicos, não implica que o cânone, em sua 
totalidade, seja uma expressão desses interesses. E, além disso, tais 
interesses podem estar divididos em uma enorme variedade de 
interesses conflitantes, não tendo, assim, a unidade e a força 
necessária para, por si só, construírem todo o cânone. Assim, 
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Kothe parece cair numa confusão conceitual: seu principal 
conceito, o de cânone literário nacional, e os interesses que ele 
contém não são simplesmente a mesma coisa, isto é, o cânone, 
mesmo perpassado por interesses, não se reduz e nem é idêntico a 
eles.  

Isso, que é constitutivo do cânone, decorre da conjunção 
do discurso literário com o sistema do poder. A pergunta a 
fazer já não é mais, então, apenas “literária” (...). Qual é a 
lógica da formação do cânone literário brasileiro? Contra 
um misto de menosprezo e indiferença internacional, não 
basta afirmar sua relevância, rompendo-se o diálogo 
(KOTHE, 1997, p. 106).  

Por trás dessa teoria de Kothe está a ideia de Derrida de 
que um signo específico e privilegiado pode comandar toda uma 
cadeia de significados, perpetuando-se na história através da 
repetição. O discurso de Koethe é muitas vezes totalizante demais. 
Para ele, os interesses políticos produziram o cânone, e não apenas 
estavam presentes em sua origem: “Não se trata de um 
esquecimento involuntário ou de um delito ocasional, mas de uma 
‘atitude filosófica e política’” (KOTHE, 1997, p. 186).  
 

2.4. O cânone metafísico e os metafísicos de Ijuí  

 
O pressuposto nas várias metafísicas seria uma estranha 

forma de totalidade que, ainda que muitas vezes sejam parciais, 
pretendem-se um todo fechado, supõe que aquilo que demostram 
– embora seja seletivo e contingente – é tudo aquilo que merecia 
ser demostrado, sendo tudo o que vale. A metafísica faz de conta 
que trata de tudo o que deve ser tratado, quer que seu objeto seja 
uma totalidade: A Totalidade. “Saber é posse. A especificidade do 
objeto do saber é que se trata de um objeto que precisa ser 
apropriado na consciência, ainda que seja uma consciência 
transcendental” (BENJAMIN, 1984, p. 51). Para Benjamin, os 
sistemas metafísicos pretendiam ser a totalidade do possível e seu 
trabalho institucionalizado pretende sempre ser totalizante. Por 
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isso tende, muitas vezes, a se tornar totalitária. Como mostra 
Benjamin, totalidade é aquilo que sempre nos escapa; ela pode ser 
um tipo de meta ideal, porém sempre vai implicar em um fracasso 
epistemológico. Benjamin queria fazer filosofia partindo desse 
fracasso fundamental: não há totalidade e nem sistemas definitivos, 
apenas um amontoado infinito de ruínas de significados. Essa 
totalidade que sempre escapa, que nunca se fecha, o autor pensou 
que deveria ser decifrada em cada falsa promessa de totalização, 
mostrando que cada nova construção metafisica deve ser vista 
como uma proposta provisória.  

Na medida em que a filosofia é determinada por esse 
conceito de sistema, ela corre o perigo de acomodar-se num 
sincretismo que tenta capturar a verdade como numa rede 
estendida entre vários tipos de conhecimento, como se a 
verdade voasse de fora para dentro (BENJAMIN, 1984, p. 
50). 

A forma como nossos autores se relacionam com a história 
da filosofia não é apenas uma pretensão de subversão das normas 
institucionais numa leitura apenas aquém das costumeiras. Eles 
propõem uma interpretação da história da metafísica que a 
transcenda, isto é, não se quer apenas ensinar e repetir os termos e 
as teses fundamentais que compõem a trajetória histórica do 
pensamento filosófico, mas entender sua estrutura e seu gesto semântico 
fundamental. Por meio de uma leitura que desconstrói, que lê a 
contrapelo, buscam-se os pontos sintomáticos e o indicar de um 
movimento, desnudando a ilusão de uma totalidade transparente e 
mostrando que por trás dessa suposta inocência há a consagração 
de signos e de modos de ser. Como aquilo que Derrida vê 
escondido no discurso heideggeriano: 

Essas dificuldades, tal pelo menos é a proposta que eu 
submeto à discussão, não desaparecem nunca no discurso 
de Heidegger. Fazem pesar sobre o conjunto de seu 
pensamento as consequências de uma grave hipoteca. E 
esta encontra sua maior concentração na obscuridade 
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daquilo que Heidegger chama o espírito (DERRIDA, 1987, 
p. 70).  

É por isso, que em suas Teses, Benjamin diz que nem 
mesmos os mortos escaparam dessa totalização: os signos 
vencedores da cultura ocidental selecionam, manipulam e 
interpretam tudo conforme as conveniências de sua auto-
realização: “Quem até esta data obteve a vitória participa da grande 
triunfal que o dominador de hoje celebra por cima daqueles que 
hoje estão atirados no chão (BENJAMIN 1991, p. 157). Essa 
totalização inconfessável está por trás da auratização da tradição 
metafísica. O discurso institucionalizado existe para que os signos 
e significados vencidos não sejam ouvidos. Há essa hipocrisia 
fundamental e inconfessa em todo trabalho de totalização no 
pensamento metafísico: ele não se reconhece como prepotente e 
não vê sua autoridade também como um autoritarismo, e por isso 
precisa ser decifrado – desconstruído – nos autores. As 
consequências não são apenas teóricas: esse genocídio no campo 
do significado resultou num prejuízo à diversidade de significação 
na cultura ocidental. Porém tal prejuízo é sempre camuflado 
através de argumentos como os de “clareza” e “unidade de 
pensamento”.  

Todo gesto teórico que pretenda desvendar e desconstruir 
isso tudo tende a ser acusado de obscuro, relativista, cético e 
arrogante. Isso se dá porque esses autores se projetam justamente 
na tradição que pretendem desconstruir e, assim, são analisados e 
julgados por princípios e ideias já consagradas dentro dessa 
tradição: “O metafísico reage a esse tipo de discurso chamando-o 
de ‘relativista’ e insistindo que o importante não é a linguagem 
usada, mas aquilo que que é verdadeiro” (RORTY, 2007, p. 136). 

E por que nossos autores seriam arrogantes e pretenciosos 
se é justamente contra a arrogância e pretensão do pensamento 
metafísico que eles ergueram a voz? Boa parte da intenção de 
autores como Benjamin, Rorty e Derrida é mostrar que hoje em 
dia não podemos mais encher tanto a boca para falar da “história 
do ser” ou do “melhor método para se pensar”, como se houvesse 
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apenas um caminho e uma luz, que geralmente é imposto a ferro e 
fogo dentro das instituições.  No entanto, esses autores também 
não pretenderam meramente construir um discurso alternativo, 
feito à sombra e a margem da grande tradição, no limite de sua 
impossibilidade e que já nasceria condenado a morrer. Um discurso 
assim não tem nada de subversivo: ele não desafia nada, não 
discute nada, e sua contribuição seria perdida de antemão. Eles 
pretendiam criar suas alternativas justamente no adentramento da 
tradição oficial. Ou seja, não se trata de propor uma outra verdade, 
de construir uma nova casa do ser, uma nova tradição ontológica, 
mas sim adentrar e questionar o próprio conceito de verdade e o 
movimento suposto na tradição vigente. É como se Benjamin e 
Derrida elaborassem suas próprias versões do paradoxo do 
cretense: “todo metafísico é mentiroso”, disse o metafísico.  

Something that I learned from the great figures in the history of 
philosophy, from Husserl in particular, is the necessity of posing 
transcendental questions in order not to be held within the fragility of 
an incompetent empiricist discourse, and thus it is in order to avoid 
empiricism, positivism and psychologism that it is endlessly necessary 
to renew transcendental questioning (DERRIDA, 1996, p. 81). 

O problema surge quando o sistema dominante não 
reconhece essa possibilidade de diálogo porque quer continuar 
falando sozinho em nome do todo e como se totalidade fosse, e 
logo chama essas tentativas alternativas de obscuras e relativistas. 
Assim, esses textos desconstrutivistas já nascem condenados a não 
penetrarem na esfera de circulação da tradição que querem discutir. 
Temos aqui a imposição de uma verdade às custas da diferença, de 
uma identidade grupal filosófica que se pretende superior a 
qualquer outra – e esse “superior” apenas diz respeito a força e 
poder. É uma arrogância dos metafísicos de metrópole, que 
consideram seu horizonte e seu vocabulário como os únicos 
válidos, que debatem com a periferia só enquanto ela permanecer 
periferia. Ou seja, autores marginais como os nossos, para o 
pensamento institucionalizado, são como as cidadezinhas do 
interior: podem até ser divertidos para passar o tempo uma vez ou 
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outra, mas nunca devem ser capazes de gerar pensamento e 
conceitos de ponta.  

Benjamin, Rorty e Derrida também são metafísicos, mas 
não mais metafísicos de metrópoles; são metafísicos do interior, 
metafísicos de Ijuí. São o anãozinho benjaminiano que ninguém dá 
muita importância, escondidos e esquecidos dentro da máquina do 
pensamento metafísico, porém são capazes, justamente por isso, 
de indicar os movimentos mecânicos que comandam todo o jogo 
institucionalizado: “Na verdade, um anão corcunda, mestre em 
xadrez, estava sentado dentro dela, dirigindo a mão do boneco 
através de cordas. Pode-se imaginar um equivalente dessa 
aparelhagem na filosofia” (BENJAMIN, 1991, p. 153).  Nesse 
trabalho de desconstrução da tradição metafísica, são revistos seus 
gestos semânticos fundamentais e consagrados, reabordando a sua 
abordagem. E fazer isso não é pouca coisa. É todo um reexame da 
identidade intelectual do ocidente, uma reflexão sobre a formação 
dos seus grandes conceitos e da mentalidade dos seus teóricos. É 
nesse sentido que Benjamin fala em escovar a história a contrapelo: 
descobrir suas estruturas subjacentes e, assim, mostrar os limites 
do discurso oficial.  

Não há um documento da cultura que não seja ao mesmo 
tempo um documento da barbárie. E assim como os 
próprios bens culturais não estão livres de barbárie, 
também não o está o processo de transmissão como que 
eles passam de uns a outros. Por isso o materialista 
histórico se afasta o máximo possível da tradição. Ele 
considera como tarefa sua pentear a história a contrapelo 
(BENJAMIN, 1991, p. 157).  

Uma história do ser, um vocabulário filosófico 
absolutizado e apenas repetido, transforma os intelectuais em 
burocratas do pensamento: apenas fazem variações acerca das 
palavras oficiais instituídas. Posições filosóficas alternativas só 
serão permitidas se continuarem impotentes; suas proposições não 
devem ser levadas longe demais. Nesse cenário, a melhor ideia nem 
sempre tem a condição de se desenvolver e aparecer. Tem mais 
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sucesso quem fala a língua oficial. A tradição metafísica – as 
instituições que ela gerou – são autoritárias e antidemocráticas, e 
não temos razões para acreditar que ela vá mudar. As academias 
servem para auratizar e repetir essa tradição de pensamento. Trata-
se de um processo de destruição de vocabulários alternativos em 
nome de um vocabulário oficial – e não necessariamente melhor. 
Grupos de estudos internos e revistinhas alternativas sobre Walter 
Benjamin e Derrida são apenas formas de velório: quando mais 
esses autores são cultuados nesses espaços alternativos, mais morto 
está o defunto. Essa situação lembra a de Benjamin depois que teve 
sua Tese de Livre-Docência recusada em seu exílio conformado 
em Paris: não havia mais pelo que lutar, a destruição estava feita, 
não havia nada mais que pudesse ser dito. E assim as vítimas fazem 
o que seus algozes desejam: vão para a margem, escondem-se em 
GTs vazios e interiorizam a repressão: de onde menos se espera é 
de lá que não sai nada. 

Os filósofos que se especializaram em antifundacionismo, 
contudo, frequentemente se veem como revolucionários, e 
não como varredores do lixo ou visionários. Então (ai de 
mim!), eles se tornam vanguardistas. (...). Essa insistência na 
radicalidade é um fundacionismo às avessas (RORTY, 
2005, p. 129).  

A tradição oficial ensinada nas instituições tem dificuldade 
em reconhecer sua desconstrução porque isso pode significar 
reverter a escala oficial dos valores. Por exemplo, é difícil, em um 
curso de História da Filosofia, se ensinar Derrida ou Benjamin a 
sério porque o que está em jogo nesses autores é justamente um 
questionamento sobre o sentido a identidade dessa história da 
filosofia. Assim, professores e cursos de graduação e pós-
graduação vão buscar autores e obras que lhes pareçam 
corresponder ao modelo vigente e esperado, apenas ocupando um 
espaço pré-determinado. Monta-se um PPG através de um modelo 
e depois se confirma o modelo através do PPG. Os textos 
estudados e discutidos, dessa forma, são institucionalizados, são 
consagrados, viram clássicos, ninguém mais pode questionar sua 
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validade e seus supostos problemas – apenas em eventuais detalhes 
que não importam em nada para o gesto maior que o consagrou. 
Assim se tem a formação de um cânone metafísico. 

Em suma, para examinar o cânone é preciso fazê-lo no 
âmbito do questionamento dos pressupostos da tradição 
metafísica, considerando, ao elaborar a relação entre o fator 
formal e fator social, suas consequências para a formação e 
a estrutura do cânone a partir do período colonial (...). A 
diferença está em não apenas repetir o cânone, mas decifrar 
seu princípio estrutural, o gesto semântico de sua estrutura 
(KOTHE, 1997, p. 125).  

Com isso se determina, de antemão, como se deve fazer 
filosofia dentro de instituições e a crítica torna-se impotente. Sem 
poder não há desconstrução. Não se faz uma desmontagem do 
cânone filosófico vigente nas academias sem ocupar espaço dentro 
dessa mesma academia. Essa é a consequência do autoritarismo da 
tradição metafísica: o resto é resto, o resto fica de fora do horizonte 
oficial, deve ser colocado de lado, ignorá-lo é mais útil do que refutá-lo. 
A situação da filosofia nas academias brasileiras é ainda mais 
confusa: um vocabulário europeu ou americano diz como se deve 
fazer filosofia no Brasil. Isso é estranho porque boa parte da 
experiência histórica e de mundo da população brasileira não 
encontra adequada expressão nesse vocabulário importado e que é 
canonizado nos cursos de filosofia. A filosofia brasileira, assim, em 
sua tentativa de se vincular a grande história do ser, tendeu sempre 
para uma europeização, uma repetição de vocabulários moldados 
por autores europeus. Com isso, a orfandade filosófica do 
brasileiro quase sempre o fez recorrer a um pai europeu 
consagrado pelo cânone, tomando-o como um guia e tomando seu 
vocabulário como o que deve ser repetido.  

O texto transformado em discurso tende a ser considerado 
como definitivo, pois ele se apresenta como a 
indubitabilidade do poder, e então quase já não se não 
consegue apreender a sua definição, aquilo que fez e faz 
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com que ele passe à categoria de discurso. Ao invés de 
apenas estudar a estrutura interna de certos textos 
canonizados, é preciso decifrar a gramática do sistema que 
os absorve e vincula como signos. Decifra-se e  
desconstrói-se uma estrutura, acenando significados e 
elaborações não permitidos por ela (KOTHE, 1999, p. 
114). 

O que tenho pretendido desde o começo desse capítulo é 
mostrar que a solução para os autores com os quais trabalho nunca 
foi abandonar a tradição oficial, o cânone, e propor um cânone 
alternativo: o problema é a noção mesma de uma tradição 
ontológica, de uma história do ser, de uma identidade teórica que 
se define por essa história, a noção da metafísica como uma 
totalidade e que se repete nas instituições. Usamos o fracasso da 
carreira de Benjamin para pensar como essa postura teórica da 
desconstrução tem dificuldade de se desenvolver no modelo 
vigente. Ela sempre é empurrada para a margem, beira sempre a 
impossibilidade, não permitem que ela aflore. Embora Benjamin 
pareça muitas vezes tratar apenas de bobagens e de brincar com as 
palavras, ele estava colocando questões centrais como a imagem 
do filósofo, a identidade de uma tradição de pensamento e a 
denúncia de comportamento e práticas oficiais totalitárias. Por isso 
essa sua recusa de jogar conforme as regras, a sua desobediência e 
desordem. E ele teve a coragem para pagar o preço por isso. O 
discurso oficial de sua época não tinha o espaço em que se 
pudessem desconstruir seus valores, olhá-los e brincar com eles. 
Geralmente o cânone está satisfeito consigo mesmo, e os autores, 
caso queriam fazer parte da festa, devem apenas repetir os 
vocabulários consagrados, com uma mentalidade colonial, 
dependente e imatura. Já Benjamin queria a ruptura: “Método é 
caminho indireto, é desvio” (BENJAMIN. 1984, p. 50). 

Por isso Benjamin nunca alcançou o sucesso e a 
popularidade: quanto mais radical a desconstrução, mais ela atinge 
o cerne da ordem dominante e menor a chance de aparecer 
publicamente. Torna-se a história do ser um círculo seleto, e se faz 
de conta que esse sistema é a totalidade, ignorando qualquer 
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pensamento fora do seu horizonte. Apenas é aquilo que se diz que 
é. A onisciência divina foi transposta para as bancas de seleções e 
avaliações de teses. Para Benjamin não importava tanto o que a 
metafísica diz, mas sim o que não se deixava dizer. Por essa razão 
um dos seus lemas era: ler o que nunca foi escrito.  

O contexto significativo contido nos sons da frase é o 
fundo do qual emerge o semelhante, num instante, com a 
velocidade de um relâmpago. Mas, como essa semelhança 
extra-sensível está presente em todo ato de leitura, abre-se 
nessa camada profunda o acesso ao extraordinário duplo 
sentido da palavra “leitura”, em sua significação profana e 
mágica. O colegial lê o abecedário, e o astrólogo, o futuro 
contido nas estrelas (BENJAMIN, 1989, p. 112).  

Seu riso filosófico é também é uma consequência desse 
estado de coisas. O riso de Benjamin surgia da tragédia de sua 
situação, e ele a superava. Mesmo em seu suposto bilhete de 
suicídio, remetido a Adorno, Benjamin brincou dizendo que era 
justo que ele morresse naquela vila, onde ninguém o conhecia, 
onde ninguém sabia nem sequer seu nome. Há uma razão que 
transcende esse gesto e vai muito além de dizer que Benjamin riu 
por último: quando o desastre se tornou total, como o riso de um 
palhaço do circo que pega fogo, então nada mais pode ser tão sério. 
E isso não significa uma rejeição da razão e um irracionalismo: é 
testar a razão através do riso, questionando suas verdades e seu 
conceito de verdade, tudo em nome da verdade. É também uma 
busca de uma nova racionalidade, uma racionalidade do riso, que 
não se pretende a única e nem a última. O riso benjaminiano é a 
busca por um novo grau de racionalidade, que mostra os limites da 
racionalidade da metafisica tradicional, sem que se saiba de onde 
se tira forças para rir.  

Para Benjamin o melhor sistema era não ter sistema. 
Propor um sistema que desse conta de toda a realidade e ainda 
incluir a si mesmo nessa totalidade é uma tarefa impossível: “A 
verdade não é desnudamento, que aniquila o segredo, mas 
revelação, que lhe faz justiça” (BENJAMIN, 1984, p. 53).  Mas a 
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tradição metafísica faz de conta que representa a totalidade das 
questões ontológicas. Ela faz de conta que a parcela que consegue 
organizar é a totalidade real e assim constrói um tipo de “cânone 
metafísico”. O cânone metafísico quer acreditar que ele reúne 
todas as questões teóricas que realmente importam e assim 
determina a identidade de quem se ocupa com essas questões. No 
fim, consegue se repetir porque a palavra é poder. Professores de 
metafísica são os policiais do vocabulário filosófico – eles apenas 
não se dão conta disso.  

Com isso, a tradição institucionalizada cria um cânone e 
um vocabulário oficial e diz “quem quiser fazer filosofia que me 
siga”. Para seguir é preciso falar a mesma língua, jogar conforme 
as regras, como se filosofia não pudesse ser aquilo que Rorty diz 
que ela é: uma nova proposta de vocabulário. Mas não se trata 
apenas de celebrar a perda, de aceitar a derrota e de se contentar 
com as margens e de apenas lamentar pelo genocídio espiritual. 
Trata-se de pensar o que se pode fazer a partir disso. Isso Benjamin 
chamava de “nova barbárie”, esse começar de novo e com o pouco 
que se tem e de não apenas persistir no caminho errado.  

Conceito novo e positivo de barbárie: Pois o que resulta 
para o bárbaro dessa pobreza de experiência? Ela o impele 
a partir para frente, a começar de novo, a contentar-se com 
pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita 
e nem para a esquerda (BENJAMIN, 1984. p. 116). 

No entanto, essa proposta de releitura da tradição 
ontológica, que leva em conta todos esses processos de 
ocultamento textual, de silêncios de vocabulários alternativos, 
pode ter um final? Quem dará a última palavra na desconstrução? 
Seria a desconstrução uma revisão completa, que esgota suas 
possibilidades, ou ela é apenas um ampliar de horizontes, um 
pequeno passo que pode ser ultrapassado por um maior? Sua 
eficácia é muitas vezes política: mostra como se promove a adesão 
a vocabulários particulares em detrimento de outros. Alguns têm o 
direito de falar e escrever; outros não têm, ou devem adotar a 
língua oficializada. Contar uma história do ser é sempre fingir que 



112 | Ironia e Ceticismo: a desconstrução como o riso da filosofia 

 

se conta a história de toda a filosofia, com a aparência de ser a 
seleção dos conceitos e dos autores perenizadas por sua real 
contribuição à tradição ontológica. Esse processo escamoteia o 
fato de que sempre algo deve permanecer de fora: faz de conta que 
é a totalidade que não pode ser, e, assim, sob o véu da seleção 
textual, apenas confirma as premissas que impõe. É por isso que o 
trabalho teórico começado por Derrida e seguido pelos demais 
pós-estruturalistas introduz um novo conceito de texto que não 
mais se restringe a página escrita: “Despite his prediction that ‘the Book’ 
will be replaced by ‘the text’, Derrida intensely admires the great authors who 
stand behind the texts he glosses; he has no doubts about his or their authorship’ 
(RORTY, 1996, p. 13).  Essa nova concepção de texto realiza uma 
inversão: não é mais por perdurar que um texto entra na história, 
mas ele entra na história porque de alguma forma perdura. O texto 
primeiro precisa ser colocado no cânone, virar múmia 
embalsamada. Textos de melhor qualidade podem ser esquecidos. 
Aí entram fatores que não dizem apenas respeito a qualidade dos 
textos, pois dizem também respeito a um mecanismo institucional: 
o texto clássico, por si só, não é clássico, apenas nessa moldura 
maior ele consegue sê-lo. É exatamente essa questão que a 
desconstrução quer colocar com seu novo conceito de texto. Quais 
as forças supostas que agem na canonização de um texto e de um 
vocabulário metafísico? A desconstrução é um sacodir da árvore da 
linguagem metafísica para ver o que nela está firme e o que nela está podre.  

A desconstrução também pretendia mostrar que não 
podemos simplesmente fazer de conta que algum corpus teórico, 
alguma história do ser narrada, é capaz de abranger todos os 
aspectos básicos da experiência ontológica do Ocidente. Sempre é 
possível que haja experiências fundamentais perdidas e 
irrecuperáveis. Além disso, novos vocabulários podem mudar a 
forma que se leem textos antigos, sensibilidades novas podem 
surgir a qualquer momento e podem levar a uma percepção de 
dimensões ocultas às leituras vigentes. Como Benjamin sabia, o 
passado é o que existe de mais frágil; ele sempre vai depender do 
que se diz dele no presente. A função do cânone metafísico, ao 
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eleger vocabulários privilegiados, no entanto, é fazer com que tudo 
continue basicamente igual.  

O historicismo culmina justamente na história universal. 
Nisso é que, mais do que em qualquer outra coisa, a 
historiografia materialista se diferencia mais nitidamente. O 
historicismo não tem armação teórica. Procede por adição: 
conclama a massa dos fatos para preencher o tempo vazio 
e homogêneo. Por sua vez, a historiografia materialista tem 
subjacente um princípio construtivo. Ao ato de pensar 
pertence não só os andamentos dos pensamentos, mas 
também a sua fixação (BENJAMIN, 1991, p. 162). 

Tomar a metafísica apenas pela página escrita é reduzir a 
história da diferença ao texto escrito, tratar o meio como fim, 
transformar o acessório no principal, e dar ao texto uma vida que 
ele, fora da tradição e da historiografia oficial, não pode ter. Não 
se reduzindo o texto ao que foi escrito, pode-se ler o que não foi 
escrito, ler o contexto maior que auratizou o texto e seu 
vocabulário, ler todo aquele processo de repetição e fixação de 
significados que Derrida descreveu. É possível ler como o desejo 
ocidental de transparência e objetificação participaram da história 
da metafísica como instâncias excludentes e silenciadoras. 
Desconstruir a tradição metafísica é como realizar um daqueles 
interrogatórios de filmes policiais: fazer o texto entregar seus 
cúmplices e seus planos secretos.  

