
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

José Altran 

 

 

 

Episteme do Inefável: razões da 

irracionalidade na univocidade mística  

 

 

 

 

 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

 

 

São Paulo 

2014 



 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

José Altran 

 

 

Episteme do Inefável: razões da 

irracionalidade na univocidade mística 

 

 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de MESTRE 

em Ciências da Religião, na área de 

concentração "Fundamentos das Ciências 

da Religião", sob a orientação do Prof. Dr. 

Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé. 

 

 

 

São Paulo 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     às lagartixas e às mariposas, 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 Dos tantos que me ajudaram por querências ou desquerências, sendo referência de 

o que ser, e sendo referência de o que não ser, hei de notar que, embora tenha apreço pelas 

assertivas e embora me cansem protagorismos desmedidos, nenhum mapeamento de 

influências valiosas ao longo da vida seria suficiente para mensurar que pedaços de que 

contribãos e de que algozes trouxeram de rebento, por intermédio desses dedos, a presente 

dissertação – nascida meio que por brotamento sem mérito, mais numa teia caleidoscópica 

de trocas motrizes que por uma escolha entre alguma infinidade ou duas de alternativas. 

 Portanto: agradeço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

“Episteme do Inefável: razões da irracionalidade na univocidade mística” 

José Altran 

 

A dissertação sugere que uma epistemologia que dê ouvidos à irracionalidade é pertinente 

para enfrentarmos entraves perenes na filosofia da ciência, frente aos quais muitos objetos 

colidem. Esta parece uma alternativa especialmente útil nas ciências da religião, onde nos 

vemos imobilizados pela racionalidade ao nos engajarmos em pesquisas que guardam 

relação com seus fenômenos tipicamente indizíveis. A experiência mística, tantas vezes 

tida como base das religiões, é cenário que frequentemente traz em meio à sua 

inefabilidade uma sensação de univocidade - justamente o horizonte do fazer acadêmico. 

Moraria neste inefável uma episteme? Por meio de Marcelo Dascal, Henri Bergson e 

outros, argumenta-se que, superadas imposições assimétricas de legitimidade epistêmica 

que inibem controvérsias, poderíamos encontrar no intuicionismo bergsoniano um 

caminho a seguir frente a esses assuntos tão fugidios quanto delicados, uma vez que 

coloca a racionalidade como pilar funcional para a ciência, e a irracionalidade como pilar 

metafísico para a realidade em si. As transformações que os místicos trouxeram ao mundo 

ao longo da história servem como indício de que não só foi a irracionalidade sua diretriz, 

como que ela pode trazer resultados objetivos e extremamente desejáveis para a 

humanidade, mesmo impelidas por epifanias indizíveis. Pretende-se, assim, aos poucos, 

criar fundamentos lúcidos para o estudo de supostas univocidades místicas que 

invariavelmente se tornariam relativas sob o domínio da razão. 

Palavras-chave: inefável, univocidade, intuicionismo, controvérsia, irracionalidade. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

"Episteme of the Ineffable: reasons of irrationality in the mystical univocity" 

José Altran 

 

The dissertation suggests that an epistemology that listen to irrationality is relevant to 

face perennial obstacles in the philosophy of science, against which many objects collide. 

This seems to be an especially useful alternative in the sciences of religion, where we see 

ourselves immobilized by rationality when engaging researches that are related to their 

typically unspeakable phenomena. The mystical experience, often taken as the basis of 

religion, is a scenario that often brings amid its ineffability a sense of univocity - which 

is, precisely, the horizon of academic making. Would this ineffable hold an episteme? 

Following the publications of Marcelo Dascal, Henri Bergson and others, it is argued that, 

overcoming asymmetric impositions of epistemic legitimacy that inhibit controversies, 

we could find in bergsonian intuitionism a way toward these subjects as elusive as 

dangerous, since they put the rationality as a functional pillar for science and irrationality 

as a metaphysical pillar to reality itself. The transformations that the mystics brought to 

the world throughout history could be taken as signs that not only the irrationality was 

their compass, but also that it can bring extremely desirable outcomes for humanity, 

althought impelled by unspeakable epiphanies. Our aim is to gradually create lucid 

foundations for the study of alleged mystical univocities that invariably would become 

relative under the eyes of reason. 

Keywords: ineffable, univocity, intuitionism, controversy, irrationality. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Andreikelon: Quantos pomos há na árvore? 

Ládon: Cem.” 

 

 

 Permito-me iniciar a dissertação com esta epígrafe, autoral e subjetiva, pois 

sintetiza em duas falas a motivação que pulsa em todas as linhas que seguirão. Neste 

conto, uma figura busca sanar sedes épicas guiada cegamente pelo acaso do voar da 

mariposa que o acompanhava; sua fé morava na honestidade tola daquele ser, preenchido 

com um quê de sábia divindade por perigar ser incendiado em sua ânsia incondicional 

por luz. Todo o hermetismo deste trabalho se resumirá a este parágrafo estritamente 

pessoal, não perdendo de vista que tal subjetividade não cabe no fazer acadêmico 

convencional. Porém, coube aqui a licença para este breve e discreto punhado, uma vez 

que, trazendo esta poesia uma imagem completa da sensação primeira que me impele 

neste fazer, e que racionalização alguma externaria, temos um primeiro exemplo do nosso 

objeto. 

... 

 

 Com episteme do inefável, nosso objeto, quer se sugerir que, se há alguma 

univocidade1 acessível à nossa percepção, ela poderia ser alcançada justamente quando 

suspendemos nossas categorias racionais – portanto, emergiria mais facilmente onde não 

há racionalização possível. Toda a circunstancialidade que transformaria qualquer 

episteme em doxa se manifesta no instante em que colocamos nossa razão para entendê-

la e dizê-la. Assim, enquanto a racionalidade tem seu importante papel no progresso da 

humanidade, insistir em alcançar verdades últimas ou um sentido à parte da função2 

                                                           
1 Este termo indica não-equivocidade, aquilo que permite uma única interpretação. Como trabalharemos 

com a ideia bergsoniana de que percepções não relativas (as irracionais) nos levam ao absoluto do objeto, 

equivalemos univocidade a episteme ao longo da dissertação. Tomamos aqui doxa por “opinião” ou 

“crença”, e episteme por “saber verdadeiro” - considerando a primeira relativa, e a segunda, absoluta -, 

conforme apresentado na República, de Platão. Como o último termo foi empregado em sentidos bastante 

diferentes ao longo da história intelectual (por exemplo em Foucault), esclarecemos que aqui simplesmente 

usamos episteme para nos referirmos à apreensão unívoca sobre algo, ou seja, aquela não contaminada pela 

circunstancialidade da opinião (PLATÃO, 2007). 
2 Consideramos a razão um artifício não unívoco, mas útil para nos orientarmos instrumentalmente no 

mundo. Trabalharemos esta ideia em 1.2 - Maquetização (p. 24) e em 2.4 – Localidade (p. 95). 
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através dela é andar em círculos. Se é justamente o intelecto que torna qualquer apreensão 

relativa3, estaria na irracionalidade4 a única aposta possível para alcançarmos algo 

unívoco, caso exista. É isso que sugerimos pelo subtítulo “razões da irracionalidade na 

univocidade mística”, tomando como cenário específico para a pesquisa a inefabilidade5 

da experiência direta com a divindade. 

 Interessa, nestes três capítulos, não exatamente cogitar quais verdades deste 

misterioso continente ecoam ou como fazê-las emergir sem a contaminação da 

linguagem, mas suspeitar de uma hipotética natureza epifânica. Muito embora 

engatilhemos uma série de reflexões a sugerir aplicações mais pontuais, o objetivo deste 

trabalho é simplesmente dar um pequeno passo na direção de uma fundamentação 

epistemológica que valorize a instância irracional de nossa percepção do mundo como 

fonte legítima de conhecimento. É de se esperar que em alguns ambientes acadêmicos 

muitos temas estejam fadados a enfrentar severas demandas de racionalidade para 

receberem credibilidade; notemos, portanto, que se nosso ponto é, justamente, opor a 

univocidade à racionalidade, o trabalho beira o impossível não só para ser justificado, 

como inclusive para ser ouvido. Mas, em nossa área disciplinar, parece um passo 

inevitável: uma vez que é nas religiões que escolhemos nossos objetos de estudo, e como 

consideramos que limitar seu estudo pela ciência empírica é ignorar deles uma parcela 

fundamental (a inefabilidade), pretendemos aqui hastear uma bandeira, de tantas que se 

farão necessárias. Poderíamos dizer, enfim, que objetivamos para o futuro uma espécie 

de “epistemologia da mística”, procurando antes refinar este trabalho mediante as críticas 

e sugestões vindouras, e experimentando outras ideias. Por hora, pretende-se firmar 

demarcação entre a racionalidade e a irracionalidade: a primeira como poderosamente 

funcional, mas sempre relativa; a segunda como instância menos palpável, mas 

potencialmente unívoca. 

 Tomamos por justificativa que este tipo de contestação parece de extrema 

importância no fazer acadêmico porque, segundo alguns críticos, a (filosofia da) ciência 

                                                           
3 Por “relativa” quer-se dizer “dependente do contexto que permeia o sujeito cognoscente”. 
4 Chamamos de irracional aquilo oposto à racionalidade, que dela se emancipa. Pelo fato de a linguagem 

ser racional, o irracional é sempre indizível (OTTO, 2007). 
5 A inefabilidade é uma das características mais frequentemente apontadas para descrever uma experiência 

mística, por vezes tida como seu próprio denominador (KATZ, 1992). Como “inefável” se refere a “aquilo 

que não pode ser posto em palavras”, é tomada aqui como um aspecto irracional por excelência. 
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encontra-se estagnada nos dois polos de uma dicotomia que remonta à Grécia Antiga6: a 

oposição entre o realismo e o relativismo. Aparentemente, é a oscilação sempre 

antagônica entre esses dois extremos que nos impede de resolver algumas questões que 

não se limitam a ser meramente operacionais, como tantas acerca do fenômeno religioso. 

Supõe-se que o problema mora na apressada assunção de que toda investigação deve estar 

aninhada em um logocentrismo mesmo antes de sua tentativa de expressão, e que isso é 

severamente limitante - assim, alternativas devem ser disponibilizadas. Mais ainda, 

acreditamos que a dissertação justifica-se pelo fato de que tomar a religião por fenômeno 

sui generis7 - como consideramos imprescindível tomar - cedo ou tarde nos lançará de 

encontro com o inefável místico e, portanto, precisamos de recursos para com ele lidar se 

quisermos ir adiante em nosso papel como construtores de conhecimento para a 

sociedade.    

 Perguntamos, assim, se a racionalidade há de ser critério imprescindível para a 

apreensão de conhecimentos legítimos. Nossa hipótese é a de que dar atenção à 

irracionalidade é medida epistemologicamente coerente - e, especialmente para alguns 

objetos que competem às ciências da religião, necessária. Também perguntamos se 

especulações metafísicas norteadas por epifanias (irracionais), tão comuns à experiência 

religiosa, são necessariamente confessionais8, e se realmente são abstrações inúteis para 

a sociedade, como querem os partidários da empiria. Pelo contrário, suspeitamos que é 

por essa via que os místicos operam e que geram resultados positivos na sociedade e, 

portanto, devemos pesquisar estes indivíduos não só pela beleza do que dizem, mas 

sobretudo pela suspeita de haverem ali, escondidas pelos limites da linguagem, 

percepções unívocas e úteis. Por fim, perguntamos se objetos inefáveis realmente 

deveriam ser afastados desta disciplina, ao tomar por hipótese que uma medida realmente 

                                                           
6 “Grosso modo, poder-se-ia dizer que o tema epistemológico está posto desde a tradição grega, via 

discussão entre Platão (Sócrates) e a vertente sofista (os verdadeiros ancestrais de toda frente contextualista 

e relativista em ciência e filosofia)” (PONDÉ, 2008, p. 21). 
7 Este conceito sugere que o fenômeno religioso possui alguma particularidade que o diferencia de outras 

experiências humanas, não podendo ser reduzido meramente a explicações psicológicas, sociológicas ou 

históricas. Mircea Eliade insiste nesse aspecto e “em considerar a religião como algo sui generis no âmbito 

dos assuntos estudados pelas ciências humanas e que, portanto, exigiria também uma metodologia própria” 

(CRUZ, 2012, p. 37). Fenomenólogos clássicos lançam hipóteses sobre este “denominador comum” 

definindo-o, por exemplo, como uma substância a ser desvelada (OTTO, 2007). A relevância da ideia (e 

até mesmo o emprego do termo) é longamente contestada e defendida nas ciências da religião 

(GRESCHAT, 2005), (HOCK, 2010). 
8 A perigosa tendência de um pesquisador da religião tomar sua fé por evidência suficiente e incontestável, 

dispensando uma argumentação que ultrapassa essa subjetividade ou que ao menos procura explica-la 

(TEIXEIRA, 2008). 
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empírica frente a eles seria incentivar o pesquisador a “entrar no místico” ou "tornar-se 

místico" através de exercícios de intuição. 

 Em termos de metodologia, a presente dissertação se concentra exclusivamente 

em pesquisas bibliográficas junto a tentativas de organizar tais teorias, fazer associações 

e proposições. Como eixo teórico, tomamos de início Marcelo Dascal, no intuito de 

evidenciar o problema que aplaca a filosofia da ciência e lançar caminhos para uma 

solução, e em seguida Henri Bergson, primeiramente por sua proposta intuicionista a 

deixar mais evidente nossa demarcação entre racionalidade e irracionalidade, e depois por 

situar místicos como válvulas movedoras da humanidade naquilo que define como 

“religião dinâmica”. Naturalmente, outras vozes os circundarão. Em suma, poderíamos 

considerar o primeiro capítulo uma justificativa para o trabalho (a demanda); o segundo 

a demarcação teórica a nortear uma alternativa (o critério); e o terceiro, um exemplo da 

teoria aplicada na realidade por meio da mística (a “evidência”), da seguinte forma: 

  O primeiro capítulo (“Controvérsia”) é um exercício epistemológico 

imprescindível para pedir aval ao “imaginar”, frente a tão delicada hipótese. Nele se 

levantam impasses da filosofia da ciência, tendo em vista não apenas nossa insuficiência 

cognitiva, mas também a circunstancialidade de nossas ações. Reconhecer a carência de 

universais racionais seria medida honesta do pesquisador, bem como resistir à tentação 

de esmagamento assimétrico, seja por fins políticos, seja por deslumbres heroicos de uma 

cultura epistemológica ensimesmada. Especial atenção é dada à epistemologia da 

controvérsia na voz de Marcelo Dascal e Barbara H. Smith, não apenas evidenciando duas 

“hidras-de-lerna” da história da ciência (normativismo/objetivismo se opondo a 

descritivismo/relativismo), como incentivando o fenômeno dialógico tão fértil ao advento 

do conhecimento, mas rejeitado e mal compreendido tanto na normal kuhniana9 quanto 

nas revoluções: a controvérsia. 