A desconstrução alegórica, ao decifrar o texto alternativo, 
o conteúdo latente do discurso instituído nas obras 
consagradas e o gesto semântico da estrutura do cânone 
não trata apenas de – embora assim pareça a todos que 
foram domesticados pelo sistema educacional e imbuídos 
de temor reverencial pela mídia – soltar elefantes dentro 
uma loja de porcelanas, ainda que na loja “Cânone 
Literário” os objetos em exibição sejam em gerais frágeis 
como porcelana, incapazes de resistir ao martelo da crítica: 
a pretexto de serem “arte” ou “obras nossas”, suspende-se 
a crítica irreverente e radical, quando justamente o que falta 
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provar é que são grandes obras de arte (KOTHE, 1997, p. 
13).  

Vamos pegar como exemplo o trabalho de desconstrução 
que Derrida faz com no seu livrinho Do espírito. O autor pretendia 
lá, mediante um jogo de contrastes, num jogar com as palavras 
preferidas e com as palavras negligenciadas por Heidegger indicar 
marcos luminosos em meio a escuridão do pensamento 
heideggeriano, buscando as forças significativas camufladas e 
construir uma constelação de sentido que pode permitir um novo 
julgamento da proposta de Heidegger. O que Derrida acentuou 
pode muito bem ser diferente da intenção de Heidegger, e isso não 
importa. O que importa é ler o que não foi escrito, perceber espaço 
do silenciado, do excluído, daquilo que o autor não diz com todas 
as letras. É procurar a ausência suposta pela repetição de presenças 
e contribuir para uma revisão e para uma melhor compreensão de 
um autor clássico.  

A lógica que justifica tal privilégio é insólita, naturalmente 
única, mas irrefutável também e confiada a uma espécie de 
paradoxia cuja formalidade mereceria longos 
desenvolvimentos. Ela apela, segundo o humor, para 
considerações mais sérias e mais divertidas.  (É isso que eu 
gosto em Heidegger. Quando penso nele, quando o leio, 
sou sensível a essas duas vibrações ao mesmo tempo. É 
sempre terrivelmente perigoso e loucamente engraçado, 
seguramente grave e um pouco cômico) (DERRIDA, 1990, 
p. 85).  

Essa forma de tratar um autor e de ler a tradição metafísica 
significa o fim de uma compreensão que tratava a história da 
ontologia como um processo transparente, autônomo e fechado 
em si. É mostrar que não existe uma Ordem, uma História do Ser: 
sua coerência e harmonia são construções artificiais que contêm 
exclusões e contradições. Por isso ela, para ser entendida, precisa 
ser desconstruída. É pensar o ser no diferir e o diferir no ser, 
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sempre suspeitando que não há Ser. A Desconstrução não é o fim 
da metafísica, a desconstrução é a compreensão da metafísica.  

Esse trabalho joga com as palavras do vocabulário 
metafísico e esse jogo está longe de ser inocente. Vai além da 
singularidade de um autor e da linearidade do tempo. Pega textos 
lidos por todos e os lê como ninguém. Realiza reelaborações e 
deslocamentos nas fontes oficiais, desnudando um processo de 
significação que implica silenciamento de significados e revela as 
forças de repetição de uma identidade. Ao invés do prazer estético 
da leitura, se tem, intencionalmente, o estranhamento e o 
desencanto. Quando se discute um autor influente, se discute o 
autor e sua influência. É preciso saber como ele entrou no cânone, 
como ele foi incorporado pela história oficial. Nada é por acaso, 
mesmo o uso de aspas pelo autor em um termo importante para a 
tradição merece destaque:  

O jogo mudo das aspas. Porque nós levamos a sério o que 
se joga nesse jogo. Nós nos interessamos sempre por essa 
dramaturgia – que é também uma pragmática – dos sinais 
de leitura. Pelo jogo dessas marionetes tipográficas, por 
essa mudança de orientação, por essa manuscrita artesanal 
e tão ágil. A mão calcula depressa. Em silêncio, ela maquina, 
pretensamente sem máquina, a alternância de um fort/da, a 
aparição súbita, depois o desaparecimento dessas pequenas 
formas afônicas que dizem e mudam tudo, segundo a 
mostremos ou acultemos (DERRIDA, 1990, p. 83). 

A desconstrução de um texto metafísico é uma busca por 
conteúdos latentes, aquilo que não é dito com todas as letras, aquilo 
que é silenciado. E isso nunca é feito com a leitura de textos 
isolados, mas por meio de um trabalho que encaixa cada texto em 
uma moldura maior – o cânone dominante, a tradição oficial – de 
onde ele tira seu sentido e sua justificação. Uma leitura meramente 
analítica dos argumentos e das teses apresentadas pelo autor nunca 
dará conta da questão posta aqui: é preciso que o tempo se mostre 
no texto e o texto mostre-se no tempo. É como se cada texto 
metafísico tivesse um duplo aspecto: de um lado é um texto 
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autônomo, com seus argumentos, suas teses e seus conceitos; de 
outro lado, ele é uma parte de uma tradição maior, é um fato 
histórico. O trabalho de leitura da desconstrução sempre vai 
transcender o aqui e o agora de um texto.  

Esse outro texto, esse texto alternativo está inscrito no 
texto manifesto, e é, mais do que seu outro lado, uma 
possibilidade em aberto, que ele não ousou percorrer: é o 
horizonte do seu questionamento, de onde seu percurso se 
mostra como limitação e errância. A história inscreve esse 
outro texto no próprio texto, sem que o autor saiba que o 
fez (KOTHE, 1997, p. 33).  

É um trabalho teórico que vai na contramão do mais 
comum feito na filosofia acadêmica brasileira: lá o que domina é a 
fascinação por um autor, como se ele não fosse só mais uma parte 
do cânone, como se não tivesse sido vítima de um jogo que o fez 
entrar para a história. Assim se descobre um vocabulário único 
digno de repetição, um único caminho que deve levar até a Terra 
Prometida. Não se chega a questionar as razões – muitas vezes 
biográficas – que levaram a essa escolha teórica. Isso também nos 
ajuda a entender todos esses modismos que volta e meia tomam 
conta dos programas de pós-graduação em filosofia brasileiros. 
Substitui-se uma moda intelectual por outra, como se não fizessem 
parte de tradição alguma. As teorias da alteridade, como as 
epistemologias sociais, são tipos dessas danças da moda. É apenas 
a substituição de um gosto por outro. Quase tão rápido quanto 
mudam os penteados dos estudantes, mudam também suas 
referências teóricas. Trata-se de uma forma de ler e fazer filosofia 
que não se vê agindo no interior da tradição filosófica. É um culto 
coletivo ao narcisismo. Isso resulta no trabalho filosófico certo 
tipo de falta de maturidade, certo infantilismo que se pretende 
descolado.  

Porém a mera aceitação passiva do cânone envolve a 
castração de possibilidades de vocabulários alternativos, pois 
submete a escrita filosófica a uma determinação da totalidade, 
fazendo-a aceitar que as melhores cartas já foram jogadas. A 
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tradição metafísica, dessa forma, é também um vocabulário de 
exclusão. Seu sentido oficial é o silêncio de tantos outros sentidos 
possíveis.  

Mas por que esse interesse tão intenso da desconstrução 
nas palavras? Por que centralizar tudo nas palavras postas no papel 
quando, muitas vezes, o mundo ao redor desaba? A forma como 
Derrida, por exemplo, em seu trabalho sobre Heidegger, brinca e 
joga com o vocabulário heideggeriano está longe de ser um jogo 
inútil: o vocabulário de um autor é um reflexo de sua consciência. 
Mais do que isso: de seu inconsciente também. Aqueles que 
pensam que Derrida está brincando inocentemente, que ele quer 
apenas se divertir às custas da Grande Tradição, não entenderam 
nada de seu gesto teórico fundamental: ele age como um vírus por 
dentro do sistema, mostrando que o sistema nunca estará fechado 
e que o representado nunca será a totalidade. Derrida se recusava 
a ler um texto apenas como adequação à ordem vigente; ele queria 
justamente a contra-proposta, uma crise com a constelação 
preponderante.  

Situemos enfim o último traço, o próprio traço. Riss. Essa 
palavra traça também a diferença. Frequentemente ela volta 
para dizer o retrato pelo qual o espírito se refere a si mesmo 
e se divide nessa espécie de adversidade interna que dá lugar 
ao mal, inscrevendo-o de algum modo mesmo na chama. 
Dir-se-ia uma escrita de fogo. Esta não é um acidente. Não 
sobrevém de repente e por acréscimo à chama de luz. A 
chama escreve, escreve por si, na própria chama. Traço de 
conflagração, o espírito in-flama, traça a rota, abre o 
caminho (DERRIDA, 1990, p. 133).  

Todo texto filosófico que tenha entrado no cânone 
metafísico precisou de um conjunto de fatores não-filosóficos que 
não precisam estar contidos na obra. É impressionante também 
como o cânone não tem pudor na hora de incorporar textos. 
Textos que num primeiro momento nem eram filosóficos são 
assimilados apenas porque foram escritos por determinado autor 
auratizado pela tradição. Precisamos apenas ver o exemplo dos 
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Cadernos Negros de Heidegger. Não se respeita a diferença de 
identidade de um texto teórico e um texto biográfico. Tudo é visto 
como pertencente a um espaço transcendental de onde o autor 
tirou magicamente seu vocabulário. A impressão que dá é que se 
encontrassem uma garrafa jogada no mar com um bilhete assinado 
por Heidegger, esse bilhete passaria a ser presença obrigatória em 
todas as bibliografias sobre o autor. Numa época de caça às bruxas, 
o tornar público um texto qualquer de um autor canonizado 
sempre vai despertar disputas e brigas. O melhor que Heidegger 
poderia ter feito era queimar seus Cadernos Negros em silêncio ou 
ter pulado no fundo de uma lagoa com seu baú de textos inéditos 
amarrado ao pescoço.  

O problema aqui é como os representantes do cânone 
tomam um novo texto, como ele é passado de só um texto para 
um discurso do sistema vigente. Torna-se válido e então vigente – 
mesmo que seja para ser apedrejado – privilegiando um 
determinado vocabulário filosófico em detrimento de outros.  

Tal definição é sempre parcial e excludente, embora se 
pretenda total; ela impõe um modo de ser e pensar a todos: 
tende a ser totalitária em seu espírito, é totalitarismo no 
espírito. Ela orienta a formação não só da literatura 
brasileira como sistema, mas da identidade do brasileiro. 
Uma fantasmagoria se acena, assim, por meio da literatura 
(KOTHE, 1997, p. 2001). 

Um pouco sobre a escrita benjaminiana dentro dessa 
tradição: 

Mas ele não se manifesta no desvendamento e sim num 
processo que pode ser caracterizado metaforicamente 
como um incêndio, no qual o invólucro do objeto, ao 
penetrar na esfera das idéias, consome-se em chamas, uma 
destruição, pelo fogo, da obra, durante a qual sua forma 
atinge o ponto mais alto de sua intensidade luminosa 
(BENJAMIN, 1984, p. 54).  
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 A forma escrita do tratado e do ensaio filosófico que 
desiste da ideia de encontrar um único fundamento para tudo, um 
signo privilegiado, uma totalidade, e passa a ser mais um tatear no 
escuro ou um queimar constante. É um tipo de escrita filosófica 
que não tem mais pretensões de poder, que não deseja mais dizer 
a totalidade. Sua única preocupação é conseguir sobreviver em 
meio ao cânone, é manter a cabeça sobre o pescoço e continuar 
escrevendo – mesmo sem publicar, porque escrever se tornou um 
haxixe, a droga preferia do autor, que permitia enrolar com 
paciência a ideia de suicídio. Também é uma forma de se 
diferenciar da grande tradição sem romper com ela de forma 
definitiva. Benjamin sabia que não há muito o que dizer fora da 
metafísica. Não há salvação dentro da metafísica mas nada garante 
que haja salvação fora dela. Precisamente porque não há salvação. 
É um tipo de trabalho filosófico que não diz ao que veio, apenas 
sobre o que se é contra. Porém, se não há salvação, se a 
desconstrução não resolve o problema, por que ela se mete? 

Ela se mete para que aprendamos a ler a história da 
metafísica não apenas através da perspectiva dos textos e dos 
autores canonizados. Ela nos ajuda a não mais pensarmos e 
escrevermos tão ingenuamente na filosofia. Precisamos 
compreender e “desler” cada vocabulário filosófico como o signo 
de uma exclusão. É preciso redescobrir e desconstruir a história da 
metafísica nas entranhas de cada texto. É saber que, por mais 
analíticos que pretendamos ser, sempre haverá esse “ame-o ou 
deixe-o” dito pelo cânone. Assim, devemos dizer o que ele espera 
que digamos ou ficaremos em silêncio.  De qualquer forma, não 
teremos muito o que dizer pois todo o fundamental já foi dito: o 
eterno retorno que pensa o que já foi pensado. É a imposição de 
uma identidade pela vinculação a uma totalidade. A vida teórica de 
grande parte de quem se ocupa com pesquisa em filosofia é tão 
supérflua e sem sentido quanto sua morte: o que ele diz e publica 
já era sempre sabido. A superação da metafísica não existe: não há 
elemento puro, original, anterior a qualquer contaminação.  
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Certamente, nada precedeu essa situação. Seguramente, 
nada a suspenderá. Ela não está compreendida, como 
desejaria Husserl, em intuições ou apresentações. Da plena 
luz da presença, fora da galeria, nenhuma percepção nos é 
dada, nem, certamente, prometida. A galeria é o labirinto 
que compreende em si suas saídas: nunca se sai ali como 
em um caso particular da experiência, aquele que Husserl 
acreditava descrever então. (...). 

Ao contrário do que a fenomenologia – que é sempre 
fenomenologia da percepção – tentou nos fazer acreditar, 
ao contrário do que o nosso desejo não pode deixar de ser 
tentado a crer, a própria coisa esquiva sempre. (DERRIDA, 
1994, p. 117).  

A tradição metafísica implica sempre, como Derrida sabia, 
“repetição”, um dogmatismo quase religioso, a reiteração 
institucional dos mesmos textos e do mesmo vocabulário em todas 
as aulas, em todas as teses e dissertações. Os mesmos signos e 
significados são sacramentos em estudos de autores 
sacramentados, e trabalhos atuais são popularizados porque dizem 
aquilo que interessa ao sistema. Então há uma implicação muito 
forte entre o vocabulário metafísico e o exercício de um tipo de 
poder. As margens não podem ter sucesso: o externo precisa ser 
internalizado, precisa se tornar parte constitutiva da grande dança. 
É por isso que Benjamin compara a tradição metafísica e a 
historinha da Bela Adormecida: não é que ela contenha textos de 
faz de conta; ela, por si só, é um grande faz de conta. Por isso, é 
importante que os estudantes não conheçam nada além do faz de 
conta: um novo vocabulário filosófico poderia servir para explodir 
a camisa-de-força do cânone.  

Eu gostaria de contar, por uma segunda vez, a história da 
Bela Adormecida. Ela dormia no seu próprio arbusto 
espinhento. E então, depois de muitos anos, despertou. 
Mas não foi por um beijo de um príncipe afortunado. O 
cozinheiro a acordou, ao dar-lhe uma sonora bofetada, que 
ressoou por todo o palácio, com sua energia encarcerada 
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por tantos anos. Uma criança linda dorme atrás dos 
arbustos espinhentos das próximas páginas. Não deixe que 
qualquer príncipe da fortuna, enfeitado com o 
deslumbrante equipamento científico, chegar perto. Pois, 
no beijo de noivado, ela pode esbofeteá-lo. Melhor que o 
autor a desperte, reservando-se a tarefa de mestre cuca. Já 
é hora para esta bofetada ressoar pelos campos da ciência. 
Então despertará também esta pobre verdade, que tendo se 
espetado numa roca fora-de-moda, indevidamente, pensou 
que podia fiar-se no arquivo-armadilha de uma toga 
profissional (BENJAMIN, apud Susan Buck-Morss, 2002, 
p. 47). 

Os cursos dados em salas de aula e os livros de história da 
filosofia não desenvolvem os conceitos que podem mostrar as 
entranhas desse processo de auratização de vocabulários e 
identidades. Conceitos como o de “desconstrução”, “jogo”, 
“ruína”, “diferença”, “contingência” querem dar conta daquilo que 
a teoria vigente pretende esconder porque seu interesse é atribuir 
uma natureza quase sagrada a um tipo de significado, a um grupo 
específico de autores e textos, que são considerados os píncaros da 
tradição metafísica. A pretensão de toda forma de totalização é ser 
única e absoluta, na medida em que ela é o poder em forma de 
teorização. A história da metafísica é canonizada e assim seu 
vocabulário passa a ser a linguagem institucionalizada. A estrutura 
suposta dessa tradição só é revelada pelo olhar marginal, pelo 
herege, aquele que consegue não ser engolido pelo objeto e, assim, 
pode ver suas limitações e possibilidades.  

Com tudo o que já vimos aqui, podemos entender como 
fazer a desconstrução da metafísica implicou uma desconstrução 
da própria identidade humana. O trabalho nem de longe se resumia 
a simplesmente questionar o valor de determinado trabalho 
filosófico ou de apenas fazer comparações entre autores no interior 
da história. O que se buscava era um princípio organizador que 
estava suposto na tradição metafísica, buscavam-se seus gestos 
semânticos fundamentais que determinaram uma forma de ver e 
ser no mundo. Por isso o filósofo da desconstrução está longe de 
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ser uma pessoa culta: o intelectual culto não pensa, ele é incapaz 
de sair do que é instituído, ele apenas repete e pensa que pensa. 
Pelo menos ele, ao contrário do descostrutivista, consegue 
diplomas e empregos.  

O filósofo da desconstrução também se recusa a ser apenas 
um analítico. A crítica lógica-analítica, ainda que se pense tão 
crítica, não critica o fundamental. É uma crítica sem autocrítica, 
incapaz de ir até os fundamentos dos textos. A filosofia analítica 
faz parte da tradição oficial, ainda que seus representantes tentem 
vender a imagem de uma ruptura com os continentais.  Ela faz 
parte do cenário filosófico dominante, e, assim, tem força espiritual 
e material para sua produção e repetição institucional. Então ela é 
capaz de construir um discurso coerente, bem organizado e sem 
contradições formais. Porém, tem um limite, um ponto-cego para 
onde não consegue ir além para pensar.  

 

2.5. Desconstruir é descanonizar  

 
Agora estamos confiantes para compreender a relação 

fundamental de nossos autores com a tradição metafísica: o que 
realmente importava não era repetir mais uma vez seus discursos, 
seus signos oficiais, contar novamente a história da Bela 
Adormecida. O importante era desconstruir e decifrar o esquema 
subjacente à essa tradição, mostrando como ela foi capaz de 
consagrar determinados vocabulários e determinadas formas de 
significar. Por isso não fazia sentido apenas celebrar a morte da 
metafísica: o morto nunca terminou de nascer para poder morrer. 
A desconstrução é mais um reanimar do que um enterro de um 
aborto histórico: “Mitologia branca – metafísica pagou em si 
própria a cena fabulosa que a produziu e permanece todavia ativa, 
inquieta, inscrita, a tinta branca, desenho invisível e recoberto no 
palimpsesto” (DERRIDA, 1991, p. 254).  

No conto da Bela Adormecida da tradição metafísica, a 
moral da história não vem nunca no final da história, depois do 
felizes para sempre. O final já está no começo, determinando toda 
a sua construção: inventou-se um faz de conta para justificar a 
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moral da história. Os limites da comparação de Benjamin entre a 
metafísica e os contos de fadas são que nos contos se pode separar 
a moral da história de seu vocabulário. Já a moral da história na 
metafísica é justamente o vocabulário e vice-versa. O ponto de 
partida já é o ponto de chegada. Ou seja, a lógica imanente do 
texto, seu vocabulário repetido, precisa ser tomado como a última 
instância possível: não pode sobrar espaço para se pensar que tudo 
poderia ter sido diferente, que outras palavras poderiam ter sido 
escolhidas.  

Presença ideal em uma consciência ideal ou transcendental. 
A idealidade é a salvação ou o domínio da presença na 
repetição. Em sua pureza, essa presença não é presença de 
nada que exista no mundo, ela está em correlação com atos 
da repetição, eles próprios ideais. Será que isso significa que 
o abre a repetição até o infinito, ou abre-se ali quando se 
assegura o movimento de idealização, é uma certa relação 
de um “existente” com sua morte? (DERRIDA, 1994, p. 
16).  

A pergunta fundamental de Derrida sobre a tradição 
metafísica pode ser colocada da seguinte maneira: por que sua 
verdade fundamental é interpretada como presença e repetição? A 
“culpa” não está neste ou naquele autor, é toda a lógica do sistema 
que funciona assim. Apesar de suas diferenças teóricas, os 
metafísicos todos seriam continuações, complementações e 
variantes do mesmo esquema fundamental, do mesmo jogo de 
presença que se repete. Não pode existir, propriamente, um espaço 
alternativo. Não há alternativa senão vender a alma ao Diabo como 
se estivesse entregando a Deus. Não há espaço para uma 
consciência diversificada, para um vocabulário alternativo. Por isso 
o título desse capítulo: Metafísica ou nada. No entanto, isso não 
faz o problema deixar de existir. É preciso saber que a tradição 
metafísica não é uma geração espontânea, não é absolutamente 
transparente. É preciso examinar – desconstruir – os seus textos e 
seus autores, confrontar linha por linha, conceito por conceito, e 
redescobrir esses modelos de significados que, como uma sombra, 
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um rastro, determinam a configuração do sistema vigente. E o 
rastro estende-se por toda a parte.  Por isso é que a desconstrução 
se torna uma violação de tabus. Uma luta de resistência contra a 
sacralidade intocável do cânone e sua interpretação institucional. 
Desconstruir é descanonizar; A desconstrução trabalha destacando 
similitudes e contrastes entre os textos, deixando que o eco da voz 
silenciada possa ser ouvida.  

Mas por que insistir tanto nessas questões? Porque o 
vocabulário sacralizado pelo sistema é a diretriz de uma formação 
de identidades. É uma opção pelo tipo de estudantes e intelectuais 
que se quer. O discurso oficial da metafísica inscreve e prescreve o 
que quer que seus seguidores escrevam. De todos que escrevem, 
poucos serão selecionados. E o selecionado precisa ser um 
fragmento convincente e sem originalidade da totalidade. O 
critério não é o conhecimento ou o talento pessoal: é a capacidade 
de se adequar. Ninguém deve ler ou escrever o que quer. O que se 
lê e se escreve pode muito bem ser o que menos importa. Assim 
tudo ocorre nas instituições como se se privilegiasse o diálogo e a 
troca aberta de ideias. Porém não há diálogo, porque só há a 
mesma fala sendo repetida. O que não é a fala oficial não pode ter 
voz própria: ele é o obscuro, aquele que não se faz entender, que 
precisa ser traduzido para a linguagem oficial.   

No entanto, não há uma voz metafísica original, autêntica, 
que conduziu em linha reta os metafísicos de Platão até nossos 
dias. A tradição metafísica é um estado paradisíaco inventado, uma 
criação post-factum. Quem fala em nome dela o faz apenas para a 
legitimação de si mesmo. Por isso a metafisica para Derrida tendia 
mais para a presença e a repetição do que para a diferença e a 
alteridade. Não se reconhece o estranho como um parceiro de 
diálogo, como alguém que deve ser escutado. O interesse de alguns 
metafísicos por autores como Rorty e Derrida é apenas um caso 
de amor infeliz que nunca dura o bastante.  

Costuma-se ter duas reações estereotipadas quando se 
trabalha com textos clássicos em filosofia: o engajamento filológico 
ou o formalismo analítico. A desconstrução não faz nem um e nem 
outro. Ela é mais um processo de democratização interno ao 
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sistema, pretendendo sempre ler os textos de forma aberta e plural, 
trabalhando com elementos alegóricos e contra a visão inorgânica, 
simbólica e fechada que as outras duas reações costumam ter. A 
desconstrução é o raio X que revela os defeitos na estrutura fundamental da 
tradição metafísica. Ela permite reavaliar muitos dos elementos da 
tradição e alterar partes de sua composição. E como o sistema 
costuma ser cego quanto à sua própria natureza – tendendo sempre 
a refazer o seu fechamento - ela precisou se colocar 
estrategicamente às margens, sem esperar real abertura dentro do 
sistema vigente. 

O pensamento começa sempre de novo, e volta sempre 
minuciosamente às próprias coisas. Este fôlego infatigável 
é a mais autêntica forma de ser da contemplação. Pois ao 
considerar um mesmo objeto nos vários estratos de sua 
significação, ela recebe ao mesmo tempo um estímulo para 
o recomeço perpétuo e uma justificação para a 
intermitência de seu ritmo (BENJAMIN, 1984, p. 50). 