 O segundo capítulo (“Intuicionismo”) procura sintetizar publicações do filósofo 

francês Henri Bergson, a apontar como a proposta-chave de sua bibliografia coincide 

diretamente com nossa hipótese demarcatória. A dicotomia que apresenta entre a análise 

por símbolos - dominante no fazer acadêmico, sobretudo científico – e a intuição na 

                                                           
9 Thomas Kuhn teoriza dois períodos distintos onde se dá a atividade científica: a ciência normal - "a 

pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são 

reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando os 

fundamentos para sua prática posterior" (KUHN, 2011, p. 29) – e a ciência revolucionária (revolução 

científica), uma oposição àquele período de estabilidade paradigmática. 
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duração10 é análoga à oposição que sugerimos, e a exposição insistirá em enfatizar tal 

separação. Ao invés de nos prolongarmos pelos vários desdobramentos e exemplos que 

alcança em suas obras, nos concentraremos especificamente nesta comparação, e a 

esquematizaremos para dizer que a apreensão do absoluto, possível na duração, é um 

processo irracional: indesejável para ciência, cujo objetivo é a função, mas essencial para 

a metafísica, e que cada uma deve se limitar a seu valioso papel. 

 O terceiro capítulo (“Mística”) já toma como missão apontar como o 

intuicionismo dialoga com o misticismo. Para tal, não simplesmente devemos delinear 

brevemente o que entendemos por “inefabilidade”, como também o que temos por 

“mística”, sendo que ela se distingue pontualmente daquilo que mais ou menos 

consensualmente temos por “religião”. Mostraremos que o místico é tido por Bergson 

como o indivíduo capaz de alcançar os resultados mais valiosos ao desenvolvimento da 

humanidade. As convicções que norteiam seus atos, posto que intuitivas e compartilhadas 

por outros místicos ao longo do tempo e do espaço, talvez possam ser tomadas por 

unívocas, como é o absoluto da intuição bergsoniana; e, embora indizíveis, parecem ser 

transmitidas de outras formas. Fazemos, por fim, um balanço do trabalho na etapa 

“considerações finais”. 

 Muito se arrisca em tantas disciplinas no sentido de minimizar, de filtrar, de 

“despatriar” o sujeito para que sua assertiva seja de uma racionalidade “pura”. Mas não 

seria, afinal - e esse é o ponto central -, a própria racionalidade a contaminação? Um 

condicionamento iluminista a tomar num apriorismo sorrateiro o racional como terreno 

necessário para a episteme? Reforçamos que esta pesquisa se pretende um convite à 

reflexão, a instigar aprofundamentos futuros. Enquanto contaminados pela contingência 

e embriagados por discursos que nos protegeriam dela, é (nos termos xamânicos) uma 

“pequena morte” ser arrancado da aliviante assunção de que o homem é suficiente, de que 

faz caber em seu aparato encefálico a infinidade do universo que ele próprio não teve 

opção senão de considerar infinito, mesmo que a impenetrabilidade vá cérebro abaixo no 

processo. Cada um escolhe devoção à Escritura Sagrada que lhe poupa de transcrever a 

realidade, seja a intuída por um profeta ou a induzida por um iluminista. Muito embora a 

racionalidade “dura” deva manter sua valiosa função como construtora de verdades locais 

e operacionais para o desenvolvimento humano, a insistência em buscar “sentido” 

                                                           
10 A inserção do sujeito no interior do objeto movente, a fim de irracionalmente apreender seu absoluto. 

Este conceito será trabalhado ao longo do segundo capítulo, sobretudo em 2.2 - Duração (p. 85). 
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epistemológico e existencial nela parece ter se condicionado de tal maneira, que hoje 

estamos numa espiral histórica acreditando que nos movemos linearmente. A esperança 

de ter um instante de vislumbre desse aprisionamento vale o enfrentamento de qualquer 

antinomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It is not certain that everything is uncertain.” 11 

 

 

 

 

                                                           
11 “Não é certo que tudo é incerto.” (PASCAL, 2004, p. 141 - S453/L521) 
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CAPÍTULO I – CONTROVÉRSIA 

 

 Especular a irracionalidade como critério epistêmico e recusar a dominância dos 

níveis elevados de racionalidade frente a algumas questões é tarefa bastante delicada na 

academia. Isso porque não só o meio a tornar úteis (veiculáveis) seus frutos é a linguagem 

textual - racional por excelência -, mas também porque a cultura epistemológica 

dominante e defendida pela maioria dos pesquisadores - em especial os que se identificam 

como cientistas - afirma a razão como critério absoluto de conhecimento legítimo. Uma 

suspensão desse pressuposto pediria uma reformulação drástica do que temos hoje como 

pilares seguros não só na universidade, mas também em nossa vida prática. Além disso, 

reações combativas contra este tipo de proposta emergem não só pelo desconforto de tal 

reformulação, ou pela impressão de ambiguidade em certos argumentos, mas também por 

fatores políticos. 

 Assim, uma argumentação epistemológica é necessária para iniciar esta pesquisa 

antes de tomarmos frontalmente o objeto, sobretudo para justificar sua pertinência e para 

pedir licença às audiências rigorosamente científicas, apresentando a ideia de 

controvérsia como instrumento legítimo de produção de conhecimento ao longo de nossa 

história intelectual. O levantamento de entraves da filosofia da ciência e dúvidas quanto 

à eficácia da razão frente à univocidade pretendida também nos engatará nas reflexões 

dos capítulos posteriores. É necessário recordar que é, justamente, o questionamento que 

fez com que a humanidade expandisse seu conhecimento, e não se pode proibir objetos a 

serem revisitados sob este ângulo crítico, sequer os próprios pelos quais se anseia (até 

então em vão) fundar critérios consensuais de legitimidade epistêmica. Que hajam 

critérios, não tabus, e espera-se que a epistemologia da controvérsia evidencie a 

possibilidade de os primeiros não se fadarem a gerar os segundos. 

 O ato de consentir - na teoria - quanto à circularidade e insuficiência da razão, mas 

ainda assim continuar agindo escorado nela, defendendo arduamente suas estruturas 

conceituais e institucionais, é uma crítica que permeia toda a presente pesquisa. 

Considera-se uma distinção entre conhecimento e consciência12 no âmbito 

                                                           
12 Seria difícil definir “consciência”, mesmo recorrendo a inúmeros autores. Usamos aqui este termo como 

uma instância supra-racional de percepção que independe de conhecimento formalizado. Enquanto esse 



17 
 

epistemológico, sendo que a última pede que revisitemos fundamentos que, tantas vezes 

inconscientemente, tomamos como terra firme para a produção de conhecimento. A ser 

empregado ao longo da reflexão, o termo “ouroborose”13 apenas toma a liberdade de 

atribuir a esta circularidade uma palavra provisória, conferindo cadência mais dinâmica 

à escrita em eventuais referências à ideia de “inconsciência epistemológica”. Embora não 

seja este nosso objeto, parece prudente nunca a perdermos de vista ao longo do trabalho, 

vendo-a como um risco que anda de mãos dadas com os altos índices de racionalidade e 

com as reivindicações de privilégio epistêmico que tão comumente os acompanham. 

 Assim, (1) considerando nossa insuficiência cognitiva e o clássico problema da 

racionalidade ideal, (2) a ciência será colocada como um jogo de referenciais para a 

realidade que, embora útil, não pode ser tomado pela própria realidade; sendo um jogo, 

(3) há um meta-jogo: clássicos e atuais problemas da filosofia da ciência podem ser 

sintetizados na fatídica dicotomia entre o universal e o relativo, núcleo do impasse 

epistemológico atual. Argumentando que está na convergência destes polos a solução 

racional, (4) a controvérsia é trazida como gérmen “prometeico” e “desdicotomizante”, 

de dinâmico poder interparadigmático, mas arduamente inibida pelo (5) posicionamento 

assimétrico que, a nível epistêmico ou político, muitos intelectuais tomam frente ao 

“novo”. Por fim, (6) um breve balanço do material trabalhado apontará algumas barreiras 

a enfrentarmos no campo das ciências da religião – mas que, argumentaremos, precisam 

ser transpostas frente aos objetos que a esta disciplina competem. 

Conforme hipótese tão polêmica passa de mero entretenimento intelectual a 

proposta real, se torna chamariz de severas “verificações de plausibilidade” por parte do 

paradigma (atualmente) dominante. Tal reação crítica é bastante provável, sobretudo em 

nosso universo disciplinar, onde tememos o confessionalismo. Essas páginas atrairiam 

“fiscais” ameaçando carimbar que as “soluções favorecidas ao quebra-cabeça parecem 

ser demonologia e, por assim dizer, dementologia” (SMITH, 2002, p. 17). Que fique claro 

                                                           
conhecimento seria o acúmulo de informações no repertório pessoal e as conclusões racionais que se 

alcança a partir deles, a consciência seria uma apreensão direta por meio da intuição (BERGSON, 2006). 
13 Tomamos a liberdade de criar esta expressão simplesmente para facilitar a exposição ao longo das 

páginas. O ouroboros é um símbolo antigo presente em artefatos egípcios, gregos e ilustrações alquímicas, 

comumente sob a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda, a representar o (eterno) caráter 

cíclico das coisas. Muito embora receba outras interpretações ao longo da história, e frequentemente este 

"ciclo" remeta a renascimento (logo, em geral tendo conotação positiva), aqui sugere um "dar a volta e 

parar no mesmo lugar". O sufixo ose, que na medicina é indicativo de uma patologia, quer esclarecer que à 

expressão conferimos conotação negativa, visto que o “ciclo” no qual a filosofia da ciência parece presa é 

um condicionamento epistemologicamente prejudicial. 
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ao longo da dissertação que, frente ao cuidado em tornar esta hipótese puramente 

filosófica e não partidária de religião alguma, se agradece críticas bem-intencionadas e 

epistemologicamente bem fundamentadas, mas se ignora reivindicações de autoprivilegio 

normativo, seja de que paradigma for. Esta posição será justificada ao longo do capítulo, 

e é uma pena que precise ser. O gênio do pensador há de pôr como precioso o direito 

intelectual inalienável de questionar sem ensejos a credibilidade de quem exige a 

credibilidade alheia tomando por implícita e autonomamente transcendente a sua própria. 

Fato é que a univocidade não encontra consenso (ou evidência) nem na ciência moderna, 

nem nas doutrinas religiosas, portanto sua busca é tarefa inacabada. Talvez não 

precisemos busca-la para sobreviver, mas podemos tentar – seja por uma abertura 

epistemológica transformadora, seja por diversion14 em uma infrutífera empreitada.  

 

1.1. Insuficiência 

- a desistência de alcançarmos universais pela racionalidade “hard” 

 

 Parece razoável tomar como ponto de partida a insuficiência cognitiva ao qual o 

ser humano está fadado, sem precisar recorrer às longas linhas já percorridas pela filosofia 

para evidenciá-la. Não é possível dominar todas as variáveis do todo, sequer se certificar 

se o todo é realmente o todo - assim, é compreensível que a racionalidade pareça o melhor 

recurso do qual dispomos frente à falta de uma “onisciência”. Mas o cientista 

esperançoso, se vendo imune ao contextualismo - que, no combate a contestadores, com 

facilidade aponta penetrar implacável no ser humano15 -, coloca-se assim, sem perceber, 

como extra-humano: 

Que a filosofia, ao contrário da física e da matemática, não tenha 

encontrado um método para resolver suas controvérsias é para Kant um 

escândalo. Todavia, (...) Eles deviam de fato perceber que os problemas 

são insolúveis, embora não inúteis, pois eles podem ser vistos como 

sintomas das limitações da razão pura (DASCAL, 2011, p. 788). 

 O epistemólogo Marcelo Dascal comumente cita Leibniz e sua metáfora da 

“balança da razão”: instrumento mensurador de argumentos que, fosse possível de ser 

                                                           
14 Esta expressão (em francês divertissement) significa “entretenimento”, algo que anestesia a angústia 

humana, e é algumas vezes usada por Blaise Pascal em suas reflexões (PASCAL, 2004, p. 38, S165/L132). 
15 Grosso modo, a assunção de que a realidade é socialmente construída (BERGER; LUCKMANN, 2012). 
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construído, seria capaz de inclinar para a verdade. Esta imagem faz-se ilustrativa para 

compreendermos a busca pela racionalidade “pura” ao longo da história intelectual, 

notando que, analogamente, “a racionalidade humana se embasa essencialmente em nossa 

capacidade de pesagem” (DASCAL, 2005, p. 01)*16. Para a hipotética balança ter o 

funcionamento adequado, três exigências hão de ser garantidas:  

- Perfeita calibragem da balança: Há de se certificar, de antemão, que os braços estão 

equidistantes do eixo, nivelados, que os pesos não sejam de material diferente ou 

posicionados diferentemente do que deveriam: que o mecanismo, enfim, a priori não 

tenda para algum lado – representando na correspondência uma tabula rasa de intenções. 

Mas logo Dascal nos apresenta um problema: “assim como uma balança pode estar 

imperceptivelmente afetada por um campo magnético ou gravitacional agindo 

diferentemente em um dos pratos, pressões sócio-históricas e psicológicas (...) podem 

furtivamente tomar o lugar de razões” (DASCAL, 2005, p. 04)*, referindo-se a 

preconceitos vigentes, tradição, interesses políticos, paixões, limitações de atenção ou 

memória, desejos inconscientes e demais “cargas metateóricas latentes”. 

- Confiabilidade dos pesos: Devemos nos certificar de que os pesos, que correspondem 

aos dados a serem avaliados, não estão adulterados por outros metais em sua composição, 

que eles foram colocados no lado certo dos pratos e que, enfim, são puros e exatos. Esta 

alusão corresponde à demanda por um critério de evidência. Dascal posiciona esta questão 

como problemática, de resolução improvável, pois “que tal busca continue nos dias de 

hoje (...) é prova suficiente de que a questão está longe de resolvida” (DASCAL, 2005, 

p. 04)*. 

- Método de pesagem adequado: Em que escala examinaremos o que aponta a balança? 

Pede-se aqui, correspondentemente, um racionalismo ideal, e Leibniz sugere a lógica 

dedutiva, embasada em silogismos. Pelos limites da dedução, o racionalista cogita 

também uma lógica indutiva, probabilística, e demais métodos que via como uma “razão 

soft” – mas, assim como a “evidência” (e tantas coisas em epistemologia), é questão ainda 

não satisfatoriamente resolvida: “As dificuldades partem do fato psicológico de que nosso 

“raciocínio natural” frequentemente se desvia das normas de raciocínio” (DASCAL, 

2005, p. 05)*. 

                                                           
16 Nota: levando em conta que grande parte da bibliografia deste trabalho compreende textos em inglês, as 

citações que foram traduzidas (por mim) sempre serão indicadas com um asterisco (*) após os parênteses. 
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 A possibilidade desta balança ideal será defendida pelos entusiastas do 

racionalismo e criticada por descrentes. Em síntese, os céticos se opõem a tal aparelho 

pela impossibilidade de se alcançar esses três requisitos idealmente; além disso, ainda 

seria necessária outra balança para pesar esta, a fiscalizar seu equilíbrio; e mesmo que a 

neutralidade fosse garantida, os resultados obviamente estariam sujeitos a uma 

interpretação, inescapavelmente fundada em uma contextualidade não-eliminável.  

 Os defensores da balança esforçam-se para refinar a teoria e reagem contra os 

céticos, por vezes dizendo em um tu quoque que tais descrentes estariam usando a própria 

balança para viabilizar a crítica17 (o que ironicamente provaria sua universalidade), e por 

outras vezes recorrendo à estratégia de insulação, que “consiste em admitir a validade da 

crítica cética, enquanto se nega que afete todos os usos da Razão” (DASCAL, 2005, p. 

06)*. Desta premissa, o autor apresenta reflexões diversas que culminariam num corpo 

de posicionamentos racionais “suficientemente” neutros, a dar esperanças a uma espécie 

de characteristica universalis18 como solução ao impasse.  

 Mas novos argumentos contra a adoção das universais continuam a ser lançados: 

“e o que deveríamos fazer se há áreas que não permitem – por sua própria natureza – 

formalização?” (DASCAL, 2005, p. 08)*. Ainda que tais áreas não existissem, e ainda 

que a balança funcionasse perfeitamente, o ceticismo pirrônico carrega uma crítica ainda 

mais severa ao instrumento: “ela não permitiria que decidíssemos nada, porque 

permaneceria em equilíbrio” (DASCAL, 2005, p. 09)* - ou seja, sua calibragem e 

neutralidade culminaria em isostheneia (equipolência), e estaríamos fadados à paralisia 

ou, enfim e ironicamente, a uma arbitrariedade. Samuel Clarke é citado para ilustrar o 

entrave:  

Uma Balança não é Agente, mas meramente passiva e movida pelos 

Pesos; de modo que quando os Pesos são iguais, não há nada para movê-

la. Mas seres Inteligentes são Agentes; não passivos, sendo movidos 

por Propósitos, assim como a Balança é por Pesos. (CLARKE, apud 

DASCAL, 2005, p. 09)*  

 A discussão se estende com Leibniz sendo invocado “dialogicamente” no debate, 

sem se chegar em consenso algum, senão à (nossa) convicção de que as tentativas de 

normatização do conhecimento (ou da teoria do conhecimento) anseiam em vão uma 

                                                           
17 Estrutura de argumento bem recorrente na filosofia da ciência (SMITH, 2002, p.31-63 e p.155-178). 
18 Linguagem universal e formal imaginada por Leibniz, que seria capaz de expressar conceitos 

matemáticos, científicos e metafísicos. 
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universalidade desde os primórdios da filosofia; e o método científico, mesmo que 

majoritariamente aceito, peca por diversas instabilidades epistemológicas.  

 A dicotomia entre objetivismo ou normativismo e relativismo ou descritivismo 

jaz, aparentemente, na matriz de cada proposição: podemos, afinal, encontrar uma 

universal, ou tudo é contextual? Se todas assertivas racionais são inevitavelmente 

contaminadas pelo meio, e se essa circunstancialidade haveria de trazer frutos assertivos 

para ser útil, não resta alternativa a tão intrincado paradoxo senão o ceticismo: “penso 

que a prática de uma disciplina epistemológica faz a consciência deslizar suavemente para 

a consciência da espessura da dúvida cética” (PONDÉ, 2008, p. 16). 

 Isso atesta a obsolescência da ciência e da própria academia? Não. Assumir a 

racionalidade como não universal não resulta em assumi-la como sem utilidade, questão 

que será trabalhada posteriormente. Esta distinção também é importante para Dascal em 

sua pesquisa sobre a possibilidade de auto debate (“embora reconhecendo a aplicabilidade 

e utilidade dos altos padrões da racionalidade forte em certos campos, a concepção em 

questão se recusa a identificar como “irracional” tudo o que fica aquém desses padrões” 

(DASCAL, 2007, p. 605)). A alternativa que o epistemólogo propõe frente a esse impasse 

terá seus pontos cruciais sintetizados e reorganizados em páginas posteriores deste 

capítulo, a conferir-lhe importância. Entretanto, o primordial a se notar neste primeiro 

momento, a transpassar toda a dissertação, e que é emblemático no artigo – também nestes 

atores, neste impasse, e em toda a filosofia da ciência -, é a referida condução cíclica dos 

argumentos e contra-argumentos geralmente dicotômicos que, apesar de sua densidade 

lógica, tende ao infinito.  

 Por esse caminho é de se esperar que uma resposta não seja encontrada, a não ser 

que acreditemos que mais de dois mil anos19 não são suficientes para se escavar o tão 

quisto tesouro debaixo de um mesmo “X”, a solução sendo apenas uma questão de 

profundidade. Ainda que se reconheça a coerência cética, incentiva-se aqui uma 

alternativa a fugir da referida circularidade “polarizada” sem abdicar da busca epistêmica 

– e sem negar o ceticismo, de certa forma. Podemos considerar que, se esquematizarmos 

em categorias as epistemologias opositoras “de cima”, podemos (se assim direcionarmos 

nosso referencial) ver ambas como pertencentes a um mesmo conjunto – o da 

                                                           
19 Ou seja: ao longo da história da filosofia. Este embate entre realismo e relativismo remonta a antiga 

disputa entre Sócrates e os sofistas, e parece ainda sem solução (PLATÃO, 2007). 
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racionalidade, aquele que acessamos com teorias - e que haveria uma nova dicotomia 

possível de ser enxergada se as colocarmos juntas fazendo oposição à irracionalidade, e 

não entre si. Este salto no vazio ainda seria um temeroso “rito de passagem” no próprio 

pesquisador, pois ao longo do fazer intelectual, e sobretudo após o advento da ciência 

moderna, “a retórica do objetivismo (...) sempre teve um poder enorme” (SMITH, 2002, 

p. 37): “Esta concepção vê na inconsistência lógica a expressão paradigmática da 

irracionalidade e considera a certeza como principal objetivo e característica do 

conhecimento” (DASCAL, 2007, p. 605). 

 É claro que tão controversa guinada seria incomensuravelmente drástica e alvo de 

apaixonadas resistências, bem defendidas ou não20. Mesmo que sequer em um 

“ziguezague de incomensurabilidade” (DASCAL, 1994, p. 74) a história intelectual 

pareça ter encontrado solução satisfatória – fracassado em encontrar objetivamente tanto 

uma racionalidade não-circunstancial quanto um relativismo suficientemente objetivo -, 

insiste-se sempre na mesma esperança, autoproclamada “nova”: seja em uma 

racionalidade “menos” circunstancial, seja em um relativismo “mais” normativo - o que, 

de toda forma (e que se reconheça logo), continua sendo uma racionalidade circunstancial 

e um relativismo objetivamente insuficiente21.  

é essencial que uma consciência epistemológica do “problema” e da 

dúvida como os verdadeiros produtores do conhecimento seja cultivada 

(e portanto produza-se uma cultura epistemológica da dúvida e da 

controvérsia) entre profissionais que se definem como investigadores. 

(PONDÉ, 2008, p. 19) 

 Parece não haver muitas alternativas senão demonstrar a necessidade – e a 

possibilidade - de uma nova cultura epistemológica por parte de alguns atores do embate. 

O impasse demanda um salto metateórico a fim de reconhece-lo efetivamente, e só assim 

expandir as possibilidades de manejo dos objetos de interesse: palpita-se que uma forma 

de rompermos a referida circularidade é percebermos que a racionalidade foi tomada 

como diretriz arbitrariamente, por meio de um salto não racional. 

 Quando Rubem Alves diz que “os modelos são construções intelectuais, palpites, 

apostas baseados na crença de que existe uma relação de analogia entre o que 

conhecemos e o que desejamos conhecer” (ALVES, 2012, p. 53), procurando argumentar 

                                                           
20 Vide subcapítulo 1.5 - Assimetria (p. 49). 
21 Importante considerar que, dizem Dascal e Smith, é perfeitamente possível atingir certa eficácia por uma 

perspectiva não-objetivista que leve em conta a historicidade das teorias. Vide 1.5.1 – Inquietismo (p. 52). 
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que o ser humano racional parte da ideia a priori de uma ordem no universo, resta notar 

que, inclusive aí – anterior a todo fazer racionalista -, já estava instaurada uma crença 

impossível de ser tomada por evidência absoluta; e, em realidade, difícil de ser tomada 

por qualquer coisa, por sequer ser considerada algo que não uma “obviedade imanente”. 

O que buscamos especular nesta pesquisa é, justamente, a existência e acessibilidade de 

“obviedades imanentes” - ou seja, de univocidades irracionais. 

 Considerando esta hipotética univocidade, e antes de seguir adiante e para demais 

fontes, resta observar que também emblemática é a observação que Dascal faz, no artigo 

da balança, sobre a insistência do racionalista ao recusar desesperadamente o triunfo 

cético, porque “isso significaria aceitar a irracionalidade do mundo, ou seja, a 

incompetência de seu criador” (DASCAL, 2005, p. 10)*, o que também implicaria no 

triunfo gnóstico. Nesta frase, “irracionalidade” está relacionada com “incompetência”, 

tendo sido tomado – imediatamente, como que por uma obviedade - de tabula rasa o 

caráter necessário da racionalidade. Este movimento tão comum – e tão necessário, diria 

um racionalista – é sintomático do impasse que esta pesquisa pretende explicitar. Cabe 

notar que se considerássemos o inefável como cenário da episteme, este triunfo cético se 

dissolveria, e também o gnóstico: a racionalidade seria apenas uma forma humana 

(caída22, local) de lidar com a disjunção perante a “competência” irracional divina.  Assim 

como não precisamos saber a composição química da morfina para que ela nos aplaque a 

dor, sequer a fórmula do álcool para que um excesso de vinho nos deixe bêbados, dizer 

que o humano não é cognitivamente perfeito não significa dizer que o mundo não seja, 

ou que Deus não seja. 

 Desta reflexão preliminar sobre limitações cognitivas e epistemológicas às quais 

estamos fadados, e que devemos ter em mente ao produzir conhecimento, conclui-se que 

restam três caminhos coerentes:  

- Abdicar de pretensões universalistas no fazer acadêmico racionalista, assumindo 

localidade; 

- Experimentar soluções na atividade dialógica não-objetivista (como defende Dascal); 

- Buscar a universalidade em esferas fora da racionalidade (como sugere a hipótese). 

                                                           
22 A epistemologia pascaliana parte da ideia (teológica) de que o homem se fadou à miséria após a Queda, 

tendo se “des-graçado” pelo rompimento definitivo com o divino – que é justamente onde poderia encontrar 

sua suficiência (PONDÉ, 2004). 
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1.2. Maquetização 

 - o equívoco de tomar os instrumentos da ciência como a própria realidade 

 

 Em nosso imaginário, a vida científica parece guardar semelhanças com um 

acirrado jogo de xadrez: nele domina a lógica, a previsão de possibilidades, a confiança 

com cada peça e uma coesão bem mais matemática que intuitiva. As regras e homúnculos 

estão postos: a aquele ansiando vitória cabe criar profunda familiaridade com tal cenário, 

e desdobrar sua natureza até a margem de seus limites. Porém, tal domínio sobre aquele 

sistema não faz com que o enxadrista more em uma torre, seja exímio cavaleiro, ou tenha 

de cônjuge uma rainha. Provavelmente falta-lhe, sequer, qualquer habilidade artesã para 

esculpir com maestria aqueles artefatos que protagonizam as maravilhas de seu intelecto. 

Analogamente, poderíamos dizer que a ciência não é a realidade, mas uma “maquetização 

da realidade”: 

Um erro comum é supor que as divisões da ciência correspondem a 

divisões naturais da realidade. Isto é equivalente a supor que, pelo fato 

de alguém ter direitos adquiridos sobre certo território, as fronteiras 

desse território correspondem a alguma divisão natural. As 

delimitações dos objetos observacionais não são neutras, ou seja, não é 

a própria realidade que diz como quer ser seccionada. O "loteamento" 

do observacional é resultado de um trabalho humano sobre a realidade 

e, em consequência, já é um primeiro momento de teorização. 

(DASCAL, 1991, p. 19) 

 Pensando nos vocábulos para nos referirmos às peças acima, poderíamos 

empregar o termo “ídolo”, que significa “s.m. Figura, estátua que representa uma 

divindade que se adora. / Pessoa à qual se prodigam louvores excessivos ou que se ama 

apaixonadamente”23. É claro que, falando de ciência, essa associação nos trará Francis 

Bacon, a lembrar que estamos sempre suscetíveis a “ídolos” a sufocar nosso acesso à 

realidade. Mas, sem precisarmos “ir ao foro” (BACON, 2013), podemos notar como sua 

própria teoria, uma vez estruturada e consagrada, tomada por regra, é potencial vítima de 

sua teoria.  

 Fazer ciência com uma devoção que extrapola o reconhecimento de nossos limites 

cognitivos nos deixa suscetíveis aos mesmos ídolos, contra os quais surgiu a própria 

ciência moderna. É evidente que, no discurso, se procure interpretar a realidade sob a 

                                                           
23 http://www.dicionariodoaurelio.com/ 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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humilde assunção de que não é a realidade em si; porém, na prática assombrada pelo vazio 

cognitivo, onde “a irritação da dúvida é o único motivo imediato para a luta por algo em 

que crer” (PEIRCE, 1877, p.05)*, o fazer intelectual que cria conceitos na ânsia de 

transcrever o mundo e torna-lo premeditado ou maleável está, afinal, com uma faca 

entalhando peças na madeira. Como se estivéssemos esculpindo um fetiche vodu – ou 

seja, tomando a maquete por realidade -, ansiamos crer que estamos no controle do 

mundo: 

Sob a luz da física moderna não se pode mais considerar a ciência como 

uma descrição literal do que existe na natureza, como se admitia em 

séculos passados. Teorias científicas descrevem a natureza em termos 

de analogias retiradas de tipos familiares de experiência. (MARY B. 