Por isso, Benjamin nunca pensou uma alternativa ao 
sistema: não se tratava de propor outro sistema, mas sim um 
antissistema. Somente saindo da noção de sistema se consegue 
alguma liberdade e uma soberania a ela. Dentro do sistema apenas 
ocorrem variações de sua estrutura fundamente. Nem se trata de 
convencê-lo a mudar totalmente: o estrago já está feito, ele já está 
perdido. A desconstrução trata de des-cobrir, des-velar, uma 
identidade soterrada, superando as repetições da superfície, como 
se fosse possível abrir a tradição metafísica para deixar falar o 
silenciado. O mais importante é o seguinte: esse gesto não deixa de 
ser metafísico. Mas é uma metafísica consciente de sua ilusão e que 
vai em direção aos seus fundamentos, mostrando a identidade 
canonizada e dominante no sistema.  

A tradição metafisica tende a ser excludente: somente 
aquilo que está adequado ao seu movimento fundamental tem vez. 
Então vocabulários são excluídos ou deformados para 
conseguirem sem parte válida do sistema. A desconstrução da 
metafísica procura mostrar esse gesto excludente de uma tradição 
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que se apresentava enquanto unidade e sistema, algo gerado em si 
e por si. Há um bloqueio, mesmo que em nível inconsciente, que 
impede que um vocabulário que ultrapasse os limites do sistema 
seja incorporado e expresso publicamente. É como se os 
intelectuais fossem marionetes controladas por uma força invisível 
chamada Tradição Metafísica, barrando qualquer pensamento que 
não se encaixe.  

Há muito tempo, quando pensávamos mais na eternidade 
e menos no futuro do que hoje, nós, filósofos, nos 
definíamos como servos da verdade. Mas recentemente 
temos falado menos sobre verdade e mais sobre 
honestidade, menos sobre trazer a verdade ao poder do que 
sobre manter o poder honesto. A verdade é eterna e 
resistente, mas é difícil estar certo se é você que quem a 
possui (RORTY, 2005, p. 132)  

Dentro desse cenário, os que se ocupam com filosofia têm 
que tratar de se salvar. As instituições tentam formar um tipo ideal 
de intelectual, em um tipo de identidade coletiva, mas acabam 
apenas tentando impor um modelo único do que é válido. Assim 
costuma-se falar de uma História do Ser, mas ela é só uma ficção 
do que um fato histórico. A tradição metafísica é o eterno retorno 
do mesmo, é a repetição da presença e da identidade sob aparência 
de diversidade, para que a verdadeira diferença – o diferir – não 
apareça como uma alternativa real. É aquela velha relação entre o 
fora e o dentro que Derrida tanto destacava: só se inclui o já 
incluído, para deixar o fora sempre fora e o dentro sempre dentro, 
para que nada substancialmente diverso ganhe espaço. A verdade 
no sistema é a verdade do sistema; tudo deve se seguir da premissa 
maior. Assim, querendo ser a totalidade válida, a metafísica se torna 
totalitária. Uma vez que se mergulha no sistema, não se percebe 
mais seu horizonte e sua estrutura subjacente. O resto nem resto 
é: é nada. Reconhecer o caráter autoritário e impositivo que esse 
gesto opera foi muitas vezes o trabalho da desconstrução.  

O filósofo marginal, posto à margem, como aqueles que 
gostamos, são estratégicos para apontar para essa estrutura 
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dominante e que se perpetua, já que ela, por si só, não confessa 
nunca o que é. A margem, como Derrida sabia, entendida como 
tal, envolve sempre a sua ultrapassagem. Nela se tem a 
possibilidade de entender o sistema e suas limitações de fora para 
dentro e de dentro para dentro, fazendo o percurso tanto dentro 
quanto fora. Essa contraposição pretende falar com uma voz 
diferente lá onde antes parecia haver apenas uma voz. Ela 
questiona toda essa pretensa aura dominante, esse jogo de 
fantoches, para uma reavaliação de seus signos e significados.  

Esse movimento da diferência não sobrevém a um sujeito 
transcendental. Ele o produz. A auto-afeição não é uma 
modalidade da experiência caracterizando um ente que já 
seria ele mesmo (autos). Ela produz o mesmo com relação a 
si na diferença consigo, o mesmo como o não idêntico 
(DERRIDA, 1994, p. 93).  

E isso não quer dizer que a verdade se encontra apenas nas 
margens, entre os esquecidos. Isso seria apenas espernear no 
escuro, gritar onde ninguém pode nos ouvir. Se a desconstrução de 
Derrrida mostrou os limites de elevarmos algum signo à classe de 
uma categoria absoluta, ainda assim a grande tradição do 
pensamento não deve ser substituída por uma visão a partir das 
minorias. Se a totalidade foi relativizada, o relativismo não deve ser 
totalizado: deve-se relativizar o relativismo. A verdade, assim, 
coloca-se num grau além, num jogo oscilante de dentro e fora, num 
diferir constante, não redutível nem ao dominante e nem ao 
marginalizado.  

O que a desconstrução afirma não é só que a tradição 
metafísica seja uma ficção, um faz de conta. O maior problema é 
que o faz de conta da metafísica vem determinado a identidade das 
pessoas de carne e osso. Por isso mover-se no adentramento da 
metafísica significa pôr as mãos no modo-de-ser das pessoas, pois 
ele é construído conforme os signos e significados privilegiados no 
vocabulário canônico. Se a estrutura profunda da tradição 
metafísica é capaz de construir todo o modo-de-ser ocidental, 
construindo uma identidade que deve servir para todos, então 
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desconstruir e descanonizar essa estrutura é tocar em pontos 
fundamentais do modo de ser do ser humano. E isso nem sempre 
é bem recebido pela comunidade acadêmica:  

Consideremos o que acontece quando as posses preciosas 
de uma criança – a pequenas coisas em torno das quais ela 
tece fantasias que a tornam um pouco diferente de todas as 
outras crianças – são redescritas “porcarias” e jogadas no 
lixo. (...). O ironista redescritivo, ao ameaçar o vocabulário 
final de uma pessoa e, com isso, sua capacidade de 
compreender a si mesma em seus próprios termos, e não 
nos dele, sugere que o eu e o mundo da pessoa são fúteis, 
obsoletos, impotentes. A redescrição comumente humilha 
(RORY, 2007, p. 159).  

Autores como Benjamin, Derrida e Rorty conseguiram sair 
do âmbito do sistema e puderam perceber sua natureza dominante. 
Isso significou uma ultrapassagem de limitações e uma libertação, 
que quem ocupa uma posição no cânone prefere chamar de 
irresponsabilidade, de frivolidade e de maldade. Mas isso ele o faz 
justamente porque tem medo que o toquem os nervos expostos 
pela desconstrução. Fazem parte do paradigma vigente e são 
incapazes de superá-lo. E justamente é essa incapacidade que os 
torna aptos a fazerem parte do jogo do cânone e terem voz ativa. 
É uma postura de apenas imitar os imitadores para ser respeitado 
e divulgado. Assim foi durante séculos, e assim parece que 
continua sendo. Fora da metafísica não há discurso e nem salvação, 
mas dentro dela todo discurso apenas será tolerado se for 
repetição: metafísica ou nada. De qualquer forma, sem 
desconstrução, somos inúteis e supérfluos. 

Desconstruir, então, é esse constante diagnóstico do gesto 
semântico fundamental da estrutura que organiza e possibilita a 
tradição metafísica. É verificar qual a sistematicidade da metafísica 
e para isso é preciso desmontar suas peças, isto é, seus 
vocabulários. Não se trata de uma análise rigorosa dos textos, 
mostrando suas falsidades e incoerências, mas de mostrar essa 
estrutura de significados dominante nos textos metafísicos. Se algum 
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texto é analisado mais detalhadamente, se se detém mais no 
vocabulário de algum autor específico – como Derrida fez com 
Husserl e Heidegger – é porque eles funcionam como sintomas 
dos traços dominantes de toda a tradição.  

Encontramos aqui todos os recursos da não-presença 
originária, cujo afloramento já detectamos por várias vezes. 
Mesmo rejeitando a diferença na exterioridade do 
significante, Husserl não podia deixar de reconhecer o seu 
papel na origem do sentido e da presença. A auto-afeição 
como operação da voz supunha que a diferença pura viera 
dividir a presença a si (DERRIDA, 1994, p. 93).  

A desconstrução é um trabalho crítico que pretende ir além 
da repetição do discurso oficial da grande tradição. Não é apenas a 
exegese de textos clássicos. As exegeses de clássicos apenas 
mantêm a postura impositiva do cânone metafísico, considerando-
o intocável e como se o texto valesse apenas porque pertence ao 
cânone. Não é à toa que essa é a atitude mais comum nas 
universidades. Os cursos de graduação e pós-graduação em 
filosofia são conservadores e autoritários, e nem estão pertos de 
reconhecer isso. Qualquer postura teórica que viole ou rompa com 
os pressupostos teóricos ou metodológico básicos sofrerá o 
boicote de órgãos de fomentos à pesquisa. O que interessa aqui é 
o que envolve e devolve dinheiro. Porém os representantes oficiais 
do cânone fazem de conta que não há dinheiro envolvido, mesmo 
que fortunas em salários e bolsas de pesquisa estejam sempre em 
jogo. Pretextos são sempre arranjados para evitar qualquer crítica 
e a busca de alternativas. O que importa é não correr o risco de 
perder o brinquedinho chamado “pensamento metafísico”.  

Com tanto dinheiro em circulação para a preservação do 
cânone, não podemos pensar que estamos apenas no âmbito da 
razão e do livre debate de ideias e argumentos. A tradição oficial 
que se ensina é um depositório de crenças, valores e identidades. 
Supõe-se fazer filosofia teórica sem se perceber que ela envolve 
questões vitais como formações de identidades. As instituições que 
representam o cânone são a fala que silencia. Elas não vão aceitar 
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a negação que as desconstrói. Qualquer aventureiro deve ser 
expulso ou calado. Isso tudo pode ser ridículo e assustador, mas 
não é, por isso, ineficaz. O cânone institucionalizado sacraliza essa 
ocupação e finge que vozes silenciadas não ecoam em cada frase 
sacralizada. No entanto elas não deixam de fazê-lo:  

Será que não nos tange uma lufada daquele vento que girou 
em torno dos ancestrais? Será que não, nas vozes a que 
prestamos atenção, um eco de vozes agora silenciadas? Será 
que as mulheres que cortejamos não têm irmãs que elas 
mesmas não chegaram a conhecer? Se é assim existe um 
acordo secreto entre as gerações passadas e a nossa. Então 
fomos esperados sobre a terra (BENJAMIN, 1991, p. 154).  

Que a tradição metafísica não saia a mesma depois da 
desconstrução não significa que ela não vá continuar vigente. No 
entanto, sua insistência não demonstra a inutilidade do trabalho 
filosófico da desconstrução. Depois da desconstrução, o gesto 
semântico fundamental da metafísica é detectável com mais 
clareza, embora estivesse desde sempre presente. Ela nos ajuda a 
ver como perante o Ser que se anuncia como único válido, 
qualquer outro ser é não-ser. A desgraça do faz de conta da 
metafísica é não se reconhecer como faz de conta: fantasias que 
não se reconhecem como fantasias.  

Para o trabalho da desconstrução – que contraria toda a 
forma oficial de se trabalhar com textos – todos os autores da 
tradição são suspeitos: alguma coisa de errada devem ter feito para 
serem consagrados por um sistema tão injusto. É fácil de dentro 
do sistema acusar de inconsequentes, relativistas ou obscuros 
aqueles que criticam o sistema vigente, como se a crítica fosse 
culpada pelas injustiças do cânone. A desconstrução, apesar disso 
tudo, sabe de sua inutilidade e de seu perigo. Mesmo que ela não 
tenha certeza de sua identidade, está convicta dos limites da 
identidade alheia. Por isso é tão polêmica: expõe e se expõe. Pelo 
menos se recusa a fazer parte da farsa que não sabe que é farsa. A 
antifilosofia da desconstrução se resume a isto: tomar a farsa como 
farsa, chamá-la pelo nome. Suspende a crença sobre boa parte das 



Ricardo Lavalhos Dal Forno | 131 

 

grandes questões da metafísica para dizer que toda a metafísica não 
deve ser tomada ao pé da letra. Sua ironia tem sempre algo de 
melancolia: sabe que não pode vencer o adversário, sabe que não 
pode construir uma alternativa capaz de fazer frente à grande 
tradição.  

Na prática, embora não na teoria, ela abandonou a idéia de 
chegar à verdade, e favor da idéia de renovar as coisas. Sua 
crítica aos seus antecessores não foi a de que as proposições 
deles fossem falsas, mas de que suas linguagens eram 
obsoletas.  (...). Esses são filósofos que que definem suas 
realizações pela relação com seus predecessores, e não com 
sua relação com a verdade (RORTY, 2007, p. 142).  

A tradição metafísica canonizada pensa que autores 
existem para serem glorificados. Assim ela impõe uma visão da 
história e cria uma identidade coletiva. Com isso provoca-se um 
temor reverencial diante de autores consagrados. A grande tradição 
torna-se cânone e, então, tabu a ser respeitado e o vocabulário ideal 
que deve ser repetido feito tabuada. Cria-se assim uma história 
ideal e o presente monta-se conforme esse ideal; ele é mais um 
preenchimento de vagas pré-determinadas pelo modelo do que um 
lugar em que se premiam os melhores. Muitas vezes o que parece 
novidade é só uma forma engenhosa de imitação: “Em seu valor 
ideal, todo sistema de ‘distinções essenciais’ é portanto uma 
estrutura puramente teleológica” (DERRIDA, 1994, p. 113).  

 Nesse faz de conta investe-se dinheiro. As instituições 
servem para impor o vocabulário da tradição canonizada e com 
isso faz com que seus alunos assimilem sua identidade. Isso realiza 
um trabalho de castração das diferenças e um empobrecimento do 
trabalho teórico diversificado. Há um sempre-igual que se quer 
sempre repetido e que deve servir apenas como confirmação e 
reafirmação da tradição que se impõe. O final está no início e o 
início está no fim. Quando dizemos que a metafísica é canonizada 
nesse processo, estamos dizendo o seguinte: ela se reveste de uma aura 
quase religiosa, vira um sistema fechado que cobra temor reverencial diante dos 
seus santos e exige que se jogue na fogueira quem não joga conforme as regras.  
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É preciso reler neles a exclusão, lê-los como exclusão, 
como agentes de exclusão. Isso é constitutivo, intrínseco, 
não um acréscimo forçado. Ignorá-lo seria ignorar a 
natureza do cânone (KOTHE. 1997, p. 90).   

Essa forma tradicional de se ver é uma visão um pouco 
ingênua da história, refém de uma ideia que pensava a história 
como governada por algo similar a uma divindade. Assim a história 
é vista como o caminho que, apesar de suas dificuldades, vai 
conduzir até o Paraíso Prometido: no final das contas, tudo o que 
aconteceu foi o melhor que poderia ter acontecido. Mesmo as 
oposições que volta e meia surgem são “autofabricadas”, isto é, 
ainda são consensuais quanto pressupostos fundamentais. Diante 
desse acúmulo de injustiças e ruínas, ficamos como o Anjo de 
Benjamin: olhamos espantados para o tudo e não sabemos se 
devemos rir ou chorar – só nos resta virar as costas para o futuro 
e sonhar.  Enfrentar a ordem vigente é suicídio, mas fazer parte 
dele é já estar morto. Daí a inutilidade de se propor tradições e 
cânones alternativos. É ingênuo buscar alternativa onde não se 
oferece alternativa nenhuma. Por isso é tão importante que os 
pressupostos da metafísica sejam reexaminados em um trabalho de 
desconstrução que mostra as variantes constantes da sua estrutura. 
Esse não é um trabalho fácil e nem confortável, mas ajuda a 
desenvolver certo tipo de consciência. Ela elabora e trabalha com 
as contradições do discurso oficial, sem prometer qualquer tipo de 
redenção. Quase sempre ele não é muito bem aceito: nas 
instituições se quer trabalhos filosóficos que sejam uma introdução 
e uma reafirmação da tradição e não sua desconstrução e seu 
questionamento.  

No entanto, a fluência no modo de trabalho da 
desconstrução altera radicalmente a forma com que lemos os 
textos clássicos e os significados que eles repetem: as palavras 
escritas podem ser as mesmas, mas sua compreensão é diferente. 
É assim que ela pretende reexaminar o monstro metafísico que 
anda solto nas universidades, nas pesquisas, nas bibliotecas e nos 
artigos publicados. O faz de conta é cultuado em toda parte; o 
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monstro é ensinado como se fosse o anjo mais lindo. O problema 
é que quem não acredita nos santos do cânone metafísico 
dificilmente terá lugar dentro de uma das igrejinhas. Chamar boa 
parte dos grupos de pesquisa em filosofia de igrejinhas não é 
gratuito: mostra-se com isso a intenção de se operacionar certa 
sacralidade nos autores, dar a eles certo ar inquestionável e diante 
dos quais só podemos ser humildes. Cria-se uma expressão local 
de poder e assim se mostra quem são os donos do pedaço: a terra 
é de quem se diz dono da terra.  

Se surgirem acidentes que pareçam contradizer essa 
necessidade teleológica, eles serão superados por alguma 
operação supletiva, ou então não haverá discurso. O 
mutismo e a surdez andam juntos. O surdo só pode 
participar do colóquio moldando os seus atos em forma de 
palavras cujo telos comporte que elas sejam ouvidas por 
aquele que as profere (DERRIDA, 1994, p. 89). 

Para compreendermos isso, basta olharmos um minuto as 
grades de disciplinas de um programa de pós-graduação em 
filosofia. Professores repetem sempre as mesmas aulas, os mesmos 
textos e as mesmas interpretações. São suicidas filosóficos que 
formam uma nova geração de suicidas filosóficos, que quanto mais 
aprendem sobre metafísica, menos sabem sobre ela. As instituições 
servem para ensinar a tradição metafísica como canonizada: 
sacramentam a história e a história sacramentada é o cânone. A tese 
disfarçada é que o autor metafísico é um tipo de Deus no mundo, 
que faz parte do destino criado pela Divina Providência. A própria 
imagem da Filosofia como a rainha das ciências e do filósofo como 
um pioneiro das questões sociais e cientificas é parte de uma 
concepção logocêntrica do trabalho filosófico que nós, leitores de 
Derrida, não queremos repetir. E se o cânone metafísico determina 
a identidade e o trabalho de quem se ocupa com filosofia, então 
desconstruir e descanonizar tal estrutura é problematizar partes 
sensíveis do nossos próprio modo-de-ser.  

O comum em todas as visões teóricas que vimos aqui 
(Derrida, Rorty, Benjamin e Kothe) é que esses autores já não 
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morrem de amores por certa concepção de representação em que 
o objeto propõe o seu próprio significado, em que se imagina haver 
algum vínculo mágico entre os dois, de modo que o objeto pode 
ser representado apenas dessa maneira específica. É por isso que o 
que temos nesses autores não são mais teorias da representação ou 
da identidade, mas sim teorias da diferença. Pensar em Filosofia 
passou a ser, como diz Stein, pensar a diferença. Isso significa 
mostrar que a identidade e a representação dependem de uma 
diferenciação fundamental que a possibilita. Agora é a diferença, e 
não mais o ser, que reina suprema. O novo herói transcendental – 
ou, como brinca Derrida, “o quase-transcendental” – é a própria 
contingência da linguagem que, aparentemente, é anterior a tudo 
mais. Essa linguagem pessimista e às vezes cínica, essa linguagem 
neonietzschiana, em que pouco ou nada há dado na realidade, 
pertence a um tempo de crise de identidades teóricas – uma época 
em que os grandes sonhos metafísicos, suas pretensões de 
totalidade e transparência, parece que começaram a ser 
questionados da noite para o dia, deixando-nos apenas com nossa 
linguagem frágil e com pouquíssimo conteúdo material. Agora, 
Deus está morto e enterrado. Em seu lugar colocamos a diferença.  



CAPÍTULO 3 

A virada cômica na filosofia: o riso 

da desconstrução 

Tito: Há, há, há!  

Marco: Por que estás rindo? Não é hora disso.  

Tito: Ora, não me sobrou uma só lágrima. 

(Shakespeare, Tito Andrônico) 

 

“Pensar na atividade humana me faz rir.” 

(Aragon) 

 

3.1. Uma investigação teórica sobre conceito de “cômico”  

 
Um professor que, durante sua aula, retira do bolso do 

casaco um lenço feminino ao invés do próprio lenço para limpar o 
suor da testa; um gato que bruscamente entra em uma igreja na 
parte mais importante do sermão do padre; um cachorro que 
interrompe uma partida disputada de futebol invadindo o campo e 
perseguindo a bola; casos como esses originam nas pessoas 
sentimentos de comicidade, como rápidos acessos de riso que 
atenuam um pouco a seriedade da situação. Um vivo e rápido 
sentimento de prazer acompanha esses acontecimentos diferentes. 
Acontece como que uma breve descarga que torna a vida mais 
cálida, mais brilhante, mais cheia de incitações. Trata-se de uma 
sensação de alívio, um afrouxar de todas as amarras que construíam 
o momento. A atmosfera se ilumina. A tensão interna que 
acompanhava a aula do professor, o sermão do padre e a partida 
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de futebol se descarrega bruscamente, e a atenção, finalmente livre, 
pode se dirigir a outros objetos. A solenidade que a sociedade nos 
fazia guardar frente a essas ocasiões é transformada, por alguns 
segundos, com a interrupção do cômico. Esse caráter brusco, esse 
efeito explosivo, essa ruptura repentina do sentimento cômico 
chamaremos aqui de A virada cômica. O que faremos neste capítulo 
final será, com ajuda de autores como Rorty, Benjamin e Derrida, 
aplicar a virada cômica à nossa forma de trabalhar com conceitos 
filosóficos na desconstrução. 

A questão é: cabe, frente às vivências cômicas, uma 
compreensão uniforme? O efeito cômico quando acontece com 
perfeição tem a característica de ser instantâneo. Segundos depois, 
podemos voltar a nossa atenção para outros assuntos mais ou 
menos sérios, desaparecendo o estado de espírito que o 
acontecimento cômico tinha feito surgir. Então, em questões de 
segundos, o fenômeno cômico se origina, alcança seu auge e 
desaparece. Nas palavras de Bergson, um dos primeiros filósofos 
a propor um estudo específico sobre o acontecer do cômico e do 
riso:  

Que significa o riso? Que haverá no fundo do risível? Que 
haverá em comum entre uma careta de bufão, um 
trocadilho, um quadro de teatro burlesco e uma cena de 
fina comédia? Que destilação nos dará a essência, sempre a 
mesma, da qual tantos produtos variados retiram ou o odor 
indiscreto ou o delicado perfume? (BERGSON, 1980, p. 
11) 

Ao contrário do trágico que para alcançar sua forma 
madura precisa de um longo período de tempo para se 
desenvolver, o cômico pode surgir num piscar de olhos, 
instantaneamente: um palhaço que entra em cena com sapatos 
enormes, um senhor gordo que atravessa a Lima e Silva quase sem 
roupa com a camiseta amarrada na cabeça e lendo um jornal sem 
parar de andar – isso não precisa de muito tempo para despertar o 
cômico nas testemunhas. Apenas olhamos e rimos. As explicações 
ficam para depois. Podem existir muitas formas de comicidade, 
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muitos reinos do cômico, mas nos interessa aqui justamente esse 
cômico breve, simples e fugaz. O episódio cômico que nos 
interessa para compreender a virada cômica – uma vez que 
buscamos a vivência que marque mais fortemente uma ruptura 
com a ordem pura e original – e esse aparecer breve e explosivo do 
cômico: o corte, o episódio que renova o interesse, a desorientação 
que surge quando menos se espera.   

 

3.1.1. O cômico em Kant, Schopenhauer e Bergson 

 
A forma pela qual vemos o cômico nos aproxima 

brevemente da teorização feita por Schopenhauer sobre o tema, 
que atribui ao cômico a percepção repentina de uma incongruência 
de um ideal e um objeto real (2005, p, 83). Nesse caso, o riso seria 
o resultado de um objeto real que vem perturbar a identidade de 
alguma ordem ideal: 

O riso não é outra coisa senão a falta de concordância – 
subitamente constatada – entre o conceito e os objetos reais 
que ela sugeriu, seja de que modo for; e o riso consiste 
precisamente na expressão desse contraste (...). Rimo-nos 
também muitas vezes, quando descobrimos de repente uma 
discordância notável entre um objeto real único e o 
conceito no qual ele foi subsumido com razão, mas num 
único ponto de vista (SCHOPENHAUER, 2005, p. 83) 

 O erro do filósofo foi ainda ligar, dentro de sua tese, o 
cômico à noção de vontade e representação, sendo um tipo de 
juízo, uma elaboração voluntária da inteligência. Não, o cômico 
não é um juízo e nem um processo da consciência: o cômico não 
se dá em plena luz do dia da consciência porque a forma brusca de 
sua descarga nos surpreende e nos impede de um esclarecimento 
total. Afinal, como o cômico pode ser um juízo e um ato da 
consciência quando ele caracteriza justamente por ser a ruptura 
com a ordem, a suspensão do juízo lógico e a abertura da dúvida 
sem resolução definida?  
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O sentido último da experiência cômica parece sempre 
escapar ao esclarecimento consciente. Muitas vezes rimos de 
situações ou de equívocos e somos incapazes de explicar as razões 
de nosso riso. Como isso seria possível se o cômico fosse qualquer 
coisa como um processo intelectual transparente e explícito para a 
própria vontade, como queria Schopenhauer?  