HESSE, apud ALVES, 2012, p. 50) 

 Ideias são criações humanas. Quando falamos de ciência, não estamos falando da 

realidade, mas de um jogo24: um jogo onde apenas os mais inteligentes sabem navegar, 

mas ainda assim um tabuleiro, cujas dimensões poderiam ser outras, as peças terem outra 

função, ou mesmo sua existência outro objetivo. São úteis para representar as mais 

variadas funções e conferir coesão a um sistema, mas nada transpõe sua condição de 

“criaturas” num palco que poderia estar povoado por outra fauna. A ciência não é a 

evidência para a realidade, mas uma bem-aceita especulação para a realidade: 

O cientista está atrás de algo que não pode ser visto. No dia em que ele 

vir o original, face a face, a ciência terá chegado ao fim. Na ciência, 

portanto, modelos não são miniaturas, cópias em escala reduzida. Não 

conhecemos o original para dele fazer uma réplica. É curioso que, na 

maioria das vezes, a gente não se aperceba desse fato. Nossa tendência 

natural é imaginar que o modelo é uma cópia da realidade. (ALVES, 

2012, p. 48) 

 Não mora aqui, importante adiantar, um desmerecimento da atividade científica 

como tal, o que seria um disparate. Enunciados “simulados” norteiam atos porque, sendo 

nosso progresso civilizatório concretizado – sobretudo - pela ação, para este progresso 

importa mais um norte do que a realidade absoluta: afinal, mesmo que o ponteiro da 

bússola de um beduíno perdido no deserto esteja desregulado, apontando leste, sudoeste, 

ou onde fosse, seguindo reto naquela direção ele alcançaria alguma borda. Importante é 

reconhecer a separação – quase sempre atropelada – entre a eficácia instrumental do jogo 

e a insuficiência dicotômica da ciência moderna, devendo ela ser orgulhosamente 

aplicada em cenário local, mas dispensando pretensões epistemológicas para o 

                                                           
24 É elucidante que Rubem Alves tenha usado essa palavra para se referir à ciência no subtítulo do livro 

aqui empregado (ALVES, 2012). 
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entendimento do todo. Não é possível recorrermos exclusivamente ao unívoco, porque no 

racionalismo isso não existe; na ciência existe apenas o “provisoriamente mais 

operacional”, como sugere o próprio Popper ao defender a refutabilidade e o caráter 

eternamente provisório de cada descoberta científica: 

A ciência não é um sistema de declarações certas e bem estabelecidas; 

nem tampouco um sistema que avança para um estado final. Nossa 

ciência não é conhecimento: ela nunca pode pretender haver atingido a 

verdade, nem mesmo um substituto para ela, como a probabilidade. 

(POPPER, apud ALVES, 2012, p. 50)  

 Falar de “função local” é, grosso modo, dizer que podemos tomar como referência 

uma “maquete” para orientar nossa vida, construir prédios, medicar enfermos, investir na 

bolsa – e para isso, a ciência é o estandarte. O problema está quando, a partir dela, se 

deduz que agarra a “real” realidade de modo a, inclusive, definir o que é verdadeiro para 

a própria mística, para a arte e para tantas instâncias que sequer enxerga. “Em suas formas 

mais ambiciosas, a cientificidade não visa apenas a descrição dos fenômenos, mas 

também a sua explicação” (DASCAL, 1991, p. 47). Sugere-se que cada um fique no seu 

quadrado: o “impalpável” em seu quadrado vago, o “duro” em seu quadrado quadrado. 

 Se é “verdade”, é universal; e “verdade” não é sinônimo de “a menos 

catastroficamente preditiva das opções que temos”. “Para uma teoria científica, ser 

admiravelmente bem sucedida não é a mesma coisa que ser completamente bem 

sucedida” (KUHN, apud ALVES, p. 57). Pascal já havia enxergado esta separação ao 

propor o esprit géométrique, que:  

não é um meio de dedução para alcançar a metafísica ou a natureza: seu 

esprit não se refere prioritariamente às coisas. Trata-se, basicamente, de 

um sistema formal de convenções (definições) que busca o 

estabelecimento seguro de significados e suas consequências 

(geométricas) necessárias (...) é um procedimento para encontrar, 

artificialmente, a "univocité" local nos limites internos à linguagem. 

(PONDÉ, 2004, p. 66) 

 Se distanciar da ciência moderna empírica como matriz não perfaz uma adesão 

radical ao “dadaísmo epistemológico” de Feyerabend25 (ou à impressão mais imediata da 

expressão), como querem alguns, posto que também há formas “anteriores” a servir-nos 

de norte, como a filosofia (de onde o método científico e a própria epistemologia vieram). 

                                                           
25 “Um dadaísta está convencido de que uma vida mais digna só será possível quando começarmos a 

considerar as coisas com leveza e quando afastarmos de nossa linguagem as expressões enraizadas, mas já 

apodrecidas, que nela se acumularam ao longo dos séculos (´busca da verdade´;´defesa da 

justiça´;´preocupação apaixonada´; etc., etc.)” (FEYERABEND, 1977, p. 26). 
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Enquanto a hipótese cogita o poder epistemológico do irracional, o racional é tomado 

aqui de instrumento para expor a si próprio, tornando a própria reflexão epistemológica 

munida de localidade. Por uma reflexão simples trazendo nosso objeto, podemos dizer 

que toda racionalidade é localidade. Por mais pilares que tenhamos como firmes, 

estamos ainda estagnados em dúvidas, e o “novo” é a substância de toda criação.  Pois 

muitas vezes as paredes que erguemos para nos sustentar são aquelas que nos confinam 

em uma cela quando perdemos a medida de sua necessidade. 

 

1.3. Dicotomização 

      - a dificuldade de integração entre realismo e relativismo 

 

 Contextualizar na brevidade destas páginas os intrincados resultados formais 

sobre os dilemas centrais dos epistemólogos não seria possível, portanto recorramos a 

conceituadas coletâneas que se propõe a traçar uma síntese das conquistas da filosofia da 

ciência, a observar algo bastante irônico. Por mais que esta seja colocada como empresa 

indispensável ao conhecimento, e os esforços em enfrentar suas contradições sejam 

contemplados e mereçam reconhecimento, observemos como, muito comumente, 

encerram as conclusões de tais argumentações. No caso do capítulo introdutório (História 

da Ciência) em “The Blackwell Guide to the Philosophy of Science”: 

Eu termino este pequeno ensaio ressaltando que as velhas perguntas e 

temas que foram levantados pelos positivistas lógicos, e inclusive nos 

últimos 2000 anos, ainda não desapareceram. (...) Aqui estão as 

indagações perenes da filosofia da ciência. (...). É claro, ainda há muito 

mais a se fazer. Haverá sempre mais quebra-cabeças que pessoas, mais 

problemas que soluções. (MACHAMER, 2002, p. 12)*    
   

   Não é culposo não encontrar a resposta, é claro, mas não encontra-la e se portar 

como havendo a encontrado o é.  Estando a ciência (quase) consensualmente longe de ser 

concluída, e compreendendo vozes cada vez menos unânimes a cada tentativa, é 

questionável insistir pelos mesmos caminhos cíclicos se os próprios porta-vozes, 

procurando defender o empreendimento científico e fortifica-lo, reconhecem a 

volatilidade dos paradigmas e sua fatídica inconsistência epistêmica. Em outras palavras, 

tentar resolvê-la pelo adensamento de termos e de marcos teóricos parece ser análogo a 

tentarmos apagar um incêndio com gasolina. Se ater a esses pilares, senão por localidade, 
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perfaz contradição ou mesmo demérito àqueles investigadores aos quais o próprio jura 

devoção. Sendo consensual que ainda estamos em terreno movediço, deveríamos inibir 

ousadias acadêmicas que contornam essas bases sob o argumento de que a ciência está e 

é “segura”? Se um organismo (a ciência) em vivissecção tem mecanismos para reagir 

contra a investigação em si, não seria mais eficaz primeiro “mata-lo”, nele “conduzir uma 

autópsia” e posteriormente “reanima-lo”? Pois "se o paradigma representa um trabalho 

que foi completado de uma vez por todas, que outros problemas deixa para serem 

resolvidos pelo grupo por ele unificado?" (KUHN, 2011, p. 43). 

 Para seguir adiante, é necessário compreender a dicotomia que, ao fundo do 

entrave epistemológico, justifica o emprego de controvérsias e a busca da univocidade 

em continentes que não são os convencionais. Abrindo espaço para isso através de duas 

importantes vozes da filosofia da ciência, esse impasse envolve uma oposição cujas 

pontas têm dificuldades em se integrar, e acabam igualmente em um cabo-de-guerra: o 

normativismo de Karl Popper e o descritivismo de Thomas Kuhn (DASCAL, 1994).  

 O normativismo trabalha com a ideia de que é possível criarmos enunciados 

válidos, e que a ciência incrementa progressivamente. Popper dá um grande salto em sua 

época propondo a refutabilidade (ou falseabilidade) no lugar da confirmabilidade, como 

requisito para validar um enunciado verdadeiramente científico. Seriam aceitas não mais 

proposições de leis imutáveis, pois "independentemente de quantos casos de cisnes 

brancos possamos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são 

brancos" (POPPER, 2007, p. 28) - o conhecido problema da indução. Hão de ser aceitas 

as proposições refutáveis, e ainda não refutadas; e seria uma questão de honestidade 

intelectual não só nos esforçarmos pra refutar as teorias alheias, como também as nossas 

próprias. Porém, segundo essa premissa que norteia a ciência hoje – e mesmo deixando 

de lado a questão da insuficiência cognitiva -, só poderíamos trabalhar sobre um número 

muito limitado de objetos: afinal, o que é refutável? Apenas teorias muito fechadas e 

limitadas que apreenderiam somente meros grãos do mundo real, pondo em dúvida a 

utilidade maior do método: "as áreas investigadas pela ciência normal são certamente 

minúsculas; ela restringe drasticamente a visão do cientista" (KUHN, 2011, p. 45). 

 Do outro lado, o descritivismo trabalha com a relatividade eterna dos enunciados, 

no sentido de que há sempre que se considerar a configuração histórica de cada teoria em 
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relevância - discussão antiga26 e não resolvida, onde seria o homem medida de todas as 

coisas. Kuhn propõe o conceito de “paradigmas”, largamente aceito - “realizações 

científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas 

e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 

2011, p. 13). Assim, valoriza-se a dimensão histórica e política de cada metodologia e de 

cada enunciado. O progresso científico não aconteceria pela soma, mas por um 

ziguezague de incomensurabilidade entre os paradigmas. 

 Frente às inevitáveis acusações de quietismo e autorrefutação - a serem 

contestadas em outros textos (SMITH, 2002, p. 31-63 e p. 155-178) -, surgem tentativas 

reconstrutivistas que sugerem buscar o fato em seu estado bruto, anterior a qualquer 

normatividade, para aí então se construir a norma. Isso nos leva de volta ao impasse da 

“evidência”, de modo que qualquer busca (racional) por inatismo já dependeria de uma 

posição prévia - estando inacessível o dado imaculado, caso exista. Por mais que o 

conceito de paradigmas proposto por Kuhn seja comumente aceito como real por ambos 

os polos da dicotomia indicada ao longo do capítulo, cada qual tende a se opor quanto a 

encará-los como auxílio ou como entrave à produção de conhecimento: o normativismo 

depende do paradigma para sustentar sua teoria, o descritivismo faz-nos concluir que 

deveríamos ultrapassar o paradigma para encontrar univocidade.  

 Por fins esquemáticos, podemos considerar os impasses epistemológicos de nosso 

interesse caracteristicamente situados na mesma dicotomia geral que, em resumo, opõe a 

possibilidade (e necessidade) da episteme contra a inevitabilidade da doxa. Situamos 

nesses polos, respectivamente, tanto a abordagem universalista e a abordagem relativista 

do problema da Verdade (PONDÉ, 2008), quanto o normativismo e o descritivismo 

(DASCAL, 1994), quanto o objetivismo e o não-objetivismo ou a ideia positivista/realista 

e a ideia construtivista/interacionista (SMITH, 2002). Mesmo considerando as 

particularidades de cada termo, proposição e exemplos, não escapamos desta 

configuração dicotômica. 

 Pedindo licença às especificidades, também é possível encontrarmos polarização 

semelhante entre o “revoluções científicas” e “revoluções ideológicas” de Popper 

(DASCAL, 1994), entre os conceitos de justificação e descoberta, entre o 

                                                           
26 Notemos, novamente, que esta dicotomia remonta pelo menos à Grécia Antiga (marcadamente o embate 

entre os sofistas e os socráticos), a reforçar o quão alarmante é este crucial impasse continuar nos dias de 

hoje, passados mais de dois milênios. Ela se mostra emblemática no diálogo “Teeteto” (PLATÃO, 2007). 
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intraparadigmático e o extraparadigmático (pedindo licença a Dascal e Kuhn). Com 

algumas ressalvas, levantemos um valioso exemplo de distinções teóricas desta natureza 

- fadadas a se tornarem paradigmas aparentemente inconciliáveis - no passado da própria 

ciência da religião. Recordando a proposta de Joachim Wach27, ao dividir, ainda em 1924, 

esta disciplina acadêmica em “Ciência da Religião Histórica” e “Ciência da Religião 

Sistemática”, perguntamos se a medida de prudência é separá-las, hierarquiza-las, ou 

conciliá-las: 

Não devemos nos entregar a ilusões: a suposta subdivisão “nítida” da 

Ciência da Religião em Ciência da Religião Histórica e Ciência da 

Religião Sistemática é definitivamente em boa parte artificial, até muito 

artificial. Na realidade, as duas dependem uma da outra e estão 

entrelaçadas – uma é incapaz de atuar sem a outra. (...) No entanto, aqui 

não pode haver dúvida de que abordagens histórico-descritivas tenham 

certa prioridade sobre interpretações sistemáticas e generalizantes: sem 

a pesquisa histórica detalhada da formação e da transformação de 

distintas religiões e tradições religiosas a Ciência da Religião correria o 

perigo de se esgotar em especulações abstratas que teriam pouco a ver 

com o mundo real das religiões. (...) No entanto, no trato desse material 

mostram-se rapidamente os limites da abordagem científico-religiosa 

que julga precisar renunciar ao passo de tirar conclusões amplas de suas 

análises individuais e de relacionar seus resultados com complexos 

temáticos abrangentes. (...) Será que a alegação de que a História da 

Religião se restringe estritamente à descrição de fatos históricos não 

está embasada, por sua vez, em pressupostos teóricos ou até filosóficos 

sobre os quais se precisa refletir sistematicamente? (HOCK, 2010, p. 

69-70)   

 Seja ou não essa dicotomia entre dados e teoria relacionável com “realidade” e 

“interpretação”, ou com “normativismo” e “descritivismo”, importa-nos – sobretudo - a 

solução que, igualmente, se espera na convergência entre dois polos que dependem 

mutuamente. Notemos também que a questão citada acima nos remete ao clássico embate 

entre as ciências empíricas e a fenomenologia nos estudos da religião: partidários de 

Rudolf Otto e Mircea Eliade despontando na primeira metade do século XX, para então 

serem colocados à margem em prol das abordagens mais propensas a uma racionalidade 

“hard” - alternando assim os detentores do privilégio epistêmico da disciplina sem nunca 

integrá-los. Dascal situa o normativismo e o descritivismo pra afirmar que o grande 

problema, como veremos, está na incomunicabilidade dos polos da referida dicotomia, e 

na controvérsia é que ambos, como teoria e práxis, se uniriam: 

                                                           
27 Acadêmico alemão (1898-1955) que enfatizou uma distinção entre história da religião e filosofia da 

religião, tendo lecionado Religionswissenschaft na Universidade de Leipzig na segunda e terceira décadas 

do século XX.   
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O que está em jogo, em todos esses assuntos cruciais da filosofia dos 

dias de hoje, é a própria questão sobre a possibilidade de comunicação 

– entre “paradigmas” radicalmente opostos, entre “esquemas 

conceituais” profundamente diferentes, entre concepções 

aparentemente irreconciliáveis de racionalidade e seu papel em nosso 

saber, agir e comunicar. (DASCAL, 1998, p. 04)* 

  

1.4. Controvertibilidade 

 - a controvérsia teorizada por Dascal como fenômeno criativo da ciência 

 

 A ideia central da controvérsia é bastante simples e pode ser primeiramente 

considerada da forma como nos vem imediatamente ao entendimento: é o ato de expressa 

contestação daquilo estabelecido. Dicionários comumente a definem como “s.f. Debate 

regular sobre assuntos literários, científicos, religiosos etc. / Discussão, debate, polêmica; 

divergência de opiniões”28. A arte e a literatura nos seduz com frequência semeando no 

âmago do leitor a euforia e a nobreza tão facilmente atribuídas à postura de contestação, 

tantas vezes tomada como indicativo (ou esperança) de nossa emancipação e de nossa 

genialidade: 

Através dos séculos houveram homens que deram primeiros passos por 

novas estradas armados com nada além de sua própria visão. Seus 

objetivos variavam, mas todos eles tinham isso em comum: que o passo 

era primeiro, a estrada nova, a visão não-emprestada e a resposta que 

eles receberam - ódio. Os grandes criadores - os pensadores, os artistas, 

os cientistas, os inventores - resistiram sozinhos contra os homens de 

seu tempo. Todo grande novo pensamento recebia oposição. Toda 

grande nova invenção era denunciada. O primeiro motor foi 

considerado tolice. O avião foi considerado impossível. O tear 

automático foi considerado vicioso. Anestesia foi considerada 

pecaminosa. Mas os homens de visão não-emprestada seguiram em 

frente. Eles lutaram, eles sofreram e eles pagaram. Mas eles venceram. 

(RAND, 1996, p. 678) 

 Mas, é claro, se formos defender a controvérsia na práxis acadêmica, ela não 

perfaz quaisquer afrontas: para uma reflexão epistemológica, buscaremos especificidade 

na forma como Marcelo Dascal as concebe. Embates que visam, afinal, a destruição da 

credibilidade alheia ou a perpetuação da confiabilidade própria a todo custo - mais que o 

progresso do conhecimento sobre aquele e outros assuntos - não perfazem esse recurso 

discursivo. Embora seja comum nos atermos à refutabilidade popperiana, que coloca a 

                                                           
28 http://www.dicionariodoaurelio.com/ 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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ciência num estado perene de construção, é comum que a divergência seja vista pelos 

cientistas como um sintoma indesejável: consideram que se há contestação, há um 

problema, e muito comumente ela acaba tomada – seja por interesses políticos, seja por 

“ouroborose” - como sendo o próprio problema, não o indicador sintomático de um.  

 O primeiro passo a abrir cenário para uma nova e tão necessária cultura 

epistemológica consiste em desarmar falanges contra a controvérsia, tomando-a não por 

degradadora de cientificidade mas, pelo contrário, seu próprio gérmen. “É realmente 

necessário persuadir qualquer um que o discurso polêmico ocupa um lugar central em 

nossa vida discursiva pública e privada? Dificilmente” (DASCAL, 1998, p. 02)*. Uma 

reflexão simples sustenta essa afirmativa, se legitimando pela própria história da ciência. 

A tendência de qualquer teoria científica aceita é sua estabilização na normal kuhniana e, 

naturalmente, é sempre a contestação que as reformula ou cria algo completamente novo. 

É fácil encontrarmos controvertibilidade na origem das importantes bases teóricas que 

temos atualmente, e que, ironicamente, hoje assentadas, tendem a repelir controvérsias 

que se direcionam contra elas: 

Assim, análises como as de Foucault, que foram alguma vez (ou em 

alguns recantos da academia) celebradas como politicamente 

revolucionárias, são agora (ou em outros recantos) denunciadas como 

politicamente cúmplices. (SMITH, 2002, p. 74) 

 Tantas grandes ideias nasceram da recusa dos fundamentos de então e da 

subsequente necessidade de se criar alternativas. A não ser que assumamos corajosamente 

a ideia de que o mundo está enfim respondido, repelir controvérsias é repelir o próprio 

mecanismo que outrora nos fez chegar até aqui, posto que “a ciência se manifesta em sua 

história como uma sequência de controvérsias; estas são, portanto, não anomalias, mas o 

“estado natural” da ciência” (DASCAL, 1994, p. 78). 

 Enfim, argumentar aqui a favor da epistemologia da controvérsia torna-se 

especialmente útil por três motivos: (1) para garantir aval à emergência de questões 

importantes não resolvidas ou previamente sufocadas por um paradigma autoproclamado 

“regulador epistêmico”; (2) para usufruir do dialogismo característico da controvérsia 

como fértil hábito para o surgimento de novas ideias quanto ao nosso objeto; (3) para 

buscar ideias quanto ao trato “racional” da inefabilidade, posto que as controvérsias têm 

função real mesmo não procurando a objetividade no sentido estrito. 

 



33 
 

1.4.1. Relevância 

 O filósofo e linguista Marcelo Dascal, professor de filosofia da Universidade de 

Tel Aviv, dedica-se ao tema das controvérsias científicas, sobretudo através de artigos e 

coletâneas em parceria com outros acadêmicos, dos quais será feita uma síntese 

esquemática. Para ele, a prática da controvérsia – e, primeiramente, a abertura de espaço 

para ela - é a única solução para o atual impasse onde a filosofia da ciência lógico-

positivista se encontra. Sua pesquisa traz não só uma taxonomia que busca “anatomizá-

la”, apontando suas características e exemplificando-a com embates clássicos da história 

da ciência, além de incentivar alternativas metodológicas para lidar melhor com os 

espólios de combate (como a pragmática). Diz Dascal, considerando a estagnação 

dicotômica anteriormente referida, que a controvérsia é imprescindível para o fazer 

científico: 

O que se necessita para superar esse impasse é sobrepor-se à oposição 

que o engendra. Se trata, por um lado, de fazer baixar a racionalidade 

de suas alturas regulativas, fazendo-a constitutiva de conteúdos, 

sensível ao contexto de sua aplicação, mesmo que isso acarrete o perigo 

de sua “contaminação” pela contingência e consequente renúncia a 

pretensões universalistas. Por outro lado, se trata de reconhecer que a 

práxis científica, enquanto atividade humana guiada por razões, não 

pode ser descrita em termos inteiramente alheios ao papel constitutivo 

dessas razões. No meu entender, é a possibilidade desse duplo 

movimento de aproximação entre norma e descrição, entre 

racionalidade e “realidade”, que tem que ser demonstrada. Estou 

convencido de que o ponto de convergência par excellence onde ocorre 

esse encontro é a controvérsia científica. O que cabe fazer, portanto, é 

compreender porque a controvérsia científica é impossível segundo as 

teorias vigentes, e tratar de construir um argumento que demonstre sua 

possibilidade. (DASCAL, 1994, p. 76-77) 

 É importante que paradigmas dicotômicos “não sejam mais percebidos como 

contraditórios strictu senso” (DASCAL, 2011, p. 790), pois a solução apareceria 

desdicotomizando a oposição. Dascal, como Popper, defende a importância da crítica no 

fazer científico, mas insiste que é demanda imprescindível estudar, compreender e 

ampliar as possibilidades para tal: “Diferentemente de Popper, que considera essas 

condições como pertencentes ao plano lógico, considero indispensável levar em conta 

também as condições que permitem a atividade crítica” (DASCAL, 1994, p. 77). Ou seja, 

o ideal não é opor teorias a teorias, ou programas de pesquisa a programas de pesquisa, 

ou qualquer fragmento conceitual a habitar uma posição, mas sobretudo cientistas a 

cientistas, desde que sem um caráter meramente “pessoal”. Em suma, o ponto em que sua 

opinião mais substancialmente diverge daquela sustentada pelos filósofos da ciência 
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mencionados é que tal dinâmica de controvérsia toma palco no segundo mundo 

popperiano, e não no terceiro: 

Há, primeiro, o mundo que consiste em corpos físicos: em pedras e 

estrelas; em plantas e animais; mas também radiação, e outras formas 

de energia física. Chamarei este mundo físico de "mundo 1". (...) Há, 

em segundo lugar, o mundo mental ou psicológico, o mundo de nossos 

sentimentos de dor e de prazer, de nossos pensamentos, de nossas 

decisões, de nossas percepções e nossas observações; em outras 

palavras, o mundo de estados ou processos mentais e psicológicos, ou 

de experiências subjetivas. O chamarei de "mundo 2". (...) Por "mundo 

3" quero dizer o mundo dos produtos da mente humana, como 

linguagens; contos e histórias e mitos religiosos; conjecturas científicas 

ou teorias, e construções matemáticas; canções e sinfonias; pinturas e 

esculturas. Mas também aviões e outras conquistas da engenharia. 

(POPPER, 1978, p. 143-144)* 

 Mediante o acrescentado pelo epistemólogo, podemos considerar como mundo 2 

aquele cenário onde os pesquisadores exercem sua atividade reflexiva, e onde também 

“vivem” sua dinâmica contextual a configurá-la, e a configurá-los. O mundo 3 é o mundo 

do “conhecimento objetivo”, horizonte almejado da ciência, onde ansiamos termos 

plantada a verdade das teorias. A expectativa de que enunciados confiáveis habitam este 

hipotético domo – que, no fazer científico, praticamente descartaria a importância dos 

outros dois mundos -, guarda semelhanças com as três ordens de Pascal29: a carne, o 

espírito e a vontade. Porém, na visão do geômetra francês, não há comunicabilidade direta 

entre elas, por faltar-lhes continuidade ontológica: “Toda a matéria junta [carne] não é 

capaz de produzir um único pensamento, e pensamentos juntos [espírito] e pedaços de 

matérias juntos não são capazes de produzir um único movimento da caritas sobrenatural 

[vontade]” (PONDÉ, 2004, p. 37). Por outro lado, já na palestra onde Popper lança a ideia 

dos três mundos, fica evidente que não os considera disjuntivos30: "Irei propor uma visão 

do universo que reconhece pelo menos três sub-universos diferentes, mas interativos" 

(POPPER, 1978, p. 143)*. 

 A esperança científica, portanto, é a de que o terceiro mundo seja acessível como 

resultante das veredas intelectuais no aparato proposto, enquanto Dascal prefere manter-

se naquele que a inteligência acessa (o segundo mundo), deixando a hipotética “realidade 

autonomamente transcendente” (SMITH, 2002) como uma “surpresa” não intencionada 

no decorrer do processo reflexivo. Esta posição sugere que o hábito dialógico deva ser 

                                                           
29 A univocidade habitaria a “vontade”, como habitaria o mundo 3. Ver (PASCAL, 2004) e (PONDÉ, 2004). 
30 Por “disjuntivos” quermos dizer que são qualitativamente diferentes, incomunicáveis, e por “interativos” 

(na citação a seguir), que o aprofundamento de um pode alcançar o outro. 
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cultivado pelo pesquisador acima de qualquer pretensão universalista ou unívoca, e que 

estas só poderiam ser sanadas (se sanáveis) por aquela via. Logo, a construção de 

conhecimento tem funcionamento orgânico e não categórico-enunciativo; e o solo apenas 

se mantém fértil com a movimentação de argumentos e transitoriedade entre paradigmas.  

 Ainda, como os descritivistas, o filósofo considera indispensável o minucioso 

levantamento do processo histórico de formação da ciência. Contudo, distancia-se 

também de Kuhn ao considerar que cada “contexto” tem seu próprio peso, pois o real 

cenário onde constrói-se o sentido de uma teoria é no ato dialógico controverso, e nele é 

que outros aspectos contextuais adquirem sua pertinência - uma forma empírica de 

compreender a natureza das crises e inovações conceituais dentro de um paradigma: 

“compreender as supostas diferenças entre ciência normal e extraordinária consiste 

justamente em saber se há diferenças fundamentais entre as controvérsias que ocorrem 

numa ou na outra” (DASCAL, 1994, p. 77). Quanto à relevância dada ao segundo mundo 

popperiano, e embora não empregue tal conceito, Barbara Smith concorda que as 

controvérsias intelectuais: 

podem envolver uma diversidade de configurações quanto aos 

participantes (...) sempre envolvem outros participantes além dos 

óbvios (...), ocorrem sob uma diversidade de condições sociais e 

circunstanciais que podem ser determinantes (...) podem também 

ocorrer em períodos de tempo significativamente diferentes". (SMITH, 

2002, p. 28-29) 

 

1.4.2. Taxonomia 

 Para propor uma linha de investigação epistemológica “séria” - já que nem toda 

contestação tem a mesma natureza causal e desdobramentos -, faz-se importante uma 

distinção entre tipos a evidenciar o que caracteriza a controvérsia dascaliana (de Dascal), 

frente a tantas possibilidades. O epistemólogo cria a categoria dos "discursos dialógicos 

discursivos polêmicos" (DASCAL, 1994) ou “trocas polêmicas” (DASCAL, 1998)*. Em 

suas subdivisões está contida a controvérsia. Para simplificar (como o próprio sugere), 

chamaremos este fenômeno de "polêmicas", que sobretudo “envolvem ao menos duas 

pessoas que empregam linguagem para se dirigir uma à outra, em um confronto de 

atitudes, opiniões, argumentos, teorias e afins” (DASCAL, 1998, p. 05)*. Seguindo os 

grifos colocados acima, sintetizemos suas duas características essenciais: 
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- Endereçamento mútuo: polêmicas no sentido aqui empregado devem ser dialógicas - ou 

seja, permitirem réplicas, tréplicas, e trazerem portanto um caráter dinâmico. Se 

distinguem de textos que, muito embora remetam a, ou simulem um interlocutor ativo, 

preservam assertivas estáticas. Por esse motivo, e muito embora possam ser empregadas 

como co-texto (DASCAL, 1994, p. 78-79) na argumentação polêmica, uma “recepção 

crítica” - como as diatribes de Popper contra Marx, Hegel e Platão -, não são efetivamente 

dialógicas. O mesmo vale para o gênero filosófico e literário “diálogo” (de Platão, 

Leibniz, Hume, etc.) (DASCAL, 1998, p. 05-06)*, já que não permitem que o contestado 

reaja, o que seria como criticar um opositor falecido ou fictício. “A razão para excluir 

esses casos tem a ver com minha insistência em enxergar polêmicas como uma atividade, 

e – principalmente – uma atividade que sempre envolve um elemento de incerteza relativa 

às reações do oponente” (DASCAL, 1998, p. 06)*. A imprevisibilidade de um diálogo 

dinâmico e orgânico, portanto, é o solo criativo da polêmica, porque é de lá que o meio-

termo entre o absolutamente normativo e o absolutamente relativo pode surgir. Isso 

porque nossa tendência intelectual é nos enclausurarmos gradualmente em um paradigma, 

paixão ou em assunções “seguras” no posfácio de nossa opinião, caso não surja um 

elemento-surpresa a mitigar essa acomodação antes que sedimente.  