Se pensarmos nos exemplos de situações cômicas que 
usamos anteriormente, veremos que as condições que precederam 
a descarga do acontecer cômico eram certa tensão, um tipo de 
centralização de sentido, uma forma de plenitude de sentido. Então 
há aqui este elemento comum: um estado anterior de excepcional 
intensidade e concentração de sentido. Seja em razão de uma 
admiração excessiva, seja em razão de um temor, seja em razão da 
tensão da espera por uma notícia que não chega, o resultado é o 
seguinte: uma tensão de sentido prolongada que a experiência do 
cômico visa suspender. 

Então a virada cômica nesse caso nasce justamente da 
tensão que se mostra insustentável, de algo grandioso que se 
mostra frágil por um momento, da seriedade que se mostrava 
necessária e agora se mostra suscetível a dar lugar a outra 
possibilidade. Um evento mínimo pode ser a gota d’água que faz 
transbordar o líquido do copo cheio. Muitas vezes a virada cômica 
surge assim: como uma gota d’água em um estado de pura tensão. 
Basta, nesses casos, um comentário, um acidente, uma confusão 
para que o riso surja, contagioso. Podemos notar isso ao observar 
como as últimas horas de uma aula são sempre mais abertas ao riso 
do que o começo da aula; “o riso produz-se, pois, sempre na 
sequência de uma subsunção paradoxal e, por consequência, 
inesperada, quer se exprima por palavras ou por ação 
(SCHOPENHAUER, 2005, p. 84).   

Portanto, a virada cômica se torna possível em razão de 
uma energia espiritual concentrada em demasia em um objetivo 
determinado. É assim que a virada cômica funciona como uma 
janela que permite a entrada de um pouco de ar em nossas vidas 
abafadas. A virada cômica permite, com isso, um desprendimento, 
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um tipo de descarga dos sentidos que é posto novamente em 
liberdade.  

Resta, no entanto, alguma coisa de estético, pois o cômico 
surge no momento preciso no qual a sociedade e a pessoa, 
isentas de preocupação com sua conservação, começam a 
tratar-se como obras de arte. (...) Numa zona neutra na qual 
o homem se apresenta simplesmente como espetáculo ao 
homem (BERGSON, 1980, p. 19). 

Estamos dizendo que a ruptura com certa tensão está na 
origem da virada cômica. Ou, como disse Bergson (1980, p. 19), 
onde algo deixa de nos comover, começa a comédia. A virada 
cômica se dá na roupa de uma pessoa vestida de maneira 
espalhafatosa, rimos também dos gestos desmensurados que não 
são necessários para a comunicação do que ele tem a dizer. Ao 
aplicar a ideia de virada cômica ao trabalho filosófico da 
desconstrução, quero mostrar como o ser humano, desde sempre 
concentrado e objetificado em fios conceituais intensos na história 
da filosofia, pode finalmente flutuar nessa não objetificante 
suspensão de sentido que proporciona a virada cômica nos 
trabalhos teóricos da desconstrução: “Por que isso? Porque tenho 
agora diante de mim um mecanismo que funciona 
automaticamente. Já não há mais a vida, mas o automatismo 
instalado na vida e imitando a vida” (BERGSON, 1980, p. 25). 
Esperamos que o conceito de cômico devolva vida a vida.  

A virada cômica que nos interessa, portanto, é uma 
descarga que procede de um excesso de tensão e de energia 
significativa. Kant teorizou sobre o cômico na segunda parte de 
sua Crítica do Juízo. Lá o autor define o cômico como “um afeto 
resultante da súbita transformação de uma tensa expectativa em 
nada” (KANT,1995, p. 177). Para exemplificar seu conceito, Kant 
ainda conta a anedota de um hindu que, sentado à mesa com um 
inglês e vendo uma torrente de espuma escapar de um copo de 
cerveja, assombra-se ingenuamente e diz: “não me espanta que a 
espuma escape, mas sim que vocês tenham conseguido colocar ela 
aí dentro”. O segredo da tentativa de piada de Kant é o seguinte: a 
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expectativa suscitada pela seriedade do hindu se transforma em um 
nada, em um nonsense: “Em tudo o que pode suscitar um riso vivo 
e abalador tem que haver algo absurdo” (KANT, 1995. p. 177).  

Portanto, o que ocorre com a virada cômica é o seguinte: 
há uma frustração, há uma espera que se decepciona, há um 
contraste entre o esperado e o que realmente acontece. O que 
poderia representar melhor o fracasso dos grandes sistemas 
filosóficos do século passado do que esse contraste do que a 
filosofia fazia esperar e o que realmente ela nos ofereceu? Como 
explicar melhor nossa decepção com as promessas grandiosas da 
filosofia tradicional do que o riso que resulta da virada cômica?  

O fato de que a bela porém falsa aparência, que 
habitualmente significa muitíssimo em nosso juízo, aqui 
subitamente se transforma em nada, e que o finório, por 
assim dizer, é em nós próprios posto a nu, produz o 
movimento do ânimo sucessivamente em direções opostas, 
o qual ao mesmo tempo agita salutarmente o corpo 
(KANT, 1995, p. 180). 

O que está sendo exposto na concepção de cômico de Kant 
é a ideia de que o cômico supõe um inesperado contraste 
intelectual, que desperta nas pessoas uma ruptura. O cômico é, em 
essência, essa desvalorização, essa passagem do levar a sério para o 
deixar de levar a sério. Onde a aspiração de valor se transforma em 
quase nada, ali se deu a virada cômica. A virada cômica diminui 
algo diante dos olhos dos demais, revela uma diminuição do valor 
de algo, testemunha o fracasso de seus respectivos 
empreendimentos. Em nossa vida diária, antes da virada cômica, 
com nossas vivências sérias, não nos apercebemos dessa 
desvalorização. Estamos tão acostumados com esses 
acontecimentos que eles nos passam desapercebidos como 
impregnados de valores positivos. Sua importância e seriedade nos 
são dadas espontaneamente no fluxo normal da vida. A 
desvalorização só é possível a posteriori, após a virada cômica. 
Portanto, essa valorização negativa está na base da virada cômica:  
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Humor em bom sentido significa o talento de poder 
arbitrariamente transportar-se a uma certa disposição de 
ânimo, em que todas as coisas são ajustadas de modo 
inteiramente diverso do habitual (até inversamente a ele) e 
contudo conforme a certos princípios da razão em uma tal 
disposição de ânimo (KANT, 1995, p. 180). 

3.2. A virada cômica 

 
A virada cômica, dessa forma, implica uma espera 

decepcionada, uma discrepância que leva ao contrário do que era 
prometido, uma expectativa frustrada, uma oposição ante o 
habitual e desejável. Com isso, a virada cômica permite uma nova 
compreensão sobre o acontecimento em questão, percebendo o 
vazio da expectativa frustrada. O que a virada cômica faz é trair a 
continuação de presença do mesmo, ela rompe com a repetição do 
sentido. A virada cômica traz consigo uma novidade, a produção 
de uma nova presença, algo que não estava planejado pelo habitual. 
A produção desse novo sentido surge dentro de um horizonte e, 
assim, ela é algo ausente e presente ao mesmo tempo. Presente 
porque se impõe e nos faz rir e ausente porque ainda é algo 
incompreensível, um vazio de significado. A virada cômica produz 
uma presença-ausência justamente porque algo bruscamente 
carece da importância que deveria ter dentro do horizonte 
percebido. Nas palavras de Bergson: 

Rimos já do desvio que se nos apresenta como simples fato. 
Mais risível será o desvio que virmos surgir e aumentar 
diante de nós, cuja origem conhecemos e cuja história 
podemos reconstruir. (...). Suas ações são desvios. Só que 
esses desvios ligam-se a uma causa conhecida e positiva. 
Não se trata de ausências pura e simplesmente, eles se 
explicam pela presença de uma pessoa num ambiente bem 
definido, embora imaginário. Sem dúvida, uma queda é 
sempre uma queda, mas uma coisa é cair num poço porque 
se andava no mundo da lua e outra coisa é cair porque se 
olhava para outro lugar (1980, p. 16). 
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Algo que antes era visto como significativo e imponente é 
bruscamente rompido e dá lugar a algo totalmente distinto, carente 
de significado, porém capaz, de pelo menos em um instante, atrair 
sobre si nossa atenção. Um grande exemplo disso, segundo 
Bergson, é a história de Don Quixote:  

Homens como D. Quixote são também corredores que 
caem, e ingênuos, a quem se engana, corredores do ideal 
que tropeçam em realidade, sonhadores cândidos que a vida 
maliciosamente espreita. Mas, sobretudo, grandes 
desviados, com uma superioridade sobre os demais, dado 
que esse desvio é sistemático, organizado em torno de uma 
ideia central (BERGSON, 1980, p. 16). 

 Por que rimos da ingenuidade de Don Quixote? Por que 
rimos de filósofos que, como corredores do ideal, tropeçam em 
realidades? Por que achamos graça quando o gato invade a igreja 
enquanto o padre faz a parte mais séria de seu sermão? Talvez o 
gato, ao seu modo, também expresse sua opinião sobre o discurso 
que ouvimos. Mas não é isso que nos faz rir. O que nos faz rir é 
que um fio se rompe, a continuidade séria do sermão foi rompida 
com o surgimento de um fator que não era esperado. Algo cheio 
de significado foi trocado por algo carente de sentido e assim se 
deu a virada cômica.  

Antes a plenitude de sentido deixava nossa atenção tensa; 
agora a brusca carência de significado descarrega a tensão e rimos. 
O carente de sentido renova nossa atenção, com a descarga 
ocorrida, nossa atenção se liberta da tensão que a mantinha presa 
ao sermão do padre a agora pode, liberta, abrir novas 
possibilidades:  

Tudo o que nos faz rir, ou é um rasgo do espírito, ou acto 
disparatado, conforme se parte da discordância dos objetos 
para a identidade do conceito, ou vice-versa. (...). Inverter 
visivelmente este ponto de vista e disfarçar o espírito de 
disparate é a arte do bobo da corte e do arlequim 
(SCHOPENHAUER. 1995, p. 84). 
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Eis um resumo do que seria o conceito de virada cômica: 
há um conjunto recheado de sentido que aprisiona nossa atenção, 
então um fator estranho aparece, desprovido de sentido, libertando 
a consciência para novas possibilidades significativas. É por isso 
que a anedota de Tales, o primeiro filósofo, caindo num poço é tão 
engraçada: Há aqui um sábio que passeia por Mileto. Uma certa 
presunção, um certo orgulho ingênuo se prende ao seu modo de 
ser; “olhem para mim, ninguém se iguala a mim em inteligência e 
sabedoria”. Precisamente nesse instante o imaginamos caindo no 
poço. O homem não pode manter seu rumo e cai enquanto 
procurava por estrelas no céu. A comicidade dessa situação está 
justamente na expectativa frustrada, no importante que se troca 
por um mínimo, no sábio filósofo que se mostra um tolo incapaz 
de andar sem tropeçar e cair.  

Quero logo desfazer um mal-entendido que parece 
comum. É comum pensar que o riso resultado da virada cômica se 
dê em razão de certo sentimento de superioridade que sentimos 
diante de outro seria inferior. Dessa forma, a virada cômica 
nasceria da depreciação de uma coisa baixa, desprovida de 
dignidade, feita por nossa consciência de superioridade, cheia de 
orgulho e poder. Assim, a virada cômica seria a afirmação de nossa 
superioridade frente a algo  
indigno1.   

A palavra “cômico” sugere certa “distância”, 
psicologicamente falando, entre o observador divertido e o 
objeto cômico; a palavra “liberação” sugere 
“desobrigação”, “desinteresse”, e estas por sua vez 
lembram “objetividade” e “desprendimento”. Tomadas em 
conjunto, constituem o que podemos chamar de postura 
arquetípica da Ironia Fechada, que se caracteriza, 

                                                            
1 Os alemães possuem palavras específicas para quase tudo. Eles também 
possuem um termo específico para designar o prazer que sentimos frente a 
desgraça de outra pessoa. Eles chamam isso de Schadenfreude. Schadenfreude é o 
prazer que nos desperta a imaginação de Tales caindo no buraco. A mesma 
palavra é utilizada para explicar nossos risos diante das trapalhadas de palhaços.  
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emocionalmente, por sentimentos de superioridade, 
liberdade e divertimento, e, simbolicamente, por um olhar 
do alto de uma posição de poder ou conhecimento superior 
(MUECKE, 1995, p. 67). 

Essa tese não é de todo errada. A virada cômica sempre 
implica um tipo de distanciamento, um tipo de liberdade daquele 
que ri porque ele não está totalmente captado pela seriedade do 
acontecimento; “o cômico exige algo como certa anestesia 
momentânea do coração para produzir todo o seu efeito” 
(BERGSON, 1980, p. 13). Porém, não se trata de um sentimento 
de superioridade. Aqueles que se julgam superiores – os pedantes, 
os arrogantes – são em geral incapazes de trabalhar com o cômico, 
não sabem rir dessa graça que surge da virada cômica. São pessoas 
impertinentes e não pessoas cômicas. Temos que rir em razão do 
cômico e não em razão da depreciação (apesar de um tipo de 
depreciação estar suposta no cômico).  

O sentimento suposto na virada cômica é o oposto da 
prepotência e do sentimento de superioridade: é o sentimento de 
algo diminuído de importância, de algo desprovido de 
transcendência. A virada cômica resulta justamente no oposto do 
sentimento de superioridade: ela retira as coisas do céu e as joga no 
mundo terreno. Quem ri de algo é cumplice e não superior. 
Participa daquilo que ri. É um cúmplice ativo e feliz. Quem ri desce 
do pedestal e olha as coisas desde baixo e não de cima; “o riso deve 
ser algo desse gênero: uma espécie de gesto social” (BERGSON, 
1980, p. 19). Quando a virada cômica termina, podemos voltar ao 
pedestal e nos sentirmos superiores de novo. Porém, no momento 
da virada, a superioridade é inimiga do cômico. A virada cômica só 
é possível porque o sentimento de superioridade pode ser 
suspenso. Um exemplo: festa de virada de ano. Reúno a família 
toda para testemunhar a explosão de fogos de artifícios que 
preparei, no entanto, o espetáculo é frustrante: apenas umas 
luzinhas e nada mais. O resultado me faz rir. Houve algum 
momento, após a virada cômica, em que me senti superior? Em 
que sentido posso me sentir superior nesse cenário?  
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Então rimos ruidosamente e a razão reside em que uma 
expectativa converteu-se subitamente em nada. É preciso 
observar que ela não tem que converter-se no oposto 
positivo de um objeto espertado. – pois isso é sempre algo 
que frequentemente pode entristecer – mas sim em nada 
(KANT, 1995, p. 178).  

O que a virada cômica faz é mais uma tomada de 
consciência, uma tomada de posição, um Stellungsnahme, um tipo 
novo de valorização, e menos um sentimento de superioridade. 
Agora podemos arriscar uma definição da virada cômica: chamamos 
de virada cômica a ruptura frustrante depois de promessas exageradas. As 
promessas exigiram muito e seus resultados foram nulos ou quase 
nulos. É por isso que quanto maior a expectativa, quanto mais 
importante aparenta ser o que depois resultou insignificante, tanto 
mais fortemente nossa atenção será prendida e tanto mais forte 
será a descarga cômica. É por isso que as pretensões grandiosas da 
história da filosofia foram os alvos privilegiados pelos irônicos da 
desconstrução, como Rorty, Derrida e Benjamin. Nas palavras de 
Rorty: 

A filosofia começa com a tentativa de escapar para um 
mundo no qual nada jamais mudaria. Os primeiros 
filósofos presumiram que as diferenças entre fluxo do 
passado e do futuro seriam insignificantes. Somente 
quando começaram a considerar o tempo seriamente, suas 
esperanças sobre o futuro desse mundo gradualmente 
substituíram o desejo pelo conhecimento do outro mundo 
(RORTY, 2005, p. 123).  

 E esse gesto tem uma vantagem evidente: a desilusão 
cômica nos faz voltar a nós mesmos, fazendo nossa atenção se 
voltar a uma constelação de sentidos que antes da virada cômica 
poderia estar despercebido. Há uma interrupção, uma brusca 
ruptura entre as promessas grandiosas que não estão mais lá e a 
frustração que toma seu lugar. O fluxo representativo se 
interrompe: a virada cômica se impõe, não conseguimos pensar em 
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outra coisa senão nela. Algo que antes era desprovido de 
importância afirma-se e apropria-se. O insignificante, o desprovido 
de importância, mantém-se firme e não cede o passo; “Nos 
encontramos en una confusión que no podemos dominar. Lo disparato y lo 
absurdo de la situación así creada de un estar atado por un estímulo 
pequeñísimo, agradable y molesto de la vez, obra comicamente” 
(PLESSNER,1960, p. 122). 

 

3.2.1. A passagem do “levar a sério” para o “deixar de levar a sério” 

 
Agora podemos ir mais além e dizer: não se trata apenas de 

uma tensão que se descarrega e nem apenas de uma espera 
decepcionada. A virada cômica possibilita uma tomada de posição 
(Stellungsnahme) e uma atitude que tomamos diante de algo. A virada 
cômica implica sempre em um “deixar de levar algo a sério”, isto 
é, um tipo de desvalorização. Dessa forma, a virada cômica é uma 
tomada de posição de uma valorização negativa do ser de algo, em 
comparação entre seu objeto real e seu objeto ideal. Nas palavras 
do filósofo da antropologia, em seu estudo sobre o riso e o choro:  

No hay que olvidar, tampouco que el desastre del acorde festivo, 
regocijado, alegre, dispone de la broma, al chiste, en uma palabra: al 
no-tomar-a-sério. Siempre que desaparece del hombre la pesadez, las 
perspectivas se ampliam, retroceden los limites y el hombre gana la 
levedade de la distancia respecto a sus semelhantes y a las cosas 
(PLESSNER, 1960, p. 116).  

Aqui é decisiva a polaridade que há entre “levar algo a 
sério” e “deixar de levar algo a sério”. Tomemos o primeiro lado 
da polaridade. Por acaso “levar algo a sério” seria um valor original, 
irredutível?  Podemos pensar facilmente que não, pois assim o 
“deixar de levar a sério” nem seria possível. O “levar algo a sério” 
não é a consequência necessária de um objetivo. É apenas uma 
forma de preferir, uma forma de valorizar que aplicamos a alguma 
finalidade ideal. Sendo assim, o “deixar de levar algo a sério” passa 
a ser uma forma repentina de desvalorizar, uma solução 
espontânea para lidar com o fracasso das promessas grandiosas 
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daquilo que antes era valorizado. Se, por exemplo, alguém nos 
pergunta pelo valor de um pseudo-filósofo, cujo trabalho 
conhecemos o suficiente para considerarmos um charlatão, 
daremos de ombros ou responderemos cinicamente: “Não me fale 
desse astrólogo”. Dessa forma, deixar de levar algo a sério não 
significa um juízo definitivo ou uma análise elaborada. Trata-se de 
uma atitude um pouco intuitiva, de um decreto improvisado, de 
uma solução momentânea: “La ligeireza cuasi-endurecida y conquistada 
en vista de la real impossibilidad de contestar a la essencia de las cosas es el 
mejor clima para la risa que brota con plena liberdad” (PLESSNER, 1960, 
p. 117). Claro que podemos sempre transpor essa solução para o 
campo racional e traduzi-la em termos de provas e argumentos, 
esclarecendo seus pormenores com comparações. Porém aí já não 
estaremos nos movendo mais na esfera do cômico.  

Como exemplo dessa passagem do sério ao não-sério, 
Plessner menciona o jogo: “Al hombre, en cambio, la esfera del juego se 
le representa en oposición a la esfera de lo serio” (PLESSNER, 1960, p. 
126). A razão disso é que, uma vez que no jogo as coisas e as ações 
estão em outra relação significativa, a esfera do jogo é a esfera do 
não sério, da fantasia, de uma organização que rompe com o 
mundo do sério. Dessa forma, o jogo cômico é como um “no-
verdadero de lo verdadero, y eso de dos maneras: como esfera y como unión 
apoyada em la reciprocidade y posibilidad de responder em sentido contrario” 
(PLESSNER, 1960, p. 126).  

E assim a pessoa que joga coloca-se como em um novo 
plano que não aquele do sério. Nesse universo do jogo, ela precisa 
manter-se no intermediário e no provisório. O jogo acaba gerando 
um estado cômico porque nos alivia, nos livra um pouco do peso 
diário, E rimos justamente porque no jogo estamos nesse espaço 
intermediário: oscilamos em um mundo que criamos e ao mesmo 
tempo nos governa, que depende de nossa vontade e mesmo assim 
tem vontade própria. Esse oscilar, essa atração e repulsa é o que 
nos faz rir no jogo: “la ambivalencia  de un doble estado intermediario – 
entre realidad y apariencia, entre atar y ser-atado – el hombre reacciona con la 
risa” (PLESSNER, 1960, p. 127). Sabemos a importância do 
conceito de jogo também para Derrida. 
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Não há dúvida que a passagem do “levar a sério” para o 
“deixar de levar a sério” implica numa degradação numa 
diminuição de importância e dignidade. Aqui o “deixar de levar a 
sério” toma forma de uma resposta espontânea frente às 
expectativas frustradas do que antes era levado a sério. No entanto, 
uma coisa precisamos destacar: os acontecimentos, as coisas e as 
pessoas que carecem de importância não deixamos de levar a sério. 
Não o concedemos nem atenção e nem crédito. Da mesma forma, 
frente a um louco ou a alguém que delira, não deixamos em algum 
momento de levar a sério seus delírios e seus fantasmas. O que é 
nulo merece de nós sempre a mesma conduta: não nos 
importamos, nunca o levamos a sério para podermos deixar de 
levarmos a sério.  

E por isso o desvio é essencialmente risível. Por isso 
também se ri do que pode haver de rígido, de já feito, de 
mecânico, no gesto, nas atitudes e mesmo das fisionomias. 
Existirá também esse tipo de rigidez na linguagem? Sim, 
sem dúvidas, dado que há formulas feitas e frases 
estereotipadas (...). E isso só pode acontecer quando a frase 
encerrar um absurdo manifesto, um erro grosseiro ou 
sobretudo uma contradição em termos. Daí podemos 
inferir esta regra geral: obteremos a expressão cômica ao 
inferir uma ideia absurda num modelo consagrado de frase 
(BERGSON, 1980, p. 61). 

Sendo assim, o deixar de levar a sério é essencialmente uma 
tomada de posição frente a algo que não é nulo, que não pode ser 
ignorado, que sempre foi digno de atenção. O “deixar de levar a 
sério” vem sempre acompanhado de seu contrário, o “levar a 
sério”, que deve ser entendido como: o reconhecimento 
plenamente efetivo de um valor, um comportar-se adequado ao 
juízo ou a tomada de posição daquilo que é levado a sério.  

Quando aplicamos a frase “deixar de levar a sério” à 
história da filosofia não fazemos mais do que a contrapor a nossa 
realidade cotidiana, a qual reservamos outras categorias de 
comportamentos. O mundo da história da filosofia, muitas vezes, 
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parece ser um mundo à parte e autônomo; e quando decidimos 
deixar de levá-lo a sério dizemos apenas que não o consideramos 
da mesma categoria de valor que aquele mundo em que vivemos e 
atuamos. Isso serve para colocar em evidência um conteúdo 
agudamente humano da história da filosofia: esse contraste 
expressa que aquilo que nos parecia substancioso, misterioso, 
nobre, profundo, quase sobre-humano, agora revela-se comum, 
vácuo, plebeu, superficial, demasiado humano. A enganosa 
profundidade e importância nos escondia seu conteúdo real, que 
foi revelado pela virada cômica. Um exemplo conhecido disso é o 
deboche da Loucura de Erasmo aos filósofos:  

Mas colocai um filósofo num banquete, seu silêncio 
melancólico e suas perguntas deslocadas perturbarão a todo 
instante a alegria dos convivas; fazei-os dançar, vereis a 
graça e a leveza de um camelo; arrastai-o contra sua vontade 
ao espetáculo, sua simples presença afugentará os prazeres, 
e o sábio de Catão será forçado a sair do teatro se não puder 
abondar por algum tempo seu ar grave e severo. Fazei-o 
entrar em um círculo onde a conversa é animada, sua 
presença fará brotar de imediato o silêncio. (...). Nosso 
pobre filósofo não vos parecerá um homem, mas um ser 
estúpido como uma porta. Enfim, ele é tão inapto aos 
afazeres da vida, está tão distante das opiniões e dos 
costumes ordinários que não pode ser de nenhuma 
utilidade nem a si mesmo, nem à pátria, nem aos familiares 
(ERASMO, 2008, p. 39). 