Seja lá o que encontrarmos, certamente é excitante e importante: 

excitante porque o diálogo com a empiria, para se fazer valer, deve estar 

aberto a surpresas, à imprevisibilidade, assim como a disputa com um 

oponente real sempre está; importante porque será relevante a alguns 

dos maiores temas intelectuais (e práticos) de nosso tempo. (DASCAL, 

1998, p. 04)* 

- Teor contestador: enquanto a imprevisibilidade deixa a terra fértil para o surgimento do 

novo, está no caráter combativo da polêmica a sua ignição. Sem o impulso crítico 

ansiando corrigir o enunciado alheio, teremos esterilidade mesmo em terreno dialógico. 

É necessário contestar para transformar, caso certos posicionamentos problemáticos e 

insuficientes estejam culturalmente ensimesmados – como é o que mostra qualquer 

investigação séria sobre a história da ciência. A afronta também gerará a réplica, seja por 

preservação identitária, política, ou mesmo por um nobre prazer em abrir espaço para uma 

visão nova; e, enfim, nascerá a dinâmica dialógica tão valorizada por Dascal. Reações 

enérgicas são esperadas. Ao passo que “alguém teve de praguejar contra a aspereza da 

folha de bananeira para inventarem o papel higiênico”, e mesmo que tantas grandes 

descobertas tenham surgido por uma necessidade majoritariamente compartilhada, está 

claro que a comunidade acadêmica não é uma “comunidade” no sentido romântico do 
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termo, e por uma série de fatores lá habitarão tanto os produtores de celulose quanto os 

de bananas. 

 Em suma, a proposta básica de Dascal não é conseguir, através da controvérsia, 

os enunciados prontos e de pronto, mas sim valorizar as ideias que surgem em seu 

desenvolvimento: mesmo que o diálogo acabe com concordância, com discordância, ou 

mesmo com mais perguntas. A prática dialógica nativa do segundo mundo popperiano, 

descompromissada com alinhamentos e resultados obrigatórios, teria tanto o poder de 

rejeitar entraves normativos do paradigma, quanto rejeitar o problemático “anything 

goes” de fora dele, e simplesmente acontecer, gerando daí resultados - que estariam 

invariavelmente paralisados se atrelados à “ordem” ou ao “caos”. Esclarecido o que 

perfaz uma “polêmica” dascaliana, prossigamos na explicação de sua subdivisão 

taxonômica (abaixo ilustrada), posto que nem todo embate pode gerar os resultados 

prometidos pela controvérsia: 
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repetição de experimentos, etc. Ou seja, são contestações intraparadigmáticas, pois são 

resolvidas apenas se for tomado como base o referencial prévio – e este não é contestado. 

- Disputa é uma polêmica com objeto divergente bem definido, mas os contendentes não 

aceitam que sua definição é baseada em algum erro. Não há um corpo de premissas 

consensuais onde se embasar – o errado é sempre o outro, e ignora-se a normatividade 

subjacente ao argumento alheio. Cada um toma como base a sua. Em outras palavras, “a 

confrontação sem solução entre adversários que nem sequer admitem a possibilidade de 

que o oponente possa estar certo” (DASCAL, 2011, p. 789). Por isso, não são resolvidas, 

no máximo são apaziguadas, normalmente por um agente de fora. Por ser um embate mais 

pessoal que conceitual, os pilares que os fundamentam não são alterados e, portanto, 

tendem a se repetir em outros tópicos específicos.  

- Controvérsia é uma polêmica que ocupa uma posição intermediária. Embora possa 

começar com um problema específico, ele se expande e não tem uma solução, não só por 

conta de sua amplitude: 

Nós podemos descobrir, por exemplo, que controvérsias demonstram 

um tipo especial de “racionalidade” e “normatividade” que não pode 

ser reduzido nem às restrições da lógica idealizada, nem ao puro 

exercício de poder onde o que mais contam são conflitos de interesses. 

(DASCAL, 1998, p. 03-04)*  

 Como não são intraparadigmáticas nem extraparadigmáticas, não existem 

procedimentos aceitos para decidi-las, mas também não se reduzem a meros conflitos 

insolúveis de preferências. Os contendentes acumulam argumentos que creem inclinar a 

balança da razão a seu favor, embora não até o fim (como um conhecimento objetivo 

faria). Ou seja, ela transita em ambos os polos, e seu produto pertinente não é o reparo do 

erro (como na discussão) nem a ridicularização do outro (como na disputa). Este produto 

é pouco categórico e não pode ser premeditado ou previamente circunscrito – suas 

possibilidades serão expostas a seguir -, mas é matéria-prima para uma série de inovações, 

portanto a polêmica que deve ser incentivada. 

 

1.4.3. Propriedades 

 Vale notar que a taxonomia dascaliana para a família dos discursos dialógicos 

polêmicos é esquemática, posto que na realidade das pelejas intelectuais os três tipos 

comumente se misturem, sendo difícil colocar cada temática em cada família. Porém, diz 
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ele, “em geral é possível identificar o tipo dominante” (DASCAL, 1994, p. 79-80). Sejam 

flagráveis as controvérsias legítimas ou não, caso se objetive uma nova cultura 

epistemológica que a consciência de sua eficácia acarreta - e cujo aval à fundamentação 

epistemológica ela também encabeça -, não importa, na práxis, seu mapeamento teórico, 

senão quando as analisamos justamente no intuito de explica-las, como aqui. Importa é 

conhecer melhor sua dinâmica em relação às discussões e às disputas, e abrir caminhos 

para que este recurso dialógico esteja presente em cada debate. Uma distinção provisória, 

porém, seria identificar embates intraparadigmáticos e extraparadigmáticos (que 

correspondem a discussões e disputas, respectivamente), e embates interparadigmáticos 

ou transparadigmáticos (onde age a controvertibilidade). 

 Combinada aos outros dois tipos de polêmica ou individualmente, promove 

“movimentos” no segundo mundo popperiano. Dascal nos traz explicações mais pontuais 

sobre as características e os possíveis efeitos positivos da controvérsia, exemplificados 

na história da ciência, e reforçados em coletâneas em conjunto com outros autores 

(DASCAL; BARROTTA, 2005), (DASCAL; CHANG, 2007), (DASCAL, 2010). Aqui 

procuraremos resumir e clarificar as primordiais: 

1- Expansão: 

 Se há enfrentamento no debate, ele tende a não se concentrar apenas na questão 

central a ser resolvida, como comumente aconteceria entre dois pesquisadores partidários 

do mesmo paradigma na resolução de um problema igualmente compartilhado. Quando 

há a contestação de um entrave circunscrito entre atores com posicionamentos em algum 

nível diferentes, mas em algum nível semelhantes, exige que se traga à tona temas que o 

circundam. Em uma discussão, os argumentos ficariam limitados ao que se tem de 

consensual, enquanto não se transgride certos limites - além dos quais poderia morar a 

solução, ou uma melhor alternativa, ou o gancho para a solução de outro problema. Já em 

uma disputa, a necessidade de “vencer” o contendente toma mais importância que vencer 

a questão, e a argumentação mais se preocupa em fazer apontamentos críticos 

(comumente sem respeito algum a limites senão seus próprios pressupostos), sem o 

interesse de formular hipóteses a solucioná-la. A questão das "corn laws", que impõe 

restrições à importação do milho no Reino Unido, era o problema inicial dos ciclos da 

controvérsia entre Malthus e Ricardo (DASCAL, 1994). Mas, ao longo do diálogo: 

esse problema passa a segundo plano, e o intercâmbio epistolar passa a 

enforcar questões como as relações entre lucros e juros, entre salários e 
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preço real do trabalho, entre a demanda de alimentação e o consumo de 

produtos de luxo, assim como questões metodológicas como a distinção 

entre leis permanentes e tendências temporárias, a natureza da 

linguagem científica, se as teorias têm que ser monocausais ou 

pluricausais, etc. (DASCAL, 1994, p. 80) 

 É importante notar, em especial, que as argumentações controversas "não ficam 

confinadas aos problemas iniciais que as motivam, senão que se ampliam rapidamente, 

tanto em extensão como em profundidade" (DASCAL, 1994, p. 80). Ou seja, não é apenas 

pelo andamento daquela questão – que procura solução para um impasse definido - que a 

controvérsia se mostra útil, mas também pela emergência de questões até então ignoradas 

ou completamente despercebidas, e que podem se mostrar de grande interesse; mas pouco 

palpáveis ou aparentemente desnecessárias antes que o tema a engatar o diálogo as 

resgate. No decorrer da polêmica, muitos temas – intrinsecamente ou perifericamente 

relacionados – virão à tona, e se potencializa o exercício intelectual (que seria inibido 

caso estivéssemos em uma discussão, a procurar direcionar forças apenas ao dilema 

inicial), sem perfazer necessariamente uma digressão (o desvio do tema inicial quando se 

sente fraqueza na própria argumentação, como é esperado em uma disputa).  

 O que norteia a controvérsia sobre a separação dos continentes proposta por 

Wegener em 1912 (DASCAL, 1994), por exemplo, é a semelhança observada entre 

formas de vida existentes em continentes hoje distantes. Aqueles que a contestaram 

justificaram o fato observado (ponto consensual entre os contendentes) por hipóteses ad 

hoc como "pontes intercontinentais" - das quais não se soube explicar o surgimento. Mas, 

como igualmente não se soube "provar" a teoria da deriva (que só sessenta anos depois 

encontraria recursos para tal no paleomagnetismo), a controvérsia exigiu o advento de 

hipóteses diversas e a coleta de outros dados, que acabariam dando surgimento a novas 

teorias e de diversas implicações. É provável que, sem esses estalos mobilizados pelo 

posicionamento controverso, sequer se saberia onde procurar soluções a partir da técnica, 

posto que elas devem objetivar alguma assunção - caso contrário estariam na equipolência 

da balança da razão. 

2- Suspensão: 
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 O combate aos pilares epistêmicos e metodológicos são permitidos, e – o mais 

importante - dentro do próprio paradigma: é possível manter uma certa normatividade31 

(fugir do relativismo absoluto), necessária em momentos “intra” da controvérsia, e ainda 

assim contestar outros pressupostos. A base estabelecida permite questionamento sem 

que seja uma afronta à “totalidade” do opositor (disputa) desde que, é claro, não se jure 

fidelidade absoluta à “totalidade” do paradigma (discussão). Este movimento só é 

possível quando nos permitimos enxergar a possibilidade de um trânsito intelectual 

alternando de dentro pra fora, e de fora pra dentro desta esfera. Atacar feito o corsário 

que mantém distância da margem é procurar destruir a todo custo as normas estabelecidas 

do paradigma - e muitas poderiam se revelar úteis, inclusive como eixo para a própria 

contestação de outras subjacentes -, enquanto dentro da fortaleza portuária as mãos ficam 

atadas por conta de sua suposta coesão interna. Ou seja, o caráter progressivo do 

desenvolvimento científico une dentro do paradigma os postulados entre si em condição 

de dependência, desconsiderando que um pilar movido de posição deslocaria muitos 

outros, caso realmente tomemos essas realizações por “incrementais”:  

Contudo, os esforços para articular um paradigma não estão restritos à 

determinação de constantes universais (...) Talvez não seja evidente que 

um paradigma é um pré-requisito para a descoberta de leis como essas. 

Ouvimos frequentemente dizer que elas são encontradas por meio do 

exame de medições empreendidas sem outro objetivo que a própria 

medida e sem compromissos teóricos. (KUHN, 2011, p. 49)     

 Um exemplo deste desejável efeito da controvérsia é a polêmica sobre a existência 

ou não de um “plano de organização” uniforme, subjacente à anatomia de todas as 

espécies animais, onde Saint-Hilaire e Cuvier questionam o método um do outro 

(DASCAL, 1994), colocando-se praticamente em oposição, mas sustentando as bases do 

mesmo paradigma. Isso porque os cientistas se opõe também em virtude de "casts of 

mind" diferentes (cientistas, e não só paradigmas entre si, como poderia se deduzir de 

uma leitura apressada de Kuhn), modos diferentes de conceber a própria finalidade da 

atividade científica: 

Enquanto o primeiro - Cuvier - adotava uma metodologia anti-

dedutivista, anti-apriorista, aspirando a uma aderência "exata" à 

realidade, Saint-Hilaire preferia sacrificar essa adesão à simplicidade 

de leis universais e "rigorosas" (...) um valorizava sobretudo o espírito 

de exatidão, o outro, o espírito de rigor. Entretanto, ambos professavam 

fidelidade a um "mesmo" paradigma científico, inspirado por Newton - 

                                                           
31 Em vários artigos e coletâneas Dascal insistirá na possibilidade daquilo que chama de uma “racionalidade 

soft”, aparentemente operacional e particularmente compatível com suas controvérsias (DASCAL, 1994, 

p. 90). 
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o que mostra que mesmo dentro de um "paradigma" há margem para 

interpretações radicalmente diferentes. (DASCAL, 1994, p. 81) 

 De certa forma, contestar a racionalidade como critério epistêmico a partir da 

própria racionalidade (como critério provisoriamente válido para fazê-lo) – sem jurar 

devoção ao Deus “empiria” nem a “o” Deus – perfaz controvérsia no sentido dascaliano, 

uma vez que não pretende eleger um dos “pacotes epistemológicos” como o único e 

melhor, mas estabelecer uma ponte entre eles, ou ao menos uma desconstrução “interna”: 

afinal, recursos tu quoque são de especial interesse porque assim se contesta pressupostos 

internos a partir desses próprios pressupostos. Como poderia um contendente negar a 

pertinência da crítica que ele próprio fez, e o outro apenas evidenciou que caberia também 

àquele? Isso tira o debate tanto da configuração de discussão quanto de disputa.  

 Pode-se notar que optar integralmente por um dos polos da clássica dicotomia em 

ciências da religião acima referida – tomar por fato que só há o “empirista” e o 

“fenomenólogo” - seria estar totalmente imerso em um paradigma a defende-lo, enquanto 

totalmente distante de outro a ataca-lo, seja lá qual esteja em qual posição. Em tempo: a 

tendência desta disciplina, ao contrário do que provavelmente aconteceria na teologia, é 

que a ciência moderna tome o título de “ciência normal”, se vendo no direito de 

categorizar o posicionamento confessional como “ideologia” a ser contestada 

academicamente. 