Pode acontecer também que aquilo que deixamos de levar 
a sério tenha outros aspectos pelos quais deva ser levado a sério. 
Por exemplo, um professor de filosofia moral pedante que nos 
chega fazendo-se passar por um pensador genial e resulta logo em 
um filósofo superficial e obscuro pode muito bem ser uma pessoa 
muito agradável, um ótimo pai de família e um bom amigo que faz 
trabalhos voluntários e é campeão do torneio municipal de bocha. 
Porém, esses seus aspectos positivos não estão em jogo aqui. O 
deixar de levar a sério é de certa forma relativo: ele apontou para 
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determinada direção. É nessa direção que uma pretensão se mostra 
ridícula, como a pretensão de nosso professor de filosofia moral 
de ser um grande pensador: a intenção de profundidade se mostrou 
mera aparência.  

A passagem do “levar a sério” para o “deixar de levar a 
sério”, no exemplo que estamos utilizando, pode ser descrita da 
seguinte forma: o professor de filosofia moral nos é apresentado 
com a pretensão de ser profundo, sábio e culto. Então o levamos 
a sério, pois tal é a sua pretensão, lemos seus textos e assistimos 
suas aulas. Aguardamos com interesse sua atuação. Nossa 
consciência se prende e se exalta frente ao prometido. Porém a 
realidade é completamente diferente. Ocorre na gente uma 
inibição, um choque súbito. Onde esperávamos algo digno de ser 
levado a sério, deparamo-nos com um vazio. Quanto mais intensa 
foi a espera e a expectativa criada por nossa atitude original, quanto 
mais no topo colocamos nossa esperança, tanto maior será nossa 
queda, tanto maior será o desmoronamento. Ocorreu aqui o 
contraste entre o grande e o pequeno, entre o profundo e o 
superficial, entre o misterioso e o vulgar. O truque é que a 
aparência de grande, profundo e misterioso cai e nos mostra sua 
verdadeira realidade: pequeno, superficial e vulgar. Algo 
importante foi trocado por algo desprovido de importância. Esse 
é o contraste que se dá entre o levar a sério e o deixar de levar a 
sério: “En este juego alterno de atracción y repulsión, representado en un 
continuo vacilar y ocilar, está la esencia del cosquilleo, lo miesmo si siente a la 
vista de uan carrera de automíviles” (PLESSNER, 1960, p. 118).  

Eis, portanto, o objeto da virada cômica: um objeto, 
empírico ou não, que aspira a um valor e passa a ser diminuído em 
sua dignidade, como, por exemplo, os filósofos. Aquilo que se 
apresenta como algo que deve ser levado a sério, como aspirante a 
uma valorização positiva, passa a não ser mais levado a sério. Algo 
aspira a um valor e bruscamente é despossuído, o sério é trocado 
por seu oposto. Existe, então, essa orientação precursora da virada 
cômica, uma “estrutura”, uma complexidade cômica original que 
permite a produção intermitentemente de sentido cômico, 
repetindo quantas vezes for possível.  
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Dessa forma, o cômico se apresenta tendo uma “estrutura” 
sui generis que pode ser solicitada por diversas motivações. Essa 
estrutura cômica tem no seu centro algo pleno de sentido que 
prometia demais e é motivo de frustração, e toma o seu lugar algo 
valorizado negativamente. Precisamos ainda destacar que a virada 
cômica pressupõe certa liberdade de observação: 

Tudo o que há de sério na vida advém de nossa liberdade. 
Os sentimentos por nós nutridos, as paixões incubadas, as 
ações deliberadas, contidas, executadas, enfim, o que vem 
de nós e o que é bem nosso, isto é, o que dá à vida o seu 
aspecto às vezes dramático e em geral grave. Como 
transformar tudo isso em cômico? Para isso seria preciso 
imaginar a liberdade aparente como um brinquedo de 
cordas (BERGSON, 1980, p. 46).  

Isto é, não devemos estar demasiado comprometidos em 
nossos interesses pelo objeto que deixa de ser levado a sério. Se 
julgo comprar uma pintura original de Picasso por uma boa 
quantidade de dinheiro, se a mostrei para todos os meus 
conhecidos e a coloco no centro de minha sala, tenho orgulho de 
minha compra, e logo depois alguém me prova que se trata de uma 
falsificação – esse deixar de levar a sério a pintura não me fará rir, 
provavelmente olhar para ela, daquele dia em diante, só me dará 
um sério desgosto. Tampouco acharíamos graça da história de 
Tales de Mileto caindo no poço se isso tivesse sido a causa de sua 
morte ou se ele tivesse ficado gravemente ferido. A virada cômica 
estaria aqui impossibilitada porque nos apegamos demais ao objeto 
que deveria ser desvalorizado. Para que a virada cômica se dê, 
precisamos de um truque: precisamos de uma certa distância, que 
não deve ser confundida com o sentimento de superioridade. 
Precisamos, de alguma forma estar por fora e descomprometidos 
com a virada cômica, precisamos nos colocar na periferia das 
coisas, ser um pouco marginal, conservar um desinteressado 
observar e uma liberdade distante. Não é por acaso que os filósofos 
da desconstrução que trabalharam melhor com o cômico são tipos 
marginais e deslocados como Benjamin, Derrida e Rorty. Esse 
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sentimento de deslocamento, de descompromisso, é o elemento 
substantivo da estrutura cômica. Rir é estar e não estar. Algo 
próximo ao trabalho de desconstruir e diferir de Derrida:  

Se se pretendesse conceber e classificar todas as 
possibilidades metafóricas da filosofia, uma metáfora, pelo 
menos, ficaria sempre excluída, fora do sistema: aquela, 
pelo menos, sem a qual não se teria construído o conceito 
de metáfora ou, para sincopar toda a cadeia, a metáfora da 
metáfora. Esta metáfora, além disso, ficando fora do campo 
que ela permite circunscrever extrai-se ou abstrai-se a este 
campo, subtraindo-se-lhe, portanto, como metáfora pelo 
menos (...). À interminável deiscência do suplemento (...) 
será sempre recusada o estado ou estatuto do 
complemento. O campo nunca se satura (DERRIDA, 
1991, p. 260).  

Filósofos ligados ao cômico gostam de mostrar a 
impossibilidade da completude na metafísica, como Derrida nessa 
passagem. E isso implica um comportamento filosófico marginal: 
quando vejo algo que era levado a sério passar a não ser levado a 
sério, quando algo com pretensa superioridade é derrubado e 
transformado em nada, para poder rir disso, preciso de alguma 
forma estar suspenso sobre ele – posso tocá-lo mas ele não me 
toca. Quando somos capazes de trocar “um levar a sério” por um 
“deixar de levar a sério”, com um sorriso nos lábios, sem pena 
alguma, somos livres, estamos por cima daquilo que antes 
aprisionava nossa atenção. 

Um exemplo: concorro em uma seleção de doutorado, sai 
o resultado e estou entre os últimos colocados. Um sentimento de 
derrota passa a me acompanhar em toda a parte. Fico sem bolsa e 
deprimido, rebaixo-me a ser escravo desse pensamento dia e noite. 
Mas o tempo passa. Minha situação muda. Liberto-me pouco a 
pouco da situação anterior. Posso começar a analisá-la friamente. 
Permito-me um comentário engraçado sobre o tema, um chiste ao 
menos. O sentimento de escravo da situação vai desaparecendo o 
suficiente para que aquele distanciamento cômico possa entrar e 
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atuar e, assim, posso finalmente mudar o estado da seleção de 
doutorado como “algo levado a sério” para “algo que não levo 
mais a sério”.   

No entanto, voltemos a essa troca de estados do sério para 
o não sério que é característico da virada cômica. Em que consiste 
essa mudança? Um valor primeiro é colocado em evidência e logo 
depois negado? Um valor é apresentado e logo depois refutado? 
Apostamos nossas fichas e perdemos? O que ocorre é que a virada 
cômica é capaz de mostrar uma aparência de valores. O cômico 
não derruba os valores verdadeiros, aqueles que são indispensáveis. 
A virada cômica derruba aquela pretensão de valorização de algo 
que não é o caso. Algo se dá como profundo e é superficial, algo 
se oferece como sério e não passa de algo ridículo. Primeiro há um 
acontecimento positivo: a pretensão de uma valorização positiva. 
Depois vem a virada cômica com seu acontecer negativo: a 
aniquilação dessa pretensão de valorização. Primeiro o valor, 
depois o desvalor. Essa é a estrutura do cômico: algo que primeiro 
se mostrava como fundamental (o levar algo a sério) revela-se pura 
aparência e nulidade (deixar de levar a sério). Os dois momentos 
são complementares, estão fundidos um no outro. Um não pode 
ser tomado sem o outro e a virada cômica só se dá com essa 
conexão necessária. Podemos entender isso com um exemplo: 
imaginemos um grande e esplêndido palácio e ao seu lado se 
constrói uma casinha que imita a forma e a estrutura do palácio, 
mas sem a sua grandiosidade. Ou ainda: imaginemos uma série de 
palácios grandiosos e no final dessa série a casinha que imita os 
palácios. A virada cômica se produziu. No entanto, nem a série de 
palácios e nem a casinha por si só faria rir. É necessária a 
combinação dos dois. Essa é a estrutura unitária do cômico, sua 
complexidade íntima.  

Dessa forma, nossa atenção era dirigida até um sentido 
digno de ser levado a sério, mas então é desviado até outro que não 
deve ser levado a sério, indo para o lado oposto. A graça está 
justamente nessa união inesperada dessas duas pontas opostas, na 
subida colisão de esferas tão distantes, no seu contato espontâneo 
e livre. Isso produz uma rapidíssima crise na consciência: a 
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referência a uma ordem valiosa se mostra radicalmente falsa. Um 
sentido que momentos antes era adequado, agora não o é mais. A 
função da virada cômica da desconstrução, portanto, é revelar uma 
nulidade oculta, é trocar uma aspiração de valor por um fracasso: 
a metafísica pretendia explicar a totalidade com a eleição de uma 
metáfora das metáforas, mas então deixava ela de fora do campo 
explicado, tornando a completude impossível, como mostra 
Derrida.  Algo é afirmado apenas para ser logo em seguida negado, 
um conhecimento se mostra um desconhecimento, o positivo se 
revela negativo e o naturalizado, arbitrário.  

 

3.3. A virada cômica no trabalho filosófico da desconstrução 

 
Vamos tentar compreender a virada cômica na história da 

filosofia e o riso da desconstrução com o seguinte exemplo: um 
químico reconhecido diante da classe de alunos afirma que, se 
determinados elementos químicos forem combinados, teremos 
uma forte detonação. Realizamos a experiência, mas não sem antes 
protegermos nossos ouvidos do forte barulho esperado. No 
entanto, após a combinação dos elementos, o que temos é um 
ruído minúsculo, uma débil explosão que não impressiona 
ninguém. Rimos. O cômico não surgiu aqui porque a explosão e o 
ruído por si só são risíveis, mas sim do contraste que há entre a 
força daquilo que esperávamos e a fragilidade daquilo que 
acontece. Da mesma forma, se a história da filosofia faz a 
desconstrução rir de alguma forma é justamente pelo contraste que 
há entre suas promessas grandiosas e seus resultados quase 
insignificantes.  

Então, toda a teleologia do sentido, que constrói o conceito 
filosófico de metáfora, ordena-o para a manifestação da 
verdade, para a sua produção como presença sem véu, para 
a reapropriação de uma linguagem plena, sem síntese, para 
a vocação de uma pura nomeação: sem diferencial sintático 
ou em qualquer caso sem articulação propriamente 
inomeável, irredutível a superação semântica ou a 
interiorização dialética (DERRIDA, 1991, p. 312).  
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A virada cômica da desconstrução aqui quer mostrar que 
essa pretensão platônica da filosofia vai necessariamente fracassar: 
“A metáfora traz, portanto, sempre a sua morte em si mesma. E 
essa morte é sem dúvida também a morte da filosofia” 
(DERRIDA, 1991, p. 312). Outro exemplo para ilustrar nossos 
argumentos: estou no teatro e observo a encenação de uma 
tragédia, de um jogo dramático entre os personagens. De repente, 
cai sobre a cabeça do ator um biombo que estava no fundo do 
cenário. Minha ilusão, que me prendia à cena, também é derrubada. 
Os discursos dramáticos dos personagens começam a carecer de 
sentido, e a cena séria passa a carecer de importância. Ocorre uma 
volta à realidade, olho ao meu redor, olho para o lugar onde estou, 
para as pessoas que estão comigo e consigo ter uma nova 
compreensão de minha situação nesse cenário. Rio, mesmo que 
disfarçando, pois estão reunidas aqui todas as condições para o 
cômico. Minutos depois, a encenação no palco volta ao seu ritmo 
normal e minha cabeça volta a se ocupar com pensamentos sérios. 
Ao ligar a história da filosofia ao conceito de virada cômica da 
desconstrução, gostaria que esse capítulo fosse o biombo que cai 
na cabeça do ator dramático, dando-nos alguns minutos de riso e 
possibilitando uma nova atenção ao nosso trabalho frente à 
história da filosofia. Depois desses minutos, podemos ocupar as 
nossas cabeças com as questões sérias e importantes, como se 
fôssemos ironistas rortyanos:  

O ironista lhe diz (para os metafísicos) que a linguagem que 
falam está aí para ser posta em questão por ele e por outros 
como ele. Há nessa afirmação algo de potencialmente cruel. 
É que a melhor maneira de causar um sofrimento 
duradouro às pessoas é humilha-las, fazendo com que as 
coisas que lhe parecem mais importantes se afigurem 
inúteis, obsoletas, impotentes. Consideramos o que 
acontece quando as posses preciosas de uma criança – as 
pequenas coisas em torno das quais ele tece fantasias que a 
tornam um pouco diferentes de todas as outras crianças – 
são redescritas como porcarias e jogadas no lixo. (...). O 
ironista redescritivo, ao ameaçar o vocabulário final de uma 
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pessoa e, com isso, sua capacidade de compreender a si 
mesma em seus próprios termos, e não nos dele, sugere que 
o eu e o mundo da pessoa são fúteis, obsoletos, impotentes. 
A redescrição comumente humilha (RORTY, 2007, p. 159). 

O mesmo que a queda do biombo fez com a cena 
dramática, a virada cômica da desconstrução deve fazer com a 
história da filosofia: a ilusão de sua seriedade, de sua realidade, 
esvai-se de repente. Voltamos atrás, analisamos de novo, voltamo-
nos sobre nossos pensamentos, sobre nossa experiência, sobre 
nossas leituras, e encontramos esse contraste entre algo importante 
que fazia grandes promessas e seus resultados mínimos. O riso da 
desconstrução é capaz de reduzir a quase nada o que antes era o 
mais esperado, o mais importante, o mais fundamental. A virada 
cômica na filosofia rompe com tudo isso como uma torrente 
avassaladora. 

 

3.3.1. O riso da desconstrução 

 
A virada cômica da desconstrução e o seu riso derruba o 

edifício de certezas, mostrando que seus fundamentos eram de 
barro. O que antes possuía valor positivo é mostrado como sendo 
apenas uma máscara. É por isso que o filósofo da desconstrução é 
quase sempre aquele que sabe de muita coisa, porém se cala. É 
aquele que esconde a sua opinião verdadeira por trás dos meios 
mais engenhosos, necessitando, para sua interpretação, de meios 
de uma adivinhação quase fingida. Por isso, quase sempre são 
filósofos um pouco obscuros, como Benjamin e Derrida, que na 
maior parte das vezes trabalham com alegorias, pensando uma 
coisa e dizendo outra.  

Da filosofia. A retórica. Como um volume, 
aproximadamente, mais ou menos – fazer aqui uma flor, 
extraí-la, cultivá-la, deixá-la, antes. Cultivar, romper 
caminho, desviando-se como que por si mesma, 
revolutuada, a grave flor – aprendendo a cultivar, segundo 
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o cálculo de um lapidário, a paciência... (DERRIDA, 1991, 
p. 249).  

O riso da desconstrução quer insinuar, mostrar sem dizer 
um caminho que lhe parece melhor. É um filósofo desleal que se 
esconde nessa deslealdade. O filósofo da desconstrução não se 
incomoda em ser mal compreendido em seu riso. Seu talento 
cínico lhe permite belas descrições e assim nos entretemos em seu 
jogo. Sua mentira faz parte daquelas mentiras desculpáveis, das 
mentiras que perdoamos.  

Pessimismo integral. Sem exceção. Desconfiança acerca do 
destino da literatura, desconfiança acerca do destino da 
liberdade, desconfiança acerca do destino da humanidade 
europeia, e principalmente desconfiança, desconfiança e 
desconfiança com relação a qualquer forma de 
entendimento mútuo: entre classes, entre povos, entre os 
indivíduos (BENJAMIN, 1989, p. 34).   

E essa hipocrisia dissimulada do filósofo que desconstrói, 
esse prazer intelectual de fingir, de minar as razões de seus 
adversários ao mesmo tempo em que mina as próprias razões, que 
outra coisa representa se não o golpe supremo daquela liberdade 
suposta pelo cômico?  O filósofo cômico da desconstrução é um 
tipo que se nega para melhor afirmar-se, que diz “não” a qualquer 
ideal para depois negar a própria negação. Como quem anda nas 
sombras, ele avança na ponta dos pés.  

O filósofo da desconstrução trabalha com a arte de sugerir 
e não de dizer. Ele toca apenas a superfície das coisas e dos seres. 
Ele não ama a profundidade. Detém-se nas ilusões. Apenas gravita 
sobre os sentidos, salta sobre um lugar e outro sem obrigações, 
nem arrependimentos. Detém-se sempre na metade do caminho, e 
assim é visto como inofensivo e superficial. Porém, por trás desse 
gesto teórico, está a disposição de se proteger da fragilidade do real. 
Ele sabe que o real não é tão sólido quanto se pensa. Também sabe 
que a vida nunca está plena e realizada, que ela nunca é algo diante 
do que devamos prestar absoluto respeito. Para o 
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desconstrutivista, não há nada que se ame ou respeite de forma 
absoluta, porque qualquer coisa pode ser capaz de se mostrar uma 
ilusão após a virada cômica. Rorty chamou esse tipo de filósofo de 
ironistas liberais:  

Definirei o “ironista” como alguém que satisfaz três 
condições: (1) tem dúvidas radicais e contínuas sobre o 
vocabulário final que usa atualmente por ter sido marcado 
por outros vocabulários , vocabulários tomados como 
finais por pessoas ou livros com que ele deparou; (2) 
percebe-se que a argumentação enunciada em seu 
vocabulário atual não consegue corroborar nem desfazer 
essas dúvidas; (3) na medida em que filosofa sobre sua 
situação, essa pessoa não acha que seu vocabulário esteja 
mais próximo da realidade do que outros, que esteja em 
contato com uma força que não seja ele mesmo (RORTY, 
2007, p. 134).  

O relativismo cínico e elegante desses autores é uma forma 
de se proteger contra essas desilusões. É uma forma de jogar com 
o real por nossa própria vontade, uma forma de desvalorizar as 
coisas do mundo por nosso próprio gosto, usando nossa liberdade 
e nosso desprendimento cômico. Então o mundo não nos pesará 
tanto. Consideramos a realidade apenas como mais um possível 
engano que poderia ser dado em nossos sonhos; “nunca 
propriamente capazes de se levarem a sério, por estarem sempre 
cônscios de que os termos em que se descrevem são passíveis de 
mudanças” (RORTY, 2007, p. 134). Com esse gesto teórico, as 
tragédias não nos ferem tão forte. O riso da desconstrução é uma 
forma de dizer “basta” para as dores que já se alongam demais. 
Com a virada cômica, a filosofia aprendeu – essa seria a melhor 
definição que poderíamos dar da filosofia de Rorty – o orgulho da 
solidão digna em meio a pluralidade consoladora das aparências:  

Para o ironista, as buscas de um vocabulário final não estão 
fadadas a convergir. Para ele, frases como “por natureza 
todos os homens têm desejo de conhecer” ou “a verdade 
independe da mente humana” são simples chavões usados 
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para inculcar o vocabulário final local, o senso comum do 
Ocidente. Ele só é ironista na medida em que seu próprio 
vocabulário final não contém essas ideias. Sua descrição do 
que faz, ao buscar um vocabulário melhor do que aquele 
que utiliza atualmente, é dominada por metáforas de 
criação e não de descoberta, de diversificação e inetismo, e 
não de convergência para o que estava presente antes 
(RORTY, 2007, p. 139).  

Esse caminho furtivo e fugaz do filósofo da desconstrução 
sempre escandaliza o filósofo analítico que se leva a sério demais, 
que confunde o filósofo cômico com o enganador, o embusteiro, 
o simulador. No entanto, o filósofo cômico da desconstrução está 
longe de ser apenas um sofista, apenas uma enganação. Ele é mais 
o pensador que se nega a se comprometer seja lá com o que for, 
que fala evasivamente de maneira intencional, que passa pelo rio 
queimando atrás de si a ponte. O filósofo analítico, pelo contrário, 
é alguém que dificilmente suporta a virada cômica. Ele disserta e 
não aceita que seu discurso seja interrompido pelo imprevisível e 
pelos risos da plateia.  

Vedes esses homens magros, tristes e rabugentos que se 
dedicam ao estudo da filosofia, ou a alguma outra coisa 
difícil e séria; a alma deles, constantemente, agitadas por 
essa multidão de pensamentos diversos, influi sobre seu 
temperamento: os espíritos vitais dissipam-se em grande 
abundância, o úmido fica seco, e geralmente eles se tornam 
velhos antes de terem sido jovens (ERASMO, 2008, p. 24).  

Benjamin, um dos filósofos que estamos chamando aqui 
de cômicos da desconstrução, centralizou na sua filosofia o papel 
do silêncio. E, de fato, o silêncio é a primeira arma do filósofo da 
desconstrução. Pensemos no silêncio de Sócrates diante de seus 
juízes. Silêncio ímpar, cheio de intenções contraditórias, de 
opiniões em potencial. Silêncio que antecede o salto sobre os 
abismos. Quando finalmente fala – ou escreve, no caso de 
Benjamin – fala de uma forma que a ironia navega com o vento 
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entre as palavras. Serve para Benjamin aquilo que ele nos disse 
sobre Proust, seu escritor preferido:  

Mas não é tanto o humor, quanto a comédia, o verdadeiro 
centro de sua força: pelo riso, ele não suprime o mundo, 
mas o derruba no chão, correndo o risco de quebra-lo em 
pedaços, diante dos quais ele seria o primeiro a chorar. E o 
mundo se parte efetivamente em estilhaços: a unidade da 
família e da personalidade, a ética sexual e a honra 
estamental. As pretensões da burguesia são despedaçadas 
pelo riso (BENJAMIN, 1989, p. 41).  

Para falar sem perigos, Benjamin precisa dizer sem dizer, 
como o teólogo Erasmo que, no seu Elogio à Loucura, não se chama 
mais Erasmo, pois precisa que a Loucura fale por ele. E a Loucura 
nos diz:  filósofos, retóricos, juristas, jogadores, guerreiros e 
apaixonados, todos se protegem da vida com sua loucura, que 
funciona com um bálsamo incomparável, um divino remédio. Nós 
dizemos que essa proteção se dá na desconstrução pelo cômico. 
Erasmo também nos diz que a Loucura nos dá a verdade sobre seu 
tempo, sobre a época de perigos que lacra os lábios daqueles que 
pretendiam falar sem a permissão eclesiástica. Hoje dizemos que o 
cômico nos dá a verdade do nosso tempo.  

Como o louco de Erasmo, o riso da desconstrução destrói 
nossas ilusões. Ele é muitas vezes agressivo e mal-intencionado, 
não sente a menor pena pelo que destrói. E destrói sem pensar em 
substituir. O riso da desconstrução é imprevisível, despreocupado, 
tem a despreocupação feliz da cigarra que vive o dia de hoje sem 
pensar no futuro. O filósofo cômico da desconstrução não se apoia 
em ninguém, nem em nada, seja num critério de autoridade, seja 
numa escola filosófica, seja num termo especial como “verdade” 
ou “ser”. Ele usa sua própria medida pessoal – e finita – para 
organizar suas ideias. No fundo, é um puro jogar com os valores e 
os sentidos que se pretendem fundamentais para a humanidade, 
uma divertida libertação transcendental.  
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Deixar de se preocupar com a autonomia da filosofia 
significa, entre outras coisas, desistir de traçar linhas claras 
entre questões filosóficas e questões políticas, religiosas ou 
estéticas. A filosofia não desempenhará o modesto mas 
essencial papel que Dewey a designou, e então não 
conseguirá levar o tempo a sério, a menos que nós, 
filósofos, estejamos dispostos a aceitar determinada 
desprofissionalização e adquirir certa despreocupação em 
relação a quando fazemos ou não filosofia. Teremos que 
parar de nos preocupar com a pureza de nossa disciplina e 
parar de encenar a nós mesmos, não somente no modo 
grandioso com que Hegel e Marx encenavam a si mesmos, 
mas também de modo menos espetacular Russel e Husserl 
encenavam a si mesmos (RORTY, 2005, p. 129).  