3- Hermenêutica: 

 É de se esperar que o desenrolar de um combate de opiniões não seja apenas 

dependente das ideias e pressupostos em si, mas também das cabeças que as trazem – e 

que elas virem, também, alvo de análise: "a questão da interpretação correta dos dados, 

da linguagem, das teorias, dos métodos, e do status quaestionis, se coloca a cada 

momento” (DASCAL, 1994, p. 81). A questão hermenêutica está presente em cada 

debate, e num contexto de controvérsia - onde quem “discute” não são exatamente 

partidários, e quem “disputa” não são exatamente inimigos – ela recebe atenção e vira 

argumento. Isso, porém, não perfaz necessariamente digressão, pois de certa forma 

continua atrelada à solução de um problema em questão, por mais que ele tenha deixado 

de ser o inicial da controvérsia: 

A cada passo os contendentes se acusam mutuamente por apresentar 

incorretamente as teses um do outro, por empregar linguagem ambígua, 

por não responder às objeções, e - por isso - por não dirigir-se ao 

"verdadeiro problema" que precisa ser resolvido, seja em um estágio 
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determinado da controvérsia, seja no seu todo. (DASCAL, 1994, p. 81-

82) 

 Esses supostos "mal-entendidos" têm uma função – ou, ao menos apontam 

evidências úteis. Isso porque, ao entrar em uma controvérsia, os contendentes assumem 

o duplo dever de defender suas teorias e de criticar as dos adversários. Uma cômoda 

solução é empregar a "distorção" enquanto atacante - "ataco mais eficazmente uma 

"reconstrução" (possivelmente simplificada) que eu mesmo proponho da teoria do 

oponente, que a própria teoria em toda sua complexidade" (DASCAL, 1994, p. 82) -, ou 

aponta-la enquanto defensor - "escapo a crítica de meu oponente alegando que não se 

aplica realmente à minha teoria, mas à versão equivocada que foi dada a ela" (DASCAL, 

1994, p. 82). 

 O aspecto hermenêutico da controvérsia, por mais que pareça problemático a um 

primeiro momento, faz valer sua importância se percebermos que aí se atesta a presença 

pontual e mais efetiva do segundo mundo popperiano. Afinal, como insistido por Dascal, 

não é uma conclusão normativa o que se espera, mas o desenvolvimento, aprofundamento 

e reconstrução de ideias e métodos frente às imprevisibilidades a tomar palco, em 

quaisquer instâncias. Prestam contas ao debate não só as teorias, paradigmas ou 

programas de pesquisa, ou os pesquisadores “escorados atrás deles” - mas os 

pesquisadores em sua totalidade e individualidade. Muitas vezes os recursos retóricos 

empregados podem distorcer a teoria, mas evidenciam intenções – e, a partir daí, muito 

se pode entender, prever ou dissuadir. 

4- Imprevisibilidade: 

 Dascal sugere que a abertura seja a característica mais importante das 

controvérsias, e que permeará todos os seus efeitos: esse é o resultado que a prática 

dialógica associada com a postura crítica irá gerar – isto é, se for uma controvérsia, e não 

uma discussão ou uma disputa. O ponto central, como já dito no subcapítulo 1.4.2, é sua 

imprevisibilidade. E imprevisibilidade desarma: ela mobiliza os debatedores a ´criar´, 

quando fora dela costumam estar acomodados em seus posicionamentos paradigmáticos. 

Um questionamento imprevisto, ou uma argumentação que não é rebatida pelos seus 

escudos habituais os obrigará a explorar novos escudos e espadas - que podem ser não só 

outras assunções, como outros corpos teóricos, como outras disciplinas. Consideremos 

que "a controvérsia tornará mais visível - e visibilidade é fundamental em ciência (...) - o 
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valor e os problemas de cada posição e o quanto a comunidade que "sofre" a controvérsia 

pode ganhar com o choque entre as diferentes vertentes" (PONDÉ, 2008, p. 21). 

 Com “abertura”, Dascal quer dizer que: 

a) ao iniciar uma controvérsia, não sabemos por onde vai nos levar sua 

dinâmica própria; b) dificilmente se restringem a apenas uma disciplina; 

c) revelam a existência de divergências profundas com respeito ao 

significado dos conceitos, métodos e fatos até então aceitos; d) não é 

possível antecipar a totalidade das objeções do oponente; e) preparam 

o terreno para as inovações radicais - se poderia até dizer que convidam 

ao surgimento de ideias, métodos, técnicas, e interpretações não 

convencionais. (DASCAL, 1994, p. 82) 

5- Fechamento: 

 Atentar ao modo como um debate polêmico se encerra pode nos dizer sobre sua 

natureza, pois cada “família” dialógica se resolve apenas como pode se resolver. Grosso 

modo, discussões tendem a terminar a partir de uma resposta mais ou menos consensual 

ao impasse (sobretudo porque se está buscando sua resolução “em equipe”), e disputas 

tendem a terminar por forças externas (institucionais, temporais, de acessibilidade), já 

que ambos os contendentes não estarão dispostos a perder a batalha, mesmo que percam 

a razão. Dascal faz uma reflexão sobre as distinções de Beauchamp e McMullin 

(DASCAL, 1994) a respeito da dinâmica de fechamento desses embates, que 

associaremos aqui com os tipos ideais já trabalhados: 

 DISCUSSÃO DISPUTA CONTROVÉRSIA 

McMullin - resolução - fechamento 

- abandono 

? 

Beauchamp - fch. por argumento  

 

- fechamento processual 

- morte natural 

-fch. consensual? 

- fch. por negociação? 

 

 Enquanto ambos usam o termo “controvérsia”, McMullin sequer cogita a 

possibilidade da controvérsia no sentido dascaliano – e isso será percebido à frente, por 

conta da insistência que tem no normativismo. Beauchamp também parece não considerar 

o papel dialógico da controvérsia e sua não-dependência da objetividade, mas Dascal 

considera duas de suas propostas (“fechamento consensual” e “fechamento por 

negociação”) aproximáveis (DASCAL, 1994).  
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 Em resumo, enquanto discussões têm resoluções (que nem sempre são muito 

abertas), e disputas têm dissoluções (que têm sobretudo fundo pessoal e não 

legitimamente científico) ou abandonos, as controvérsias não têm fechamento, senão pelo 

tempo ou cansaço. E nem precisam ter, pois sua função é produzir no processo. Elas 

simplesmente produzem e produzem. Importante notar que, mesmo sem uma conclusão, 

são reconhecidas como produtivas pelos participantes e analistas, e observar a dinâmica 

acima esquematizada nos ajuda a distinguir não só um tipo de polêmica de outra, como 

suas potencialidades. 

6- Coesão: 

 Uma característica intrigante das controvérsias é a de que, mesmo parecendo 

anárquicas, parecem encontrar um nível razoável de racionalidade. Elas “manifestam 

alguma forma de ordem ou sistematicidade, suficientemente débil pra não suprimir a 

abertura essencial, mas ainda suficiente para que seu desenvolvimento não seja totalmente 

arbitrário” (DASCAL, 1994, p. 83), e o que parece emergir ao final da dinâmica é “uma 

forma especial de racionalidade” (DASCAL, 1994, p. 83): 

Mesmo que sua evolução temática e a mudança de sua problemática 

possam ser influenciadas por acontecimentos externos (descobrimentos 

em outras disciplinas, novas tecnologias, necessidades práticas 

prementes), têm que respeitar também princípios de pertinência 

intrínsecos ao seu conteúdo. (DASCAL, 1994, p. 83) 

 A não-normatividade potencializa o aspecto criativo dos argumentadores sem que 

se considere que aquilo introduzido – um tema diferente do inicial - seja mera digressão: 

pelo contrário, o "problema shift" é percebido pelos contendentes como diretamente 

pertinente para a problemática atual. Esta forma curiosa de lógica que mantém coesão na 

controvérsia, mesmo ela suspendendo paradigmas e permitindo afrontas em sua dinâmica 

(isto é, considerando que nem sempre elas vêm claramente separadas de disputas), “cabe 

à teoria das controvérsias elucidar” (DASCAL, 1994, p. 83). Além disso, nos levar a crer 

que, até mesmo para questões epistemológicas, é questionável se a normatividade 

realmente é fundamental.  

7- Desproblematização: 

 Será tomada aqui a liberdade de elencar mais uma característica importante das 

controvérsias propostas por Dascal que, muito embora seja por ele percebida e 

conscientemente trabalhada, não figura no seu levantamento como tópico próprio – e nem 
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precisaria, por convergir com outros aspectos (sobretudo o primeiro e o quinto), sendo 

sua menção apenas questão de organização expositiva. Mas é pertinente uma breve 

ênfase, inclusive por dialogar com capítulos subsequentes, sobretudo o não-objetivismo32 

das controvérsias.  

 O epistemólogo menciona que McMullin, como outros autores, reconhece as 

propriedades combativas das polêmicas como valiosas no desenvolvimento científico 

(DASCAL, 1994), mas - ao contrário de Dascal -, almeja um resultado normativo final - 

ou seja, a assunção de pilares epistemológicos "reais", "não contingentes", o que atesta a 

insistência em enxergar o progresso necessariamente atrelado à ciência normal kuhniana, 

desconsiderando quaisquer resultados caso o embate tome palco em períodos de ciência 

extraordinária.  Dessa forma, mantém-se o aspecto dialógico e combativo, mas limita-se 

substancialmente as possibilidades interpretativas e o próprio surgimento de ousadias 

intelectuais. 

 Em outras palavras, a questão do objetivo é importante para distinguir uma 

polêmica entre os três tipos ideais, pois se há uma meta pré-determinada, o 

desenvolvimento se limita a entraves paradigmáticos ou ataques extraparadigmáticos. 

Isso é: em uma discussão, há a meta específica de resolver o problema circunscrito para 

se fortalecer o paradigma; em uma disputa, a meta é mitigar a credibilidade (ou a 

paciência e o bem-estar) do contendente. Em uma controvérsia, há ambos e nenhuma. 

Muito embora seja esperado que um objetivo sirva de eixo para a contenda e para a força 

de vontade de seus participantes, pode-se dizer que o objetivo da controvérsia, 

conscientemente ou não, é a controvérsia – o prazer na reflexão, na busca “desapegada” 

por soluções, e sem uma agenda para o que se encontrar de assertivo. Esse 

descompromisso com uma meta específica aparentemente gera à controvérsia ainda mais 

abertura, mais imprevisibilidade, mais reformulação e mais expansão, já que "os 

problemas iniciais muitas vezes são completamente deixados de lado, a tal ponto que a 

controvérsia pode se encerrar com a adoção de uma das posições opostas, sem que essa 

posição seja capaz de solucionar tais problemas" (DASCAL, 1994, p. 80). Ironicamente, 

segundo o epistemólogo, isso acaba gerando frutos ainda mais úteis.  

                                                           
32 Enquanto Dascal se concentra na fundamentação epistemológica das controvérsias, Barbara Smith parece 

especialmente interessada em suas repercussões “fora”, sobretudo em como se alcançar resultados 

concretos na sociedade dispensando um objetivismo prévio como regulador epistêmico a nortear ações 

(SMITH, 2002). Maiores detalhes no subcapítulo 1.5.1 – Inquietismo (p. 52). 
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1.4.4. Entraves 

 Por mais que as controvérsias sejam produtivas, a dicotomia instaurada na 

filosofia da ciência as entrava. A desdicotomização é, lembremos, o maior objetivo de 

sua epistemologia, pois "nem as formas conhecidas de normativismo, nem as formas 

conhecidas de descritivismo permitem a existência de controvérsias científicas com o 

papel e as características descritas" (DASCAL, 1994, p. 83), além de "não permitir a 

realização de uma ou várias de suas propriedades essenciais" (DASCAL, 1994, p. 84). 

Em suma, o atual cenário só permite espaço para os outros dois tipos de discursos 

dialógicos polêmicos, e aqui lançaremos algumas explicações para isso. 

 O normativismo, exagerando a autonomia dos processos internos de evolução da 

ciência, pré-determina o espaço ao qual competem as críticas legítimas e dignas de 

atenção. Como as revoluções científicas popperianas obedecem a um critério lógico de 

progresso - explicar todos os fatos explicados pelas teorias anteriores que ela abarca -, 

aquilo que não o toma religiosamente de corrimão será considerado motivado por 

aspectos ético-políticos ou metafísicos e, portanto, não epistêmicos. "Postular que essas 

questões "ideológicas" são desprovidas de valor cognitivo racional porque não obedecem 

a uma norma pré-determinada e estrita de racionalidade é simplesmente limitar a priori 

sua importância" (DASCAL, 1994, p. 85) e, consequentemente dicotomizar quaisquer 

polêmicas em discussões ou disputas: "em contraste com sua conhecida "retórica da 

abertura" na ciência, Popper de fato restringe radicalmente seu âmbito, ao qualificar de 

não científicas as formas de abertura que não respeitam seu critério de cientificidade" 

(DASCAL, 1994, p. 85). 

 Além disso, embora a versão "evolutiva" de sua epistemologia dê alguma vazão a 

alguns efeitos desejáveis das controvérsias (DASCAL, 1994, p. 86), insiste em buscar o 

conhecimento objetivo do mundo 3 estabelecendo uma representatividade direta com o 

mundo 1, e excluindo completamente o mundo 2, que é precisamente onde toma palco a 

atividade dialógica. O faz sobretudo pela obrigação quase moral de "limpeza de fatores 

estranhos à racionalidade" do demarcacionismo. Dascal considera que a própria tentativa 

de Lakatos têm fundo normativista pois, por mais que atente a variações superficiais no 

desenvolvimento de teorias, seus “programas de pesquisa” não só obedecem um critério 

de validade essencialmente fixo, como buscam "prever" perigos (a morte instantânea das 
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teorias, por exemplo). Consequentemente, anulam o caráter criativo fundamental da 

controvérsia - sua imprevisibilidade: 

para Lakatos, o drama da evolução da ciência transcorra não na história 

real, mas no ´terceiro mundo´, onde impera a normatividade, e que seus 

personagens não sejam os sujeitos cognoscentes, mas o ´conhecimento 

articulado´, independente deles. No meu entender, Lakatos em nenhum 

momento satisfaz a sua própria exigência de elaborar uma teoria do 

crescimento do conhecimento realmente capaz de integrar os três 

mundos. (DASCAL, 1994, p. 75) 

 Por outro lado, no descritivismo, para ter valor epistêmico, a atividade crítica tem 

que se conformar à forma em que uma determinada comunidade delimita esse valor. 