Quem se coloca dessa forma desprendido do peso da 
tradição filosófica ultrapassa suas debilidades e é capaz de ver com 
olhos mais leves o que existe, mais além das ilusões e das 
promessas enganosas de esperança e de progresso. Para jogar 
contra todo o peso dessa tradição, para suportá-lo, nada melhor do 
que esse estado de ânimo desprovido de preocupações, essa ironia 
rortyana, que muitas vezes cai num relativismo galopante e que não 
pode ser salva por nenhuma teoria, apenas pela chamada à ordem 
pela força de um riso irônico renovado a partir do alto. 

O filósofo que se refugia em seu sistema ou sua tese, em 
sua torre de marfim, e um filósofo prático ambicioso, consagrado 
a realizar seus ideais políticos e éticos, na prática são incapazes de 
serem filósofos cômicos. O filósofo cômico da desconstrução é 
alguém que adora demais tudo o que existe e que por isso não 
consegue se apegar a apenas um aspecto da existência. Ele não é 
capaz de decidir pelo que lutar ou que tese defender. Sua 
compreensão não está fechada para nenhum aspecto, para nenhum 
espetáculo da vida.  

Eles temem ficar presos no vocabulário em que foram 
criados e só conhecerem as pessoas de sua vizinhança, de 
modo que procuram familiarizar-se com pessoas estranhas 
(Alcebíades, Julien Sorel), famílias estranhas (os 
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Karamazov, os Casaubon) e comunidades estranhas (os 
cavaleiros teutônicos, os nueres, os mandarins da dinastia 
Sung (RORTY, 2008, p. 145).  

Sócrates também foi um grande exemplo de filósofo 
cômico. Com sua falsa modéstia, com sua ignorância fingida, 
gostava de dizer que ignorava tudo, menos sua própria ignorância. 
Gostava de interrogar, principalmente os que se levavam muito a 
sério e falavam bem, orgulhosos de seus saberes, cheios de dogmas 
e certezas. A ironia socrática usava o mesmo truque da virada 
cômica: mostrava que aquilo que se pretendia sério e grandioso não 
passava de um fantasma, de uma promessa enganosa. Sócrates 
conhecia a arte de confundir todas as opiniões, de romper a fixidez 
da postura de seus contemporâneos, de mostrar que sua aspiração 
ao valor é ridícula. O riso da desconstrução sabe que a perfeição 
não existe. E mais do que se afastar de toda a experiência, ele quer 
se deixar levar por ela, mas sem arrependimentos ou pequenos 
temores, valentemente e sem se convencer jamais: “Os ironistas 
têm que ter algo do que duvidar, algo de que possam se alienar” 
(RORTY, 2008, p. 156).  
 

3.3.2 O sonho do rei filósofo 

 
O que quero mostrar aqui é como a virada cômica da 

desconstrução resulta em uma oportunidade para o abandono da 
ideia de que os filósofos sabem – ou deveriam saber – algo mais 
profundo sobre o ser humano e o mundo, algo como uma 
realidade fundamental, uma força subjacente, que determina o 
destino das comunidades humanas e para o que os não-filósofos 
seriam cegos. Rorty chega a dizer que esse tipo de conhecimento 
foi requisitado pelos filósofos desde o começo da história da 
filosofia. Rorty ainda identifica nesse comportamento o velho 
sonho platônico do rei filósofo:  

Desde então, afirmamos saber que a justiça não poderia 
reinar até que os reis se tornassem filósofos, ou os filósofos 
se tornassem reis; afirmamos saber disso com base em uma 
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inspeção investigativa da alma humana. Mais recentemente 
afirmamos saber que a justiça não reinará até que o 
capitalismo seja superado e a cultura, desmercadorizada; 
afirmamos saber disso com base em uma captação da forma 
e do movimento da história. Gostaria que tivéssemos 
alcançado uma época em que pudéssemos finalmente nos 
livrar da convicção comum a Platão e Marx de que deve 
haver maneiras teóricas amplas de achar como pôr fim à 
injustiça como oposto a maneiras experimentais e humildes 
(2005, p. 54).  

Por trás dessas posturas teóricas tradicionais, podemos 
encontrar um tipo de essencialismo filosófico que o neo-
pragmatismo de Rorty pretende minar. Sua tentativa é algo 
próximo ao ato de banalizar toda a linguagem filosófica 
(principalmente a de esquerda) para que certos termos, como 
“capitalismo”, “socialismo” e “luta anticapitalista” sejam 
abandonados e trocados por novos vocabulários. Essa é uma 
tentativa de livrar a esquerda filosófica do “romance hegeliano” 
(2005, p. 55). Isso significa parar de falar da História como um 
objeto em torno do qual projetamos nossas fantasias filosóficas 
que pretendem consertar o mundo.  

É claro que, como afirma Rorty (2005, p. 55), essa postura 
menos heróica e mais modesta dos intelectuais da filosofia implica 
certo tédio. Uma vez que abandonamos a ideia platônica de criar 
uma sociedade cujo herói seja Sócrates, e uma vez que esse 
comportamento está ligado à origem a metafísica ocidental, o que 
se segue é que empobrecemos nossa atividade intelectual. Mais do 
que isto: talvez a tenhamos tornado impossível de ser feita nos 
velhos moldes. 

No entanto, o que o riso da desconstrução quer fazer é 
mostrar que, sem o velho sonho do rei filósofo, nossa vida 
intelectual, hoje em dia, estaria muito melhor. É por isso que esse 
é um sonho que não devemos sonhar mais, que devemos jogar 
fora.  

O velho sonho platônico, em sua versão marxista, 
possibilitou aos intelectuais-filósofos juntar o melhor de dois 
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mundos: ao mesmo tempo eles eram os sábios, os reis filósofos, e 
assim se distinguiam da massa dos oprimidos sem autenticidade – 
ao mesmo tempo, eles estavam ligados ao que seria o maior desejo 
da massa oprimida: expropriar os opressores quando o presente 
degenerado se transformar no novo mundo. Assim eles fugiam 
tanto do elitismo, imaginando ser os porta-vozes das pessoas 
comuns, e, ao mesmo tempo, saciavam sua sede de sangue, 
segurando a tábua de açougueiros da história e apontando para o 
altar em que a burguesia seria finalmente sacrificada. A questão que 
os antigos intelectuais que ainda sonhavam ser o rei filósofo não 
podiam fazer – e hoje nós que viemos após o trabalho da 
desconstrução – é a seguinte: esse novo mundo prometido pelo rei 
filósofo seria um mundo mais adequado aos interesses da massa 
sem rosto ou aos de Sócrates? Isto é, seria um mundo melhor para 
a maioria das pessoas que realmente sofrem, ou um mundo melhor 
para nós, intelectuais?  

Derrida definiu da seguinte forma aquilo que para ele seria 
o sonho no coração da filosofia desde sua origem grega:  

Às metáforas. Essa palavra apenas se escreve no plural. Se 
houvesse apenas uma metáfora possível, sonho no fundo 
da filosofia, se se pudesse reduzir o seu jogo ao círculo de 
uma família, ou de um grupo de metáforas, mesmo, uma 
metáfora “central”, “fundamental”, “principal”, não 
haveria mais verdadeira metáfora: apenas, através de uma 
metáfora verdadeira, a legibilidade do mesmo (DERRIDA, 
1991, p. 309). 

A primeira consequência que o riso da desconstrução 
impõe à filosofia é fazer pensar que nós intelectuais, que sempre 
nos julgamos tão especiais, podemos ser simplesmente irrelevantes 
para o destino da humanidade. A desconstrução nos faz rir da sede 
dos filósofos tradicionais pelas grandes narrativas e pelas teorias 
grandiosas sobre as causas mais profundas, sobre a origem das 
origens, como se eles, no fundo, desejassem apenas conseguir um 
papel importante para si mesmos no teatro do mundo. Ver o 
mundo de uma forma em que nós intelectuais não temos um valor 
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excedente, que não temos nada demais a contribuir, pode resultar 
em certo tédio e certa melancolia.  

O que a virada cômica da desconstrução quer nos fazer 
pensar é o fim do uso da história como algo que serve para 
promover nossas fantasias filosóficas. Se não somos mais os reis 
filósofos, se é isso mesmo o que queremos dizer, então temos que 
aceitar que o que acabou foi a nossa pretensão de possuir alguma 
metáfora teórica privilegiada (a alma humana, a vontade de Deus, 
o movimento da história, a linguagem, o ser) que nos faz tão 
especiais e necessários e que serve de ponte de nossa ontologia 
para a política real. Quem já sabia desse desejo de heroísmo dos 
intelectuais e zombava dele era Benjamin:  

Vemos aqui aonde condiz a concepção do “intelectual” 
como um tipo definido por suas opiniões, convicções e 
disposições, e não por essa posição no processo produtivo. 
Como diz Doblin, ele deve encontrar seu lugar ao lado do 
proletariado. Que lugar é esse? Um lugar de protetor, de um 
mecenas ideológico. Um lugar impossível (BENJAMIN, 
1989, p. 127). 

Já Rorty sugere que reconheçamos nossa completa 
historicidade e que, por isso, paremos com os grandes discursos e 
comecemos a aderir a pequenas maneiras experimentais de aliviar 
a miséria e superar a injustiça. E então ele sugere uma distinção 
entre política real de esquerda – preocupada com a redução da 
miséria humana – e a política cultural – o espaço em que podemos 
brincar de sermos super-heróis: Isso “significa ficar satisfeito ao 
ser concreto e banal ao falar sobre política real, não importando 
quão abstrato, hiperbólico, transgressivo e brincalhão nos 
tornamos quando nos voltamos, para relaxar, para a política 
cultural” (RORTY, 2005, p. 58).  

Rorty segue explicitando o sonho do rei filósofo:  

Nós, intelectuais, desde Platão, temos enriquecido essas 
fantasias banais, locais, pequenas e concretas com um 
conjunto de fantasias bem mais amplas, abstratas e 
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sofísticas. Entre Platão e Hegel, essas foram as fantasias que 
se articularam às fantasias concretas e pequenas por meio 
de acréscimo a elas de uma história sobre a relação dos seres 
humanos com alguma coisa a-histórica – algo como Deus, 
ou Natureza Humana, ou Natureza da Realidade 
Cognoscível Cientificamente. Após Hegel, e 
especificamente após Lenin, trocamos a narrativa sobre a 
relação dos seres humanos pela História. A própria História 
reificada em algo com forma e movimento, tomou o lugar 
de um poder atemporal. Mas ainda quando afirmamos por 
que as pequenas fantasias não têm sido realizadas 
afirmando que isso dependia da obtenção de uma relação 
mais próxima a algo maior e mais poderoso do que nós 
mesmos (2005, p. 59).  

 Até então, os filósofos se sentiam bastante especiais por 
estarem, de alguma forma, conectados a “algo maior e mais 
poderoso”. É assim que os filósofos têm se sentido úteis para a 
humanidade durante a história, contando para as pessoas como 
poderiam conseguir o que querem (quando não contam também o 
que elas deveriam querer), contando o que teria que ser feito para 
que suas pequenas fantasias se tornassem realidades. Com isso, os 
filósofos conectavam as pequenas fantasias das pessoas comuns às 
suas grandes fantasias emancipatórias. Assim esses intelectuais 
sentiam-se portadores de certos dons especiais e sentiam que suas 
teses faziam mais do que dar prazeres pessoais sofisticados: elas 
teriam uma utilidade social. É dessa forma que o rei filósofo 
sonhava funcionar como a grande vanguarda em uma batalha 
humana universal. E então o filósofo se via como o Logos 
Encarnado, como quem participa da autoconsciência divina, como 
a realização de Deus na história humana. O que quero defender 
adiante é que o fato de não termos ideia de como sermos úteis não 
é razão suficiente para desistirmos.  

Defendemos que filósofos como Rorty, Derrida e 
Benjamin, ao abandonarem por completo esse tipo de 
comportamento teórico, realizam um tipo de avanço. Um avanço 
no sentido de que se abandonam as fantasias impossíveis de 
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salvação e começa-se a fazer um tipo de trabalho de desconstrução. 
Isso fará com que paremos de falar de como as coisas deveriam ser e 
comecemos a falar, mais humildemente, de como as coisas, com a 
nossa ajuda, poderiam ser. Isso representa a passagem de filósofos 
que falavam em nome de um paraíso na terra para filósofos que só 
querem um futuro melhor. Essa é a passagem do conhecimento do rei 
filósofo para o riso do filósofo cômico da desconstrução  

Se paramos de nos envaidecer por conta de nossa posição 
no topo da hierarquia das disciplinas, se deixarmos de 
identificar nossa prática profissional com “pensamento 
racional” ou “pensamento claro”, estaremos numa posição 
melhor para concordarmos com a posição de Dewey de que 
nossa disciplina não é mais capaz de estabelecer a própria 
agenda do que a engenharia e a jurisprudência. Essa 
constatação nos ajudaria a dispensar a ideia de que 
desenvolvimentos científicos ou políticos requerem 
“fundamentos filosóficos” – a ideia de que o juízo sobre a 
legitimidade de novidades culturais deve ser suspenso até 
que nós, filósofos, possamos identificá-los como 
autenticamente racionais (RORTY, 2005. p. 129). 

Fazer isso, no final das contas, não é grande coisa. É apenas 
negar aquela parte de Hegel que sonhava em ser o rei filósofo, que 
pretendia ter um conhecimento absoluto, e ficar com o Hegel que 
certa vez afirmou que a filosofia nada mais é que seu tempo 
aprendido em pensamento. Passar de o Espírito do Mundo para a 
apreensão do próprio tempo em pensamento vai nos ajudar a 
perceber que precisamos de um novo modo de aprender a nossa 
época em pensamento, que precisamos de um novo plano para 
tornar o futuro melhor e que isso implica que abandonemos muitas 
de nossas antigas referências. Rorty, por exemplo, fala para 
pararmos de falar do capitalismo “como a Grande Coisa Má que 
explica boa parte da miséria humana contemporânea” (2005. p. 62).   

Então agora que já não sabemos o nome de nosso inimigo, 
agora que na filosofia não há mais um poder redentor, agora temos 
que encontrar novos nomes para as coisas. O que sabemos é que 
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devemos trocar as velhas metanarrativas por modos mais banais de 
falar. Esse modo mais banal e vulgar de falar pode ser difícil para 
quem se ocupa com filosofia, pelo menos para aqueles que ainda 
acreditam que possuem algum dom especial e que estão na frente 
do exército que luta contra a injustiça universal. É difícil porque 
parece que nós na filosofia ficamos sem saber nada que as demais 
pessoas já não sabem. Aquelas velhas e vagas fantasias dos 
filósofos se foram e ficamos com apenas aquelas fantasias 
pequenas e locais das quais fala Rorty.  

O metafísico, em suma, pensa que há uma ligação entre a 
redescrição e o poder, e que a redescrição certa pode nos 
libertar. O ironista não oferece qualquer garantia parecida. 
Tem que dizer que nossas chances de liberdade dependem 
de contingências históricas que só ocasionalmente são 
influenciadas por nossas redescrições de nós mesmos 
(RORTY, 2007, p. 161).  

Para isso, precisamos parar de agir na filosofia como se 
fôssemos o logos encarnado, mesmo após termos perdido a fé no 
cristianismo há muito tempo. Agora não queremos apenas 
substituir as velhas metanarraticas por novas, que teriam o mesmo 
potencial dramático. Precisamos justamente abandonar a ideia de 
que filósofos devam fazer tal coisa, devemos ser mais humildes e 
abandonar a ideia de que o filósofo é alguém melhor que as demais 
pessoas para aprender o seu tempo em pensamento.  

Se o mundo de hoje, após a desconstrução, nos parece 
vazio e sem forma é porque nós, na filosofia, fomos formados para 
pensar as coisas do mundo em termos escatológicos. Geralmente 
ficamos impacientes diante de coisas pequenas e temporárias. 
Queremos sempre propor a solução final. Nem acabamos de ter 
uma ideia para ajudar um morador de rua da Cidade Baixa, em 
Porto Alegre, e já queremos saber que com a mesma ideia não 
podemos salvar as pessoas que passam fome na Uganda. Então 
ficamos deprimidos por não sermos suficientemente universais e 
radicais. Gostaríamos de uma teoria que englobasse todas as 
pessoas do mundo que estão em situação miserável. Mal temos 
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uma ideia que poderia ajudar a diminuir a opressão contra minorias 
em nosso país e já percebemos sua irrelevância no Oriente Médio. 
Então sentimos vergonha por sermos tão etnocêntricos.  

Pedir-se-ia, portanto, a um discurso filosófico derivado os 
critérios de uma classificação das metáforas filosóficas. Tal 
seria talvez legítimo se essas figuras fossem governadas, 
com a consciência do cálculo, pelo autor identificável de 
um sistema, ou se tivesse de descrever uma retórica 
filosófica às ordens de uma teoria autônoma, constituída 
antes e fora de sua linguagem, manobrando os seus trapos 
como instrumentos. Ideal filosófico, sem dúvida, platônico 
(DERRIDA, 1999, p. 264).  

Faz parte de nossa herança platônica pensar que 
precisamos propor um projeto planetário e só nele reunir nossas 
esperanças locais. Enquanto não descobrimos esse projeto global 
de emancipação humana, podemos ficar confortavelmente em 
nossos empregos nas universidades, confiantes de que estamos 
usando nossos dons especiais em favor da emancipação humana, 
enquanto boa parte da população vive uma vida miserável em 
diversos sentidos. Seria engraçado – e talvez um pouco trágico – 
imaginar o que aconteceria se um desses reis filósofos alcançasse o 
poder político real. Que tipo de utopia ele iria colocar em prática? 
Hoje parece que não temos nenhuma visão clara do que seria essa 
sociedade ideal professada pelo rei filósofo. Uma das 
características do filósofo cômico é que ele é capaz de admitir até 
prazerosamente que não sabe de muitas coisas que outros 
intelectuais julgam fundamentais.  

O metafísico reage a esse tipo de discurso chamando-o de 
“relativista” e insistindo em que o importante não é a 
linguagem usada, mas aquilo que é verdadeiro. Os 
metafísicos pensam que, por natureza, os seres humanos 
desejam saber (RORTY, 2007, p. 136). 
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Assumir que não sabemos de muitas coisas, mesmo que 
isso faça com que sejamos chamados de “cínicos”, “relativistas”, 
‘pós-modernos”, “burgueses reformistas” ou “pragmáticos 
céticos”. Também não nos importamos que digam que não nos 
preocupamos com a Verdade e que queremos apenas nos divertir. 
A estes responderemos apenas que alguém na filosofia tem que se 
divertir. No entanto, o mais importante disso é que abandonamos 
o papel, antes crucial e socialmente indispensável, que a história até 
então tem designado aos filósofos: o papel de rei filósofo.  

O comediante americano Loius C. K. tem uma piada sobre 
uma conversa entre um leão e uma girafa. O leão pergunta para a 
girafa se ela conhece o homem que vive do outro lado do rio e que 
está sempre assustado. A girafa diz que conhece, porém o homem 
está sempre bastante tranquilo lá no outro lado do rio2. A graça da 
piada de Louis C. K. está no fato de o leão tomar a reação do 
homem quando está perto dele como a única possível, como a 
verdade eterna e imutável – e ele não entende que a reação do 
homem só é assim pela presença do próprio leão e não percebe 
que a realidade tem outras faces além daquela que o leão é capaz 
de testemunhar.  

O que queremos aqui é que os filósofos parem de se 
comportar como o leão da piada de Louis C. K. Isto é, devemos 
parar de pensar que o mundo se resume a ser aquilo de que 
conseguimos dar conta com nossos instrumentos teóricos. Uma 
vez que tenhamos feito isso, podemos ver nossos conceitos 
filosóficos como Walter Benjamin sugeriu uma vez: uma coleção 
de estrelas dispersas que nos ajudaria a construir o que ele chamou 
de a “uma constelação da verdade”. Então, ao invés de reduzirmos 
o mundo ao que somos capazes de ver, trabalhamos com a 
provisoriedade de um benjaminiano.  

Dessa forma, devemos parar de olhar para o mundo com 
os olhos do leão de Louis C. K. e com a pretensão do filósofo 
platônico. Isso significa parar de olhar os acontecimentos de nosso 

                                                            
2 O áudio da piada do comediante Loius C. K. pode ser escutado aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=_oMOBk0-qPM  

https://www.youtube.com/watch?v=_oMOBk0-qPM
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tempo como pistas secretas que revelam algo mais profundo como 
um destino último. Devemos ver as coisas mais como instruções 
do que como mandamentos. Isso, ao menos e na pior das 
hipóteses, ajudaria a evitarmos o excesso de autoparabenização e 
amor-próprio que sempre esteve ligado ao heroísmo forçado dos 
reis filósofos.  

Temos que mudar o tipo de papel que os filósofos 
compartilham com os sacerdotes e os sábios para um papel 
social que tenha mais a ver com de engenheiros e 
advogados. Enquanto sacerdotes e sábios podem 
estabelecer suas próprias agendas, os filósofos 
contemporâneos, assim como engenheiros e advogados, 
devem descobrir do que seus clientes necessitam (RORTY, 
2005, p. 124). 

A relação da desconstrução com a história da filosofia tem 
a pretensão de fazer aquilo que a girafa faz na piada de Louis: 
causar um curto circuito na argumentação filosófica pública e na 
descrição que a filosofia faz do mundo, em que se costuma pensar 
tudo dentro dos velhos modelos, como sacerdotes e sábios. É por 
isso que uso aqui filósofos como Benjamin, Derrida e Rorty. 
Filósofos que ao invés de nos dizerem o que devemos fazer no 
futuro, desconstroem e nos dizem como estivemos enganados no 
passado. Eles podem ser lidos como filósofos que tiveram que lidar 
com as consequências dolorosas das tentativas de seus pais 
filosóficos de serem os reis filósofos.  

Ler esses filósofos significa parar de procurar pelo sucessor 
das grandes metateorias perdidas. Walter Benjamin, em especial, é 
um marxista que deve ser lido como um anti-Marx: ele pensa a 
história como uma concentração de ruínas significativas mais do 
que uma narrativa grandiosa unificada e dramática. Se virmos a 
história assim como Benjamin a vê, então nos tornaremos menos 
propensos a admirar discursos apocalípticos ou heróicos, isto é, 
menos inclinados a escatologias. Pois assim deixaríamos de ver a 
nós mesmo como os Reis Filósofos que conduzem a humanidade 
em sua luta histórica e a salvam do declínio trágico. Ao contrário 
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disso, Benjamin nos aconselha a olharmos para determinados 
acontecimentos do passado, cada um dos quais pode nos jogar 
novas luzes no presente. Alguns desses acontecimentos podem 
servir para algumas mudanças em comunidades humanas 
diferentes do presente, levando em conta suas diferentes 
necessidades e opções.  

O materialista histórico não pode renunciar ao conceito de 
um presente que não é transição, mas pára no tempo e se 
imobiliza. Porque esse conceito define exatamente aquele 
presente em que ele mesmo escreve a história. O 
historicista apresenta a imagem “eterna” do passado, o 
materialista histórico faz desse passado uma experiência 
única. Ele deixa a outros a tarefa de se esgotar no bordel do 
historicismo, com a meretriz Era uma vez (BENJAMIN, 
1991, p. 230). 

Pensar a história dessa forma seria parar de o tempo todo 
termos que escolher nossos heróis e nosso vilões, seria parar de 
tentar buscar algum sentido no passado que revelasse a totalidade 
abrangente da História, riscando de nossa agenda o cenário de 
outras possibilidades abertas, como o leão da Louis que não aceita 
outra possibilidade do homem do outro lado do lago existir senão 
assustado. A lição que podemos tirar disso é que a esperança ainda 
é possível, e algumas vezes pode até ser realizada, e que para isso 
ela não precisa de nenhum respaldo de um Rei Filósofo que se vê 
como o herói da humanidade.  
 

3.4. O riso e o rinoceronte  

 
A virada cômica e riso da desconstrução, como já vimos, 

começam quando algo que pretendia ter um valor positivo é 
destituído de tal aspiração. Nosso interesse foi despertado por uma 
prévia pretensão, porém fomos frustrados. Entramos numa 
tensão: sentimo-nos grávidos da espera prometida, aguardamos o 
que se anuncia e, então, saímos decepcionados. Há a passagem do 
“levar algo a sério” para o “deixar de levar algo a sério”. Assim 
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assistimos ao naufrágio de um pretenso valor. Nisso sentimos uma 
súbita libertação em que podemos alongar nossos horizontes 
compreensíveis. A virada cômica da desconstrução implica tudo 
isto: estamos grávidos de esperança e decepcionados, somos 
arrastados acima, depois jogados para baixo, somos exaltados e 
depois aniquilados. Isso é muito mais do que uma desilusão: depois 
da virada cômica ficamos convictos que o ocorrido deveria mesmo 
ter ocorrido e que a ordem valorativa, antes tão naturalizada, 
deveria mesmo ser destruída, esse era seu destino; “En este juego 
alterno de atracción y repulsión, representado en un continuo vacilar y ocilar, 
está la esencia del cosquilleo, lo miesmo si siente a la vista de uan carrera de 
automíviles” (PLESSNER, 1960, p. 118).  

 No núcleo do riso da desconstrução está a pretensão de 
destruir os fantasmas que a consciência idolatra. Ele até destrói a 
si mesmo com esse leve e alegre espírito. A desconstrução age 
como a criança nas areias da praia: constrói castelinhos de areia, 
com muros e torres, e com o mesmo espírito destrói tudo isso com 
golpes de suas próprias mãos, sem nenhuma pena.  

Dissemos que a virada cômica também supõe certo tipo de 
liberdade de consciência, uma liberdade que se caracteriza por sua 
independência em relação ao curso normal dos acontecimentos. É 
essa independência que permite à desconstrução trocar as 
hierarquias, romper com a costumeira acomodação, confundir o 
mundo ideal de referências e abrir o espaço para uma nova ordem. 
Dessa liberdade da desconstrução resulta que todas as coisas do 
mundo humano, da terra e do espírito, são iluminadas pela luz de 
sua arbitrariedade. O fogo da própria atividade intelectual passa a 
ser alimentado por essa pirotecnia do cômico. Isto é, o trabalho 
teórico também passa a ter consciência de seu caráter gratuito, 
distante e, sobretudo, livre. O sentimento de sua independência de 
uma ordem fixa, sua tarefa de fazer e desfazer a realidade, tudo isso 
domina o trabalho filosófico quando ele é ligado à virada cômica. 
Dessa forma, nosso trabalho teórico passa a ter como característica 
aquilo que chamaremos de “superficialidade”, que é essa forma 
frívola de lutar contra uma ordem de valores e uma cadeia de 
sentidos com uma elegante indiferença, com preguiça, como a 
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consciência despreocupada, com certa frivolidade. Sem essa 
superficialidade não haveria cômico na desconstrução, pois é isto 
o que garante a existência lúdica da filosofia. Descartada a 
superficialidade, o cômico iria esfumar-se. O que iremos ver na 
parte final desse capítulo é como o cômico, do último século para 
cá, penetrou no trabalho teórico como um tóxico sutil, colorindo 
as paisagens e as coisas e sussurrando nos ouvidos de quem o sabe 
escutar as lições mais importantes, pois além de surpreender, 
despertar o assombro e fazer a descarga da tensão, o cômico nos 
ensinou alguma coisa: 

Há muito tempo, quando pensávamos mais na eternidade 
e menos no futuro do que hoje, nós, filósofos, nos 
definíamos como servos da verdade. Mas, recentemente, 
temos falado menos sobre a verdade e menos sobre 
honestidade, menos sobre trazer a verdade ao poder do que 
sobre manter o poder honesto. Penso que é uma mudança 
sadia. A verdade é eterna e resistente, mas é difícil estar 
certo se é você que a possui. A honestidade, tal como a 
liberdade, é temporal, contingente e frágil. Mas podemos 
reconhecê-la quando a temos (RORTY, 2005. p. 133). 

O que vamos mostrar a seguir é como nosso trabalho 
teórico, inspirado pela desconstrução, supõe esses fundamentos do 
cômico. Que isso tenha se dado por acaso, ou que tenha sido 
conquistado pela desconstrução por seu próprio esforço, pouco 
importa. O fundamental é que exista essa influência do cômico em 
nosso trabalho filosófico, que possibilita que as pessoas não caiam 
frente à dor e ao mal, que as faz considerá-los como acidentes 
passageiros. Portanto, o resultado essencial que queremos propor 
dessa teorização sobre a virada cômica é a convicção de que há 
uma influência cômica em nosso trabalho teórico na filosofia.  

A virada cômica, em nosso trabalho teórico, torna nossas 
vidas acadêmicas distintas e múltiplas, como distintas e múltiplas 
são as pessoas. Não rimos apenas para nos divertir, para humilhar 
ou ferir o orgulho de alguém. Rimos também porque 
compreendemos, porque nos reconhecemos, porque somos 
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solidários, porque pertencemos ao mesmo grupo existencial. 
Rimos, portanto, porque apesar de tudo somos humanos. Rimos 
também para tirar o peso de nossas existências, de nossas vidas, de 
nosso mundinho acadêmico, unificando nossas angústias, criando 
um sentimento de comunidade humana.  

O riso da desconstrução surge também como algo que traz 
certa cumplicidade, certa simpatia, mesmo que muitas vezes 
fingida, entre os indivíduos. Ri-se com as pessoas e não das 
pessoas. A consequência disso é uma humanização geral das 
relações intelectuais e um freio no usa da violência nas sociedades 
ocidentais de ordem individualistas. É impossível compreender 
essa nova forma de trabalho sem a ligarmos à ideologia 
democrática, ao espírito liberal de autonomia individual, espírito 
desprendido, mas que não ostenta demais. É por isso que Rorty 
sempre foi uma das influências principais desse trabalho. O senso 
de humor rortyano tem uma função democrática: permite ao ser 
humano desligar-se dos velhos fundamentos ocidentais, do seu 
destino metafísico, afirmando com jovialidade sua independência 
e sua liberdade de espírito, e ao mesmo tempo impede o eu de se 
levar por demais a sério, de forjar para si uma imagem superior que 
ri com desprezo dos demais.  

O metafisico julga que existe um dever intelectual supremo 
de que se apresentem argumentos em defesa das opiniões 
controvertidas de alguém – argumentos que partam de 
premissas relativamente não controvertidas. Já o ironista 
acha que todos esses argumentos – argumentos lógicos – 
são muito bons, à sua maneira, e são úteis como recursos 
de exposição, mas, no cômputo final, não são muito mais 
do que maneiras de fazer as pessoas alterarem suas práticas 
sem admitirem que o estão fazendo (RORTY, 2007, p. 
141).  

Foi assim que o riso da desconstrução de certa forma 
pacificou a relação entre as pessoas, desarmou os motivos que 
fariam as gentes se engajarem em lutas divinas, e conservando a 
exigência de certa originalidade individual. Daí o prestígio social 
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que ela alcançou na acadêmia. A desconstrução, com sua 
sensibilidade satírica, representa também essa revolução 
individualistas que filósofos como Rorty defendem. Ou seja, o 
desenvolvimento de valores de liberdade e tolerância, criando todo 
um clima inofensivo de cordialidade, ao mesmo tempo em que cria 
“uma maior abertura, o espaço maior para a criação de si mesmo” 
(RORTY, 2007, p.159). 

De certa forma, o cômico passa a desempenhar um papel 
fático e ontológico na desconstrução: sua dessubstancilização 
produz o calor para um modo de ser em um mundo que valoriza 
as relações personalizadas e que democratiza os discursos e os 
comportamentos humanos. A desconstrução, com seu humor 
descontraído, passa a dominar os modos de ser e as relações entre 
as pessoas, num mundo em que ninguém, lá no fundo, acredita no 
sentido profundo das coisas. Isso deve ter implicações no trabalho 
dos filósofos, que devem passar a se levar menos a sério: 

Espero que nós, professores de filosofia, possamos achar 
um modo de evitar três tentações: o desejo revolucionário 
de ver uma filosofia como um agente de mudanças, e não 
como um agente de reconciliação; o desejo escolástico de 
refugiar-se no interior de fronteiras disciplinares; e o desejo 
chauvinista (RORTY, 2005, p. 131). 

“Não se levar a sério” passa a ser a ordem do dia. É toda 
uma democratização das formas de ser que exprime aquele ideal 
liberal igualitário rortyano, traduzindo também aquela contingência 
e espontaneidade que Rorty tanto prezava. Essa é chegada ao 
mundo intelectual desse filósofo tolerante, sem grandes ambições 
metafísicas, sem uma crença firme e sem uma ideia elevada de si 
mesmo: “Com a redescrição continua, nós, os ironistas, esperamos 
criar para nós mesmos o melhor eu possível” (RORTY, 2007, p. 
144).  

Nesse capítulo teorizamos sobre o cômico, mostrando 
como a virada cômica está ligada a um tipo de profanação de algo 
sagrado, a um rompimento com os valores oficiais, com o que 
antes era esperado. Dessa forma, o riso da desconstrução é de certa 
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forma um rebaixamento, uma ato através do qual a morte se afirma 
como fim inevitável e a possibilidade de um novo nascimento. 
Invertendo o alto e o baixo, a desconstrução preparou um novo 
surgimento, uma nova forma de vida, um novo começo após a 
morte dos deuses. É o surgimento de um modo de ser rinoceronte, 
um modo de ser estranho, do diferente, daquilo que não se encaixa, 
mas que se impõe e que não se deixa esgotar em definições.  

O cômico da desconstrução executa aqui aquele mesmo 
movimento da virada cômica: o Eu antes grandioso e imponente é 
ridicularizado e mostrado em sua fragilidade e contingência. É a 
saída de cena do poderoso Eu Transcendental e o adentramento 
de um eu-rinoceronte, frágil e indefinível. Temos que ver como 
esse movimento do cômico está ligado àquele movimento 
filosófico feito por Rorty e sua valorização do indivíduo: 

O ironista, em contraste, é nominalista e historicista. 
Considera que nada tem uma natureza intrínseca, uma 
essência real. Por isso acha que a ocorrência do termo 
“justo”, “científico” ou “racional” no vocabulário final da 
época não é razão para supor que a investigação socrática 
da essência da justiça, da ciência e da racionalidade levem 
muito além dos jogos de linguagem da época (RORTY, 
2007, p. 136).  

O que mais restaria para fazermos graça hoje depois que os 
grandes sistemas filosóficos e os conceitos grandiosos 
desapareceram, que as pessoas veem terminar os slogans 
filosóficos de efeito e os enunciados pretenciosos, que as ciências 
da natureza cada vez mais apagam as vozes dos metafísicos e só 
resta, entre os estudantes de filosofia, um silêncio discreto como 
aquele dos restaurantes e dos elevadores? Agora estamos pouco a 
pouco cada vez mais habituados a não escutar esses discursos 
grandiosos sobre o ser e sobre o mundo que eram tão frequentes 
em tempos anteriores. À medida que as ciências naturais e as 
ciências exatas aumentaram sua influência, um silêncio foi 
tomando conta da filosofia. Assim entramos numa fase de, por não 
termos mais para onde olhar, centrarmo-nos em demasia em nós 
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mesmos, e um tipo de narcisismo metafísico se consolida. Por isso 
começamos essa tese com o conceito de self e por isso vimos nos 
capítulos anteriores como a teoria de Rorty, aceitando isso tudo, 
acaba gerando um culto de autorrealização, encerrando o ser 
humano em si próprio, fazendo-o, de certa forma, desertar da 
argumentação pública, fazendo do ser humano quase um zumbi, 
ora cool e dissimulado, ora apático e esvaziado de um sentimento 
profundo de existir.  

Essa situação levou a acusações de “irresponsabilidade” 
contra intelectuais ironistas. Algumas delas vieram de 
ignorantes – pessoas que não leram os livros contra os quais 
advertem outros indivíduos, e que apenas defendem 
instintivamente seus próprios papéis tradicionais. Entre os 
ignorantes incluem-se os fundamentalistas religiosos, os 
cientistas que se ofendem com a sugestão de que ser 
“científico” não é a mais alta virtude intelectual, e os 
filósofos para quem é um artigo de fé que a racionalidade 
exija a utilização de princípios morais gerais, do tipo 
formulado por Mill e Kant (RORTY, 2007, p. 148). 

Como não fazermos, assim, essa ligação entre essa 
indiferença e desmotivação do ser humano rortyano e a 
centralização de tudo no próprio indivíduo numa autoabsorvição 
narcísica do cômico? O desapossamento, a dessubstancialização do 
ser humano, que Rorty descreve com competência, acaba no 
narcisismo da desconstrução. A virada cômica surge aqui 
justamente para aliviar o peso dessa centralização no ser-humano.  

E, depois de todos os ataques feitos contra a capacidade de 
comunicação da linguagem, como já vimos, o riso da 
desconstrução se tornou um meio termo entre a tentativa de passar 
uma mensagem e o nonsense. Certamente não somos meros niilistas 
e não caímos na incoerência verbal e no irracional absoluto. Tal é 
o limite de nosso nonsense: Deus está morto, mas nem tudo é 
permitido. Porém isso não se deu por uma rebeldia juvenil. É uma 
consequência do trabalho de desconstrução daquela tradição 
filosófica denunciada por Derrida:  
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Transportada para o campo filosófico, uma tal 
metaforologia não reencontraria sempre. Por destino, o 
mesmo? A mesma physis, o mesmo sentido (sentido do ser 
como presença ou, o que vem a dar no mesmo, como 
presença/ausência), o mesmo círculo, o mesmo fogo da 
mesma luz mostrando-se/escondendo-se, o mesmo giro do 
sol? Encontrar outro, que não o retorno do mesmo quando 
se procura a metáfora? Quer dizer a semelhança? E quando 
se procura determinar a metáfora dominante de um grupo 
que interessa pelo seu poder de semelhança? Encontrar 
outro senão a metáfora da dominação, acrescida do seu 
poder de dissimulação que lhe permite escapar à ordenação: 
Deus ou o sol? (DERRIDA, 1991, p. 307).   

Em muitos dos seus textos, a desconstrução não quis dizer 
nada e só se divertiu consigo mesma: a desconstrução acabou 
fazendo graça de si mesma, do seu sentido e do seu não-sentido, 
esvaziando inclusive a sua pretensão de verdade, e foi aí justamente 
que ela encontrou sua força. A desconstrução renunciou, não sem 
lucidez, à solenidade do sentido, à argumentação e à comunicação 
pedagógica. A desconstrução sabia: quanto mais lições e mais 
argumentos, menos leitores. Com seus recursos cômicos, os 
conceitos da desconstrução ganharam tanto mais relevo quanto 
mais apareceram sobre um fundo cômico. Assim o discurso 
demonstrativo fatigou-se até quase sumir nos textos pós-
estruturalistas ficando apenas o essencial num sinal que acende e 
apaga. 

A desconstrução é aqui e agora. Nas revistas, nos muros 
das cidades, nas paredes dos metrôs, o vago surrealismo da 
desconstrução expulsa do mundo todo o mistério, toda a 
profundidade que antes nos rodeava, entregando-nos a essa 
embriaguez desencantada pós-moderna da inocuidade do sentido. 
O que a desconstrução fez foi nos colocar para além do verdadeiro 
e do falso, para além da verdade e do universal, para além dos 
grandes significantes da ontoteologia, para além das oposições 
binárias que ditavam o jogo ocidental. O estilo cômico da 
desconstrução minou a pretensão de sentido e abriu mão dos 
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conteúdos: ao invés da mensagem ideológica, ela ofereceu uma 
dessubstancialização cômica. E foi assim que no Ocidente a 
glorificação do sentido e da transparência deu lugar a uma 
depreciação lúdica e a uma lógica da diferença.  

O riso da desconstrução implica uma crítica da ilusão das 
falsas promessas de profundidade e dos modelos de sociedade 
ocidentais que, no seu acontecer histórico, definam-se em sua 
subordinação a um significante exterior, transcendente e herdado, 
e que após a desconstrução perdeu muito do seu tom glorioso. 
Assim as pessoas e o trabalho teórico, nas sociedades 
democráticas, emancipam-se de seus fundamentos outrora 
sagrados. Visto nesse cenário, o riso da desconstrução tem a ver 
com o processo da destituição da ilusão transcendental e da 
automatização do mundo social. Quando a desconstrução fez isso 
tudo, ela não fez mais do que fazer surgir uma sociedade sem 
opacidade, sem profundidade, um mundo cínico e sem deuses, 
porém transparente e honesto consigo mesmo.   

Sob o impulso da virada cômica da desconstrução, as 
referências tradicionais importantes esvaziaram-se de sua 
substância e seu sentido, os valores que estruturavam e 
organizavam o mundo da primeira metade do século XX 
(autoridade, transparência, castidade, devoção) já não inspiram 
muita confiança e convidam mais a um deboche do que a um 
respeito: algo de vagamente ridículo se prende aos nomes dos 
velhos sonhos ontoteológicos. Agora dos discursos hierárquicos 
estão destronados e entramos na era da democracia cômica, que se 
afilia a desconstrução dos conceitos sociais centrais feito pelos pós-
estruturalistas. Agora, o que não nos diverte, não nos interessa:  

The reporters who cover the White House are ready and able to expose 
lies, and thus create the grounds for informed and indignant opinion. 
But apparently the public declines to take an interest. To press reports 
of White House dissembling, the public has replied with Queen 
Victoria's famous line: "We are not amused." (POSTMAN, 1985, 
p. 109).  
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Com o riso da desconstrução mesmo as coisas mais sérias 
e solenes, que antes faziam bater mais forte o coração do homem 
ocidental por sua importância para a cultura, assume uma 
tonalidade cômica. O que hoje poderá escapar do horizonte 
cômico, enquanto a própria luta política, a divisão entre direita e 
esquerda, parece se dissolver numa paródia e num espetáculo 
risível que inspira mais gracejos que ideais? Dessa forma, o próprio 
acontecimento político se tornou de certa forma cômico: cada vez 
mais os extremos da polaridade direita-esquerda se tornam 
caricaturais, e quanto mais a desmotivação política toma conta, 
mais a cena política se assemelha um faz de conta de boas 
intenções, honestidade e responsabilidade.  

Queremos defender que essa virada cômica e o riso da 
desconstrução são a última etapa daquela sociedade democrática, 
secular, liberal e tolerante defendida por Rorty. O riso da 
desconstrução faz com que instituições e os grupos sociais percam 
definitivamente sua majestade. Agora o mundo social secular 
torna-se finalmente adequado a si mesmo, já nada exige veneração, 
o sentimento de superioridade dissolveu-se numa descontração 
generalizada e o mundo humano finalmente fecha-se em sua 
própria autonomia, de acordo com os ideais democráticos, sem 
nenhuma sombra de Deus. 

O ironista encara as palavras fundamentais da metafísica e, 
em particular, de retórica pública das democracias liberais, 
como sendo apenas mais um texto, apenas mais um 
conjunto de coisinhas humanas. (...). Seu liberalismo não 
consiste em sua devoção a essas palavras específicas, mas 
em sua capacidade de captar de muitos conjuntos diferentes 
de palavras (RORTY, 2007, p. 166).  

Quando os ideais, os costumes, as tradições que antes eram 
levados a sério foram desconstruídas, quase tudo passou a flutuar 
nesse espaço cômico. Um final de semana na Cidade Baixa pode 
nos mostrar isso: as pessoas estão mais preocupadas em sentirem 
o próprio corpo eletrizar-se na dança do que em se comunicar com 
outras pessoas. O espetáculo cômico está por todos os lados: na 
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música, na multidão que ri, no exibicionismo, na exaltação de 
estilos, nos shows barulhentos, nos jogos de luzes. Essa 
teatralização da vida noturna é o que esvazia a cidade Baixa de toda 
a seriedade, que faz dela um lugar flutuante e polivalente, um lugar 
quase pós-moderno afetado pelo delírio. Um excesso de sentido 
que desorienta e fascina, tudo com muito efeito cômico, de tal 
forma que o divertido surge sem freios, orbitando sobre si próprio. 
Nossa Cidade Baixa é como a Las Vegas de Postman:  

Today, we must look to the city of Las Vegas, Nevada, as a metaphor 
of our national character and aspiration, its symbol a thirty-foot-high 
cardboard picture of a slot machine and a chorus girl. For Las Vegas 
is a city entirely devoted to the idea of entertainment, and as such 
proclaims the spirit of a culture in which all public discourse 
increasingly takes the form of entertainment. Our politics, religion, 
news, athletics, education and commerce have been transformed into 
congenial adjuncts of show business, largely without protest or even 
much popular notice. the result is that we are a people on the verge of 
amusing ourselves to death (POSTMAN, 1985, p. 3). 

Fascinação cômica, caleidoscópio pós-moderno, desvio 
cômico: a Cidade Baixa, nos finais de semana, nos dá um luxo de 
demonstrações da estrutura cômica que a desconstrução assumiu, 
demonstrações que não devem apenas ser olhadas e admiradas, 
mas que fazem brilhar, esquecer e sentir. Como nos textos da 
desconstrução tudo é excessivo: os sons, as pessoas que circulam 
e se amontoam, os shows, as músicas, o frenesi de singularidades. 
Cidade Baixa: uma inflação psicodélica, uma feira de signos e de 
gente, espaço multifuncional e indeterminado. Lá nada mais tem 
seu lugar certo, nada tem um sentido sólido, a produção e 
desconstrução de significados dessubstancializa tudo o que se 
pretende duradouro. Cinemas ou discotecas, concerto ou teatro, 
performance ou intervenção urbana: tudo acontece ao mesmo 
tempo. Todas as dimensões, todas as categorias se cruzam numa 
existência cujo fundamento é a virada cômica. Seu rosto é o rosto 
surrealista que Benjamin já via em Paris do século passado: 
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No centro desse mundo de coisas está o mais onírico dos 
seus objetos, a própria cidade de Paris. Mas somente a 
revolta desvenda inteiramente o seu rosto surrealista. E 
nenhum rosto é tão surrealista quanto o rosto verdadeiro 
de uma cidade (BENJAMIN, 1989, p. 26).  

O sagrado, o sério, o estar junto no mundo, o culto e o 
erudito, tudo aqui é abolido em benefício do acontecer noturno e 
surrealista do cômico. Tudo pode circular sem interrupções: 
pessoas, grupos, apresentações, pichações e exposições. Assim o 
riso da desconstrução não poupou, em seu acontecer fundamental, 
nem os locais da cultura e nem os locais da noite. A desconstrução 
riu por último.  





CAPÍTULO 4 

Conclusão  
 

"Fracassar como poeta – e, portanto, para Nietzsche fracassar 
como humano – é aceitar as descrições que outra pessoa faça de 

nós, executar um programa previamente preparado, escrever, 
quando muito, variações elegantes de poemas anteriormente 

escritos.” 
 

(Richard Rorty) 
 

“Ou será antes a tentação de colocar a hipótese no início que 
constitui o abismo de todo o filosofar?” 

 
(Walter Benjamin) 

 
“Não faz sentido deixar de lado os conceitos da metafísica 

quando se quer abalar a metafísica.” 
 

(Jacques Derrida) 

 
Quem considera questões metafísicas tediosas ou 

irrelevantes não precisou se preocupar com o conteúdo deste livro. 
Falamos aqui menos de metafísica e suas questões e mais da crise 
gerada pelo fracasso de seus empreendimentos tradicionais. Com 
isso em mente, partimos da teoria do primeiro motor de Aristóteles 
para chegar nos exageros especulativos da dialética do absoluto 
hegeliana e às teorias contemporâneas da desconstrução. 
Concluímos com seu irônico renascimento em nossa época 
supostamente pós-metafísica. Entre outras coisas, esse livro 
pretendeu dizer que abandonar totalmente os compromissos 
ontológicos de modo algum é tão fácil quanto parece. Vimos como 
as teorias metafísicas desempenharam papel vital na sustentação da 
ordem social e que o declínio de sua influência em uma época pós-
metafísica não pode ser visto sem ironia e ceticismo nem mesmo 
por aqueles que apostavam todas as fichas em seus projetos. Da 
ontologia das ideias e das substâncias primeiras ao Espírito 
hegeliano, uma porção de autores imbuiu-se na missão de oferecer 
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formas substitutas de absolutos e realidade primeiras. O fato de 
nenhum desses fundamentos supremos ter se mostrado muito 
plausível é parte da história que contamos aqui. Revelou-se 
incrivelmente difícil descartar por completo a metafísica ao mesmo 
tempo em que repetir suas certezas tradicionais parece 
ultrapassado. Na verdade, essa é justamente a ambiguidade que 
esse livro pretendeu tematizar. Muitas vezes aquilo que sonhava 
superar o pensamento metafísico nem de longe teve sucesso em 
seu empreendimento.  

Outro aspecto importante das ideias defendidas neste 
trabalho – e poucas vezes exploradas pelos manuais de metafísica 
– é a capacidade de teorias metafísicas unirem teoria e prática, o 
espiritual e o mundo da vida. A história da metafísica é, entre outras 
coisas, a busca por um primeiro princípio, um ponto de partida 
fundamental. Ousia, Deus, Cogito, Espírito: todos funcionaram em 
dada época como formas de fundamento para tudo mais. Muitos 
estudiosos de metafísica ignoram completamente o fato de que 
alguns dos mais vitais conceitos ontológicos, ao formarem um 
inconsciente social, conduziram a vida de bilhões de homens e 
mulheres comuns em períodos históricos específicos. No entanto, 
a metafísica tem realizado uma função social tão fundamental na 
história humana que, uma vez que se iniciou o seu descrédito, ela 
não pode ser simplesmente abandonada. Ao invés disso, ela precisa 
ser revisada por estilos novos de pensamento, que assim 
contribuem para manter o pensamento metafísico vivo mesmo que 
de maneira clandestina.  

A desconstrução mostra-se ao mesmo tempo engajada e 
isenta quando se trata da tradição metafísica. Só assim ela consegue 
rir. Seus autores são confessamente estudiosos da grande tradição 
filosófica e, ao mesmo tempo, tipos de dissidentes portadores de 
poderosas ironias. É dessa forma que a desconstrução consegue 
julgar a tradição teórica a qual pertence como se estivesse de fora. 
Certo distanciamento brincalhão é uma característica fundamental 
de sua forma de trabalho. Depois da desconstrução, a questão que 
podemos colocar é a seguinte: deve a metafísica desaparecer ou 
existirá alguma função mais humilde a lhe ser conferida? 
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A posição de filosofia menor ajudava a emprestar à 
desconstrução a legitimidade da qual ela se encontrava privada no 
momento. E ela precisava disso devido ao colapso da esfera 
tradicional que antes conferia validade aos trabalhos metafísicos. 
Sem essa dimensão clássica, sem um conjunto de conceitos e 
crenças comuns, não haveria, de fato, nenhuma autoridade em 
relação à qual a desconstrução pudesse se rebelar. Seu discurso, 
então, teve que ser muitas vezes autogerador e autossustentado, 
movendo-se em círculos no seu próprio espaço intuicionista ao 
invés de se dirigir a um interlocutor público. Esse trabalho de 
reexame dos fundamentos da metafísica fez com que o equilíbrio 
do pensamento metafísico pendesse perigosamente em direção a 
um discurso cético e irônico que ameaçava desalojar muitas das 
questões centrais da tradição. Esse foi o trabalho que pela primeira 
vez veio interrogar sobre as credenciais do pensamento ontológico, 
uma vez que certa ambiguidade fundamental conduzia sua própria 
condição.  

E esse é justamente o problema da desconstrução e de toda 
a filosofia marginal: ela não é capaz de fazer surgir, por um passe 
de mágica, um cânone alternativo e uma contra-esfera pública de 
argumentação. E como essa crítica não pode existir plenamente 
enquanto tal esfera não for criada, restou à desconstrução viver 
como uma força marginal, uma escrita menor. Restará sempre, 
portanto, ao filósofo menor ocupar essa posição indefinida entre o 
sábio isolado e dissidente e o intelectual canônico, combinando a 
rebeldia e os ataques críticos do primeiro com o alcance e o 
conhecimento histórico do segundo. O termo, que tanto 
utilizamos neste livro e que era tão querido por Derrida, “margens” 
significa justamente isso: ao mesmo tempo um distanciamento 
crítico e um engajamento na tradição metafísica.  
 Para muitos estudantes de filosofia, “metafísica” é apenas 
um rótulo herdado para designar um campo dentro do qual se 
congregam muitas preocupações distintas: questões ontológicas, 
teleológicas, teológicas, etc. Essas atividades não mantêm entre si 
uma relação óbvia. A desconstrução tem ao menos o mérito de 
mostrar como essas preocupações estão ligadas aos processos 
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simbólicos da vida humana e à modificação do modo de ser das 
pessoas. Quem vê esse tipo de trabalho como supérfluo ou como 
uma novidade passageira está equivocado. A desconstrução 
representa uma versão contemporânea do que é mais caro à 
metafísica, antes que ela fosse levada à pobreza pelo cânone 
metafisico ensinado nas universidades. Além disso, contribui, 
ainda que modestamente, para a compreensão de nosso próprio 
modo de ser. Está cada vez mais claro que sem um entendimento 
mais profundo do gesto semântico da tradição metafísica seremos 
incapazes de compreender muitos dos processos simbólicos que 
historicamente moldaram nossas visões de mundo e nossa 
identidade ocidental. 
 Apesar das diversas referências teóricas que apareceram 
neste livro, talvez a mais fundamental tenha sido Walter Benjamin. 
Não tanto pelo que ele escreveu, mas sim por sua postura teórica. 
O termo “metafísico” sempre designará uma representação 
problemática do trabalho benjaminiano, já que ele sempre rejeitou 
explicitamente um rótulo de filósofo sistemático. No entanto, 
nenhum dos outros rótulos convencionais – sociólogo, teórico 
político, crítico literário, comentarista cultural – ajustam-se 
completamente ou exatamente à totalidade de sua obra. A 
transgressão de fronteiras era uma atitude recorrente em seus 
textos, que abrangiam o cinema e a linguagem, a literatura e a 
política, a metafísica e a cultura popular. Os limites entre o texto 
filosófico e o texto literário eram igualmente profanados: Benjamin 
era um escritor; escreveu uma autobiografia, peças de teatro, foi 
também autor de peças radiofônicas e, no início de sua carreira, 
publicou poesias. Mesmo sua obra metafísica e não ficcional é 
carregada de uma forte carga imaginativa e uma ênfase em uma 
escrita experimental, que lhe permitia enveredar, com muita 
facilidade, pela narrativa e pela retórica mesmo quando fazia 
filosofia.  
 Além da designação muito pouco informativa de “estudos 
da linguagem e da cultura” não existe um nome preciso para o 
espaço ocupado por Benjamin – um espaço que ele foi, sem 
dúvidas, um dos arquitetos. Benjamin não é apenas um filósofo da 
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linguagem ou um semiólogo, pois, em seus estudos sobre a 
linguagem, sempre se recusou em desassociar seu objeto da 
tradição ontológica e do conjunto das relações históricas e 
culturais. Enquanto seus amigos marxistas de Frankfurt desviaram-
se para uma dialética materialista, Benjamin sustentou, para o 
espanto de todos, um tipo de messianismo historicista. Seu 
interesse pelos objetos da cultura de massa é anterior à 
popularidade da pop art e dos estudos da desconstrução, e sua 
preocupação com o meio ambiente se deu numa época em que isso 
não tinha nenhum apelo social. Benjamin foi, em muitos sentidos, 
um autor que chegou cedo demais. Seu enfoque metafísico, 
presente na obra do autor desde o início, nos leva a rejeitar uma 
leitura meramente “literária” de seus textos. O que queremos aqui 
é defender que Benjamin foi um metafísico – um metafísico da 
desconstrução, mas ainda assim um metafísico.  
 Se Benjamin não chega a ser um filósofo profissional, 
tampouco podemos chamá-lo de “pseudo-filósofo”. Existem, isso 
é certo, partes de sua obra que carecem de uma teorização rigorosa 
e de uma transparência argumentativa suficiente. No entanto, foi 
justamente essa irresponsabilidade filosófica que fez com que o 
autor pudesse unir em um só campo uma enorme diversidade de 
temas. E essa sua capacidade de generalização e combinação de 
elementos dispersos está justamente ligada, em sua maior parte, em 
um conhecimento histórico e cultural pormenorizado da tradição 
filosófica. Porém, a visão de Benjamin da história da metafísica não 
é a mesma do sábio observador transcendental que aprendeu a 
essência da totalidade; ela deriva, pelo contrário, da articulação 
entre os diferentes sistemas semânticos da metafísica e o mundo 
das pessoas reais. Para entender esse trabalho teórico, é vital a 
concepção de “gesto semântico” utilizada por Flavio Kothe em 
seus textos, retomada aqui no segundo capítulo, e que tem a 
intenção de mostrar como conceitos, teorias e obras sobrevivem 
ao entrarem na cultura e no tempo, perpetuando a si mesmos.  

Se o pensamento de Benjamin tem um “campo” sem 
dúvida nenhuma é este: o espaço constituído pela interação entre 
o gesto semântico fundamental do cânone metafísico e as relações 
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sociais, as instituições da cultura e as subjetividades humanas. 
Quanto ao nome desse campo, que decidam os benjaminianos – 
nós ainda preferimos chamar esse trabalho de “metafísico”.  
 Chamar de “metafísica” a forma como Benjamin trabalha 
significa dizer que seu texto dramatiza, em seu próprio estilo e às 
vezes de forma particularmente intensa, o problema fundamental 
de um trabalho de desconstrução do cânone metafisico: o de, 
sendo uma filosofia marginal e pertencendo a uma contra-esfera 
pública, dirigir-se à toda uma tradição que se perpetua em 
fundamentos que se encontram nas instituições culturais e na 
educação oficial. Como muitos dos escritores da desconstrução – 
e talvez de forma ainda mais dramática e pungente – ele foi levado 
a ocupar um espaço indeterminado, a meio caminho entre a 
academia atuante, mas reacionária, e as margens desejáveis, mas 
ineficientes.  
 Através de uma rede de contatos pessoais, Benjamin tinha 
algum acesso indireto aos centros de poder político das instituições 
acadêmicas e, assim, alcançou certo prestígio como filósofo cult e 
alternativo. No entanto, sua inserção na cultura é inevitavelmente 
muito diversa da de um Derrida ou de um Rorty. Benjamin 
consegue ser estranho mesmo entre os mais estranhos, marginal 
entre os marginais. Descolado tanto do cânone quanto das 
margens, ele nada representa. Os limites que o autor encontrou em 
sua vida intelectual não foram os limites do seu pensamento e da 
sua obra, mas sim os limites das instituições canônicas e da 
educação oficial.  
 Em nosso capítulo inicial vimos como a metafísica 
ofereceu logo cedo aquilo que os filósofos sempre procuravam: 
uma ideia de totalidade, uma noção englobante que permitia pensar 
uma matriz do sentido e dos objetos possíveis da experiência. Foi 
Aristóteles que realizou o gesto filosofante fundamental dessa área 
teórica. Num primeiro momento, a metafísica é defendida pelo 
autor grego como o estudo do ente enquanto ente pensado universalmente. 
Porém, num segundo momento, o filósofo concebe a primazia da 
substância primeira, aquilo do que tudo o mais depende, e a 
filosofia primeira passa a ser entendida como teologia. Foi 
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justamente esse o gesto teórico aristotélico que fundou a tradição 
metafísica: o estudo do ser (ontologia) fica subordinado ao estudo 
do primeiro desses seres (teologia). Por isso essa tradição, 
inaugurada por Aristóteles, foi chamada posteriormente por 
Heidegger de ontoteologia.  

Ainda no primeiro capítulo, vimos como a desconstrução 
se mostrou, desde o início, como um tipo de pensamento que 
questionava muitas das noções clássicas da metafísica. Noções 
como as de “verdade”, “identidade”, “objetividade”, “totalidade” 
e “sistema” sofreram fortes ataques. Contrariando os grandes 
sonhos metafísicos, a desconstrução passou a ver o mundo 
humano como algo contingente, gratuito, instável, sem 
fundamentação e imprevisível, mais ao sabor das interpretações do 
que das verdades ontológicas. Isso tudo gerou um grande grau de 
ceticismo e relação à objetividade dos trabalhos teóricos e de suas 
verdades, bem como colocou sob suspeita muitas das normas 
sociais e da coerência das identidades humanas. Mais do que 
apenas uma linha de pensamento teórico, a desconstrução é um 
estilo de cultura que reflete muito dos valores da sociedade 
contemporânea, em que se deu uma mudança radical na forma de 
se trabalhar com a arte e nas ciências humanas, que agora são vistas 
como descentradas, infundadas, divertidas, pluralistas e que 
ignoram as fronteiras entre cultura de elite e cultura popular, bem 
como entre o trabalho intelectual e a experiência cotidiana.  
 Seria de se esperar que nesse confronto com a metafísica, 
a desconstrução vivesse de um tipo de surto de interesse pelas 
margens e pelas lacunas do sistema. A tradição metafísica não 
podia ser descartada e ignorada, mas podia ao menos ser 
momentaneamente transgredida, na busca dos pontos 
problemáticos em que sua autoridade canônica vacilava e se 
dissolvia. Atraídos pelas falhas do pensamento metafísico, os 
autores da desconstrução viviam um tipo de contradição 
performativa: ao mesmo tempo em que se dizia não haver centro 
para o sistema, eles pretendiam ocupar algum tipo de margem. 
Esse jogo de gato e rato, de poder e ruptura entre a desconstrução 
e a metafísica, estava associado à afirmação perturbadora de que a 



192 | Ironia e Ceticismo: a desconstrução como o riso da filosofia 

 

racionalidade metafísica expelia, sob forma de detrito, muitos tipos 
de identidades, que seu pensamento dominante não conseguia 
incorporar, para as margens. Nosso segundo capítulo aprofunda 
essas questões.  
 Esse carinho todo pelas margens não deixa de ser uma 
forma convincente de a desconstrução racionalizar sua própria 
impotência: ela sabia que jamais poderia esperar que suas ideias 
chegassem ao poder. A base histórica para esse trabalho cético e 
irônico da desconstrução foi a falência temporária dos projetos da 
tradição metafísica. Isso, somado ao deprimente mundo 
burocrático e sem graça das academias, sem dúvida pesou muito 
para que o tipo de pensamento da desconstrução ganhasse uma 
popularidade que fosse além de seus planos iniciais.  
 Esse tipo de visão, ao mesmo tempo cínica e poderosa da 
tradição oficial – que a via ao mesmo tempo como uma riqueza 
formidável de recursos e um fracasso retumbante –, fez com que 
os autores da desconstrução ocupassem uma posição menor e 
marginal. No entanto, sendo a tradição oficial tão totalitária e toda-
poderosa, como queriam seus críticos, nada poderia existir fora 
dela, assim como nada pode existir além da curvatura infinita do 
espaço cósmico. Se o pensamento metafísico está em toda a parte, 
isso significa que, assim como a Divindade, ele não possui um 
centro e não está, no final das contas, em lugar nenhum. Porém, 
há uma linha tênue entre defender a impossibilidade de se 
representar teoricamente a totalidade e defender sua inexistência. 
A desconstrução sempre esteve mais preocupada com discursos do 
que com a existência real das coisas. O que ela queria defender era 
que certo tipo de discurso teórico deveria reconhecer o seu 
fracasso e evaporar de vez: um que defendia um tipo clássico e 
centrado de sistema, a versão ontoteológica da metafísica. Era mais 
fácil para a desconstrução negar a totalidade na teoria do que negá-
la na prática: pode ser que exista o grande todo, o ser enquanto tal 
e em seu todo – pode ser que ele esteja roçando em nossa pele e 
escorrendo por entre nossos dedos neste exato momento – mas 
somos impotentes para nomeá-lo, visto que isso implica suprimi-
lo de alguma forma como grande todo. Tudo o que podemos 
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compreender sobre esse grande todo seria assimilado através de 
nossa participação e de nossa cumplicidade com ele, e, por 
conseguinte, incapaz de salvar uma totalização completa de nosso 
discurso. Dessa forma, a existência de um grande todo fugiria por 
completo aos nossos modelos de representação teórica e soaria tão 
misteriosa e fútil quanto o misterioso numeno de Kant e a 
imortalidade gremista.  
 É por isso que a metafísica foi vista por autores como 
Benjamin e Derrida como utópica: ela estaria lutando para vencer 
as limitações da linguagem a fim de vislumbrar algum tipo de 
estado não compreendido para além dela, em um fantástico desvio 
para fora de nosso modo de ser. Então esse jogo de gato e rato da 
desconstrução com a metafísica era o embate entre uma tradição 
radical que pretendia dizer uma totalidade que ela tomava como 
real e certos filósofos marginais que descartavam a questão por 
considerá-la uma fantasia do cérebro metafísico compulsivamente 
totalizante. Porém não se trata apenas de uma escolha entre dois 
pontos de vistas alternativos – embora realmente existam 
metafísicos megalomaníacos e falocêntricos, que gostam mais de 
chamar atenção pela grossura dos seus livros do que pela 
competência de suas ideias, e autores desconstrutivistas 
excessivamente modestos e localistas. Não é só uma questão de 
posições contrárias, afinal uma está conectada a outra.  

Isso levou a desconstrução a ter um surto de interesses por 
tudo que é exótico e fora do padrão. Benjamin e Derrida, por 
exemplo, passaram a ter curiosidade pelas crianças e pelos animais 
não humanos. É claro que isso significa muito mais do que 
tentarem feito loucos se comunicar com os recém-nascidos e os 
rinocerontes. Esse ataque à fortaleza da razão ocidental abriu 
espaço para muita coisa que sempre tinha ficado de fora do 
pensamento oficial. Agora as margens viravam moda e a 
desconstrução disparou na bolsa de valores da academia. Também 
existem autores como Rorty que usam sua posição anti-totalidade 
mais como uma estratégia retórica. É como se Rorty nos dissesse 
“bem, pode até haver uma totalidade e um sistema total, mas como 
isso não nos serviria muito para mudar nossas vidas reais, o melhor 
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conselho seria então dançar conforme a música e partir para 
projetos mais modestos, porém mais pragmaticamente relevantes 
e viáveis”.   

Segundo a desconstrução, a história da metafísica não passa 
da repetição da mesma presença, uma variação tediosa atrás da 
outra sobre um eterno tema sem graça. Essa história, que podemos 
chamar de “história do ser”, representaria para o filósofo da 
desconstrução o pesadelo do qual estamos tentando despertar. O 
problema é que só podemos acordar do sonho metafisico para 
descobrir que continuamos dormindo. Por isso nosso capítulo II 
foi radical e falou de uma imposição: metafísica ou nada.  

Sobre o capítulo final, gostaria de destacar o elemento 
libertador do cômico e pensar as possibilidades que a virada cômica 
e o riso da desconstrução abrem para o trabalho filosófico. Vimos 
nesse capítulo como a virada cômica implica uma situação em que, 
sem ser ameaçadora, deixa as pessoas sem respostas, impedindo-as 
de serem donas de si mesmas e da situação. Essa falta de resposta 
é condição – mesmo que não suficiente – para a existência da 
virada cômica. O riso do ser humano diante de uma situação 
cômica o transpassa e ocorre com certa resistência. Essa resistência 
se dá em razão daquela tensão que vai ser descarregada com o riso. 
Todos os termos que utilizamos nesse capítulo para falar da virada 
cômica – “ambivalência”, “entrecruzamento de sentidos”, 
“contradição”, “duplo sentido” – estão referidos a esse 
antagonismo entre a promessa feita e a falta de resposta.  
 Essa ambivalência entre o grandioso esperado e o pequeno 
que se tem como realidade coloca o ser humano em uma situação 
de tensão impossível de ser suportada. Então rimos. Agora uma 
relação de seriedade foi impedida, ou ao menos dificultada. Essa 
falta de seriedade surge justamente do antagonismo entre a 
expectativa que liga e a frustração que separa. Essa é a essência da 
virada cômica: a expectativa que liga e a falta de resposta que 
rompe. Assim, o cômico não deixa de estar ligado a uma profunda 
tristeza: um assombro ante a fragilidade e vulnerabilidade da 
condição humana, que em qualquer momento pode degenerar no 
risível; uma insegurança diante da história, cuja progressão não 
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parece ter sentido; um pessimismo sobre o destino da vida humana 
e sua sociedade, sempre ameaçada pela aniquilação e pelo 
esquecimento. As coisas, repentinamente privadas do sentido que 
as organizava e do lugar que garante a pretensa ordem do mundo, 
provocam nosso riso. Há algo de melancólico (as coisas se 
mostram diferentes do que pretendiam ser), porém há também 
algo de alívio e libertação: as coisas não são mais tão pesadas como 
pareciam, nos permitindo viver mais levemente, deixando de nos 
oprimir com sua austera seriedade.  
 Queremos mostrar aqui o caráter libertador e de ampliação 
de sentido que essa situação ambivalente de atração e repulsão tem. 
O antagonismo entre o sentido e o sem sentido, entre a 
univocidade e a equivocidade, permite-nos certa distância de nós 
mesmos e da situação. A virada cômica da desconstrução permite 
que participemos do mundo, quando, ao mesmo tempo, não 
participamos; somos objetos e sujeitos do cômico. Basta que 
tenhamos humor. E então o riso da desconstrução cria uma 
situação especial em que se opõem e se contradizem as condições 
de compreensão da situação ordinária. A virada cômica nos 
permite sentar na plateia junto ao público quando nós mesmos 
estamos atuando no palco.  
 O riso da desconstrução mostra a situação humana de ser 
simultaneamente livre e prisioneira em seu mundo, de ser ao 
mesmo tempo responsável e impotente. Se em nosso tempo rimos 
tanto é porque o riso se oferece como a única resposta possível 
diante de uma situação em que não é possível dar qualquer resposta 
significativa. É por isso também que o riso precisa estar sempre 
longe de qualquer proposta de sistematização. Podemos apenas 
afirmar que o riso, ao aumentar a distância entre o acontecimento 
e o motivo, dá ao ser humano alegria e liberdade, plenitude e 
profundidade. 

O riso da desconstrução é o testemunho da impossibilidade 
de oferecer um sentido absoluto diante da pluralidade de sentidos. 
É a resposta ao contrassentido vital da existência humana. Na 
perda desse domínio sobre si mesmo, na desorganização 
fundamental do cômico, o ser humano deixa de ser uma unidade 
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fechada. No entanto, essa ruptura é a carta decisiva que o riso da 
desconstrução joga: ao perder o império sobre si mesmo, o ser 
humano passa a exercer justamente a sua humanidade; pode fazer 
algo quando não está mais determinado a ser nada.  

O riso da desconstrução implica uma ruptura com a 
organização normalizada de nosso mundo e nossa tradição 
filosófica, e, assim, amplia nossos horizontes significativos e, de 
certa forma, revela nossa finitude. Ela mostra que há um caráter de 
irrecuperabilidade intrínseco na vida humana. Mostra que a vida 
humana é qualquer coisa que sempre será incompleta. A virada 
cômica cria uma situação em que o homem é incapaz de 
empreender algo, de responder à situação, de tomar um dos muitos 
caminhos do comportamento com sentido. Então o ser humano 
desiste de buscar respostas impossíveis para situações impossíveis. 
Ele não faz nada mais do que rir. E nesse riso o ser humano está 
diante da própria mortalidade.  Isto é, o homem está exposto a essa 
paralização em razão da sua debilidade e dos limites das próprias 
possibilidades. É por isso que o riso imprime no ser humano o selo 
do seu ser-para-morte. A conclusão deste último capítulo, 
portanto, é relativamente simples: quem ri está aberto ao mundo. 
Quem ri tem consciência de seu desprendimento e de sua 
liberdade. E a descarga do riso da desconstrução irrompe com o 
transcurso comum da paisagem metafísica, abrindo novas 
possibilidades significativas. 

Com tudo isso, a desconstrução pretendia se oferecer 
como uma solução circunstancial para o problema do fim da 
metafísica, por mais que ela gostasse de se opor a qualquer coisa 
que se insinuasse como “fechamento metafísico”. Numa manobra 
admirável, a desconstrução era ao mesmo tempo anti-empirista e 
anti-idealista, e assim se ofereceu como uma posição ideal para 
todos aqueles órfãos das grandes metafísicas que, desencantados 
com suas grandes narrativas e seus pressupostos problemáticos, 
não abandonaram, mesmo assim, o terreno ontológico. Agora era 
possível superar de uma vez só a ingenuidade de um reducionismo 
empirista e os delírios do idealismo ao mesmo tempo em que se 
revisava todo o chão metafísico.  
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 A metafísica sempre sonhou com a Palavra das palavras, a 
Metáfora das metáforas, como um discurso firme como a carne e 
transparente como a água.  E então, a desconstrução é contra ou a 
favor da metafísica? É uma aliada ou uma inimiga do pensamento 
metafísico? Pretendi ter mostrado neste livro que com suas ironias 
e seu ceticismo, seus reducionismos e seus ataques, a 
desconstrução refletia nas margens o gesto semântico central da 
metafísica. De fato, esse é um tipo de contradição que a 
desconstrução, quando bem feita, incorporou: ela é ao mesmo 
tempo radical e conservadora quando se trata de metafisica. Ela 
consegue ser ao mesmo tempo libertária e autoritária. Toda a sua 
pluralidade, o seu jogo de transgredir limites e desmantelar 
oposições, misturando as formas de vida e excedendo as medidas 
opera ainda dentro dos limites rigorosos da tradição metafísica. A 
desconstrução, em suma, rouba a lógica fundamental do 
pensamento metafísico e se volta agressivamente contra seus 
próprios criadores.  

A desconstrução é ousada na medida em que desafia um 
pensamento que ainda precisa de valores absolutos, fundamentos 
metafísicos e sujeitos transcendentais. Contra isso ela mobilizou a 
transgressão, a multiplicidade, a ironia, o ceticismo e o riso. O 
resultado, sendo bastante otimista, foi uma subversão engenhosa 
do sistema de valores dominante no pensamento ocidental, pelo 
menos no nível da linguagem. Claro que muitos metafísicos 
antiquados, ao lerem tudo isso sobre desconstrução e metafísica, 
vão agir de forma bem parecida com fundamentalistas religiosos 
quando escutam falar de ateísmo. E eles não estão de todo errados 
em agir assim, pois a desconstrução, em seus melhores momentos, 
representou de fato um ataque contra muitas das coisas que essas 
pessoas mais amam. Porém, isso não implica que devamos 
esquecer que a desconstrução só pode funcionar no horizonte da 
metafísica, mesmo que seja para transgredi-lo.  

Dessa forma, a desconstrução se apresenta como o 
horizonte de uma época de transição, em que a metafísica, como 
um fantasma inquieto, não pode andar entre os vivos e nem morrer 
com dignidade. Se ele deixasse de existir, se a metafisica sumisse 
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do mundo sem deixar vestígios, a desconstrução sem dúvidas 
sumiria com ela. O trabalho da desconstrução nasceu com o 
adentramento na tradição ontológica; e ao menos que seu futuro 
volte a ser esse confronto com o pensamento metafísico, é 
preferível que não lhe esteja reservado futuro algum.  
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