Logo, só no paradigma há valor, as controvérsias "legítimas" já são pré-determinadas, e 

um trânsito entre elas ficará em linguagem incomunicável. A crítica será considerada sem 

poder epistêmico, a não ser que "contrariamente ao pressuposto fundamental do 

descritivismo, se admita a existência de normas epistêmicas supra-comunitárias" 

(DASCAL, 1994, p. 84). Por mais que se dê um papel para a história na análise das teorias 

científicas, se depreende daqui que a validade de fundamentos continua província do 

paradigma em questão - ele só não é perene. Assim, como no normativismo, só restam 

polêmicas “dentro” (discussões) ou supostamente não-epistêmicas (disputas).  

 Outro problema deste polo é justamente seu contextualismo, que pretende 

justificar todo o desenvolvimento das normas vigentes. Desse modo, a evolução temática 

ou a coesão interna (aspectos 1 e 6) são desconsideradas ou "desmascaradas" – pois são 

justificadas por outros fatores (ideológicos), alternativas inválidas no desenvolvimento 

do tema. Igualmente, um aspecto de disputa permeia a própria questão pois, uma vez que 

o descritivismo se presta o tempo todo a considerar as causas das teorias e o contexto de 

seu surgimento como fatores históricos (alheios à teoria em si), estas estão sempre 

consideradas como alheias à "realidade objetiva autônoma". Dascal alerta: "o contexto 

contribui para a determinação do conteúdo, porém, este contribui não menos para a 

determinação do contexto pertinente, ou seja, para nos permitir enfrentar seletivamente a 

infinitude dos fatores contextuais" (DASCAL, 1994, p. 85). 

 Muito embora não seja necessário teorizar uma terceira categoria, desde que a 

deixemos existir e agir por si, é fundamental considerar que a tendência humana a 

interpretar o mundo através de dicotomias – praticamente maniqueísmos – é ângulo pelo 

qual sempre devemos enxergar a prática intelectual e, com sorte, esclarecer alguns 

condicionamentos de nossa cognição insuficiente. De qualquer forma, quanto aos polos 
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de Popper e Kuhn, deduz-se que o problema claramente evidenciado, é que, no atual 

estágio da ciência - que estabelece os próprios critérios de legitimidade de uma proposta 

- não há como dar espaço à controvérsia: tudo se resume a discussões ou a disputas. O 

que pretende Dascal, pela epistemologia da controvérsia, é justamente criar “terceiro” 

cenário e justificar essa necessidade: 

o que se tem que demonstrar é a possibilidade de uma terceira 

alternativa (...) que mostre que entre a racionalidade "dura" (puramente 

"calculativa" ou "lógica") e a arbitrariedade existe a possibilidade de 

uma racionalidade "soft" e que as controvérsias pertencem a esta esfera. 

(DASCAL, 1994, p. 90) 

 Em síntese, uma revolução científica “confiável” pelos critérios normativos 

acontece dentro do paradigma, e o ideológico é aquilo que acontece fora, justamente onde 

Kuhn posiciona as revoluções. Comparando a taxonomia dascaliana das controvérsias a 

esse mecanismo regulador da filosofia da ciência, resumimos repetindo que uma 

discussão sempre será intraparadigmática, e uma disputa sempre será extraparadigmática. 

Nem o normativismo, nem o descritivismo, dão espaço às controvérsias, pois nossa 

cultura epistemológica (que, quanto ao paradigma dominante, parece se fadar ou à 

devoção ou à rejeição) só consegue trabalhar em um dos planos, nunca os integrando. 

Dentro do paradigma se está submisso a ele, portanto qualquer questionamento ou 

inovação é limitada. Fora do paradigma é provável que lhe falte base de coesão para 

argumentar, porque falariam “linguagens” incomunicáveis. Assim sendo, segundo 

Dascal, só o incentivo à controvertibilidade e sua prática poderia nos arrancar dos 

impasses epistemológicos em que se encontra a produção de conhecimento científico. 

 

1.5. Assimetria 

 - impasses institucionais enfrentados pela controvérsia no meio acadêmico 

 

 É fácil encontrar na história medidas imperiosas e tão comumente violentas que, 

apesar do esmagamento do semelhante, ainda permitiam a seus executores – talvez por 

não considera-los “tão” semelhantes assim - dormir confortavelmente à noite com uma 

sensação de heroísmo e dever cumprido em prol do bem e do justo: partindo de um 

“empunho armas pelo Deus verdadeiro” ou de um “clamo o direito da soberania ariana” 
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ao traficante que mata policiais subindo o morro, seus agentes são vistos ou se veem como 

tão heróis - ou mais - quanto o voluntário operando seus mutilados.  

O Anticristo pode nascer da própria piedade, do excessivo amor a Deus 

ou da verdade, como o herege nasce do santo e o endemoninhado do 

vidente. Teme, Adso, os profetas e os que estão dispostos a morrer pela 

verdade, pois de hábito levam à morte muitíssimos consigo, 

frequentemente antes de si, às vezes em seu lugar. Jorge cumpriu uma 

obra diabólica porque amava tão lubricamente a sua verdade, a ponto 

de ousar tudo para destruir a mentira. Jorge temia o segundo livro de 

Aristóteles porque este talvez ensinasse realmente a deformar o rosto 

de toda a verdade, a fim de que não nos tornássemos escravos de nossos 

fantasmas. Talvez a tarefa de quem ama os homens seja fazer rir da 

verdade, fazer rir a verdade, porque a única verdade é aprendermos a 

nos libertar da paixão insana pela verdade. (ECO, 2012, p. 544) 

 Não se pode desconsiderar que, no fazer acadêmico e em suas implicações 

políticas, "os pontos logicamente críticos (...) frequentemente eles também são um índice 

de pontos politicamente críticos" (SMITH, 2002, p. 34). Feita uma defesa da controvérsia, 

é de suma importância reforça-la contra os eventuais desdobramentos reativos à sua 

prática. A finalidade deste subcapítulo, obviamente, não é fazer julgamentos de uma 

infinidade de indivíduos, mas (da dinâmica geral) da cultura epistemológica vigente, e 

observar como a assimetria normativa se manifesta na prática: as sólidas barreiras 

institucionais nas quais tantas controvérsias estatelam não por falta de coerência interna, 

mas simplesmente por deixarem os “reguladores dominantes” as confinarem no 

isolamento acústico de uma cabeça e, no máximo, na parca influência de devaneios 

informais.  

 Seria ingenuidade ou conivência desconsiderar que opressões institucionais 

podem ocorrer conscientemente, encobrindo rachaduras expostas na base teórica de um 

opressor que visa, pela ação autoritária, apenas fins evidentemente políticos. 

Romanticamente se espera – como Popper insistiu - é claro, que a crítica seja um convite 

ao intelectual refinar cada vez mais sua teoria, tomando como prioridade o 

comprometimento em levar conhecimento legítimo à sociedade, pois “o mundo para o 

qual a escola tem que preparar de alguma forma os alunos para viver é (...) um mundo em 

que a controvertibilidade é a regra e não a exceção” (DASCAL, 2011, p. 786). De 

qualquer maneira, quanto a esse universo dos contrários às controvérsias, importa aqui 

apenas separar “jogadores políticos” de “devotos a uma teoria” (aqueles convictos de que 

usam o poder puramente para preservar o conhecimento legítimo), e concentrar a presente 

pesquisa apenas nestes últimos. Isso não só porque nosso viés é epistemológico e não 
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sociológico, como porque frente a opressões majoritariamente políticas (logo, 

conscientemente descomprometidas com a “verdade”) não é a argumentação controversa 

e sua dinâmica dialógica que teria qualquer papel transformador - mas apenas uma arma 

política de força competitiva. 

 Mesmo quando isolada a motivação pessoal, até a mais bem-intencionada 

autoridade reguladora pode ceder à tendência de que "conceituações diferentes, e talvez 

rivais, da verdade, do conhecimento e da adaptação são comumente formuladas 

assimetricamente pelas partes de cada lado como Nossa verdade esclarecida contra o erro 

e a ilusão Deles" (SMITH, 2002, p. 263). Em outras palavras, opressões acadêmicas 

muitas vezes acontecem mesmo sem parecerem opressoras aos próprios dominantes, mas 

porque estes realmente acreditam em sua posição como a mais racional e a mais saudável 

para o incremento progressivo do conhecimento - fenômeno que Barbara H. Smith chama 

de dissonância cognitiva (SMITH, 2002). Ali, o próprio comprometimento com o 

profissionalismo frente à ameaça da divergência os autoriza a “produzir um frenesi de 

atividade intelectual e textual corretiva (...) e se experiencia o erro moral como 

responsabilidade pessoal” (SMITH, 2002, p. 15). “Assim, desvia-se o olhar, ou remove-

se ou cobre-se a coisa perturbadora, ou luta-se para consertá-la, ajustá-la ou normalizá-

la” (SMITH, 2002, p. 15), onde indivíduos e culturas inteiras têm estilos característicos 

de resposta à anomalia percebida, como se fossem anticorpos engajados na ação 

imunológica frente a um organismo já saudável: 

uma impressão de ruído inevitável ou desordem aguda, um aumento de 

adrenalina, sensações de alarme, uma sensação de desequilíbrio ou 

caos, sentimentos residuais de náusea e ansiedade. Essas são as formas 

de aflição corporal que ocorrem quando as arraigadas e pressupostas 

noções que se tem sobre como certas coisas são – e, portanto, 

presumivelmente serão, e em certo sentido deveriam ser – repentina ou 

insistentemente confrontadas por alguma coisa muito estranha a elas. 

(SMITH, 2002, p. 15) 

 Por mais que um discurso a favor do “novo” dificilmente possa ser contestado por 

qualquer dos contendentes, é no cenário real das instituições de ensino e no diálogo 

público que ele ainda se revela carente de espaço prático. Sequer os debates 

intrasubjetivos sobre esta reflexão caminham livres de cargas metateóricas latentes, que 

dirá quando postos à luz de fora e, consequentemente, tendo de se adequar apenas aos 

ambientes onde têm alguma aceitação prévia?  



52 
 

 "No confronto entre crença e evidência, a crença não é a parte mais fraca” 

(SMITH, 2002, p. 90), e muito facilmente um cientista toma uma pela outra. A dinâmica 

social da academia, mesmo quando bem-intencionada, tende à ânsia do assentamento, 

quase como uma lei natural que inocenta seus agentes. Alguns costumeiramente se 

apropriam de uma espécie de heroísmo distorcido onde, tacando contestadores na 

fogueira, se está purificando o mundo do mal: “eles acreditam estarem ajudando o 

colonizado por provê-los de melhores crenças e padrões de ação que acentuariam sua 

habilidade de lidar com sucesso com aquele ambiente” (DASCAL, 2009, p. 03)*. A ilusão 

da autonomia cognitiva se acentua camuflada em um cenário onde estamos 

enganosamente convencidos de que a liberdade de pensamento não só foi conquistada, 

como que é defendida a ferro e fogo. 

 

1.5.1. Inquietismo 

 Uma desconstrução epistemológica que nega a necessidade de uma normatividade 

“dura” nos faz perguntar qual seria, afinal, sua utilidade real “fora” de nosso intelecto - 

faltando resposta, sustenta-se imposições assimétricas também “fora”. Recorramos a 

Smith e seu livro “Crença e Resistência” (SMITH, 2002), a procurar pontes com a 

epistemologia da controvérsia de Dascal e com os entraves políticos aos quais este 

capítulo procura reagir. A autora se concentra na familiar distinção entre as premissas 

objetivistas - “a ideia realista ou positivista de que nossas crenças (objetivamente) 

errôneas são devidamente corrigidas pelos nossos encontros com uma realidade 

autonomamente resistente” (SMITH, 2002, p. 24) - e as premissas relativistas, ou não-

objetivistas – “de que nossas percepções e descrições das coisas que encontramos não 

podem ser independentes, seja das nossas crenças prévias sobre essas coisas, seja das 

nossas pressuposições mais gerais e nossas práticas verbais/conceituais” (SMITH, 2002, 

p. 24). Apresenta também as perigosas consequências que qualquer um dos polos 

acarretaria se tomado como regulador epistêmico “duro”. Esses dois extremos nos trazem 

à distinção dascaliana entre normativismo e descritivismo, respectivamente. 

 O objetivismo naturalmente trará a assimetria, ou seja, a “pressuposição de um 

privilégio normativo e/ou epistêmico anterior” (SMITH, 2002, p. 41), sob a crítica de que 

os partidários deste justificam essa exigência pela convicção de que algum juízo “é ou 

poderia ser objetivo no sentido clássico de ser justificável em bases totalmente 

transcendentes com relação ao contexto e independentes do sujeito” (SMITH, 2002, p. 
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41). Segundo ela - e este texto, como já trabalhado -, considerar esta instância racional 

unívoca como possível já é um equívoco.  

 Ao criticar um artigo da feminista da área legal Robin West (SMITH, 2002), que 

defende uma forma mais “ética” (ou “light”) de objetivismo, considera que a distinção 

feita entre um e outro é meramente retórica, considerando que o defendido no final das 

contas é simplesmente que “o objetivismo é errado quando praticado pelas pessoas 

erradas pelas razões erradas, mas certo quando praticado pelas pessoas certas pelas razões 

certas” (SMITH, 2002, p. 41). Mas quem define esses “certos” e “errados”? Tal posição 

exigiria eliminar o fator crucial da perspectiva, e então pergunta: se os objetivistas 

apropriadamente críticos, por se dizerem mais sensíveis e maleáveis, “podem descartar 

as perspectivas de outras pessoas tão prontamente, então como seus argumentos irão 

diferir dos argumentos de objetivistas culpadamente autoritários?” (SMITH, 2002, p. 42). 

E conclui sem cerimônias: “não são ambos embelezamentos igualmente arrogantes de 

reivindicação de autoprivilegio epistêmico – ou seja, “nós estamos objetivamente certos, 

eles estão objetivamente errados?”” (SMITH, 2002, p. 42). 

 A assimetria é tanto efeito quanto refúgio desta cultura epistemológica 

paradigmática que Dascal identificaria como lógico-positivista, e quase 

incomensuravelmente arraigada em nossa cognição, pois aqueles de nós assim instruídos 

“não se imaginam - ou, por extensão, não imaginam ninguém - fazendo juízos, tomando 

partido ou trabalhando ativamente em prol de causas políticas sem que tenham convicções 

e justificativas objetivistas” (SMITH, 2002, p. 34), apesar das tentativas hermenêuticas e 

construtivistas recentes. Além de tudo, é fácil encontrar justificativas de permanência 

frente aos atuais relativismos tremendamente abstratos e improdutivos que surgem para 

fazer-lhe oposição. É evidente que essa exigência tão empregada pelos cientistas não só 

criticará abordagens fenomenológicas em nosso universo disciplinar, como inclusive 

intimidará de antemão tentativas de virem à tona sob acusações de inconsistência, 

valendo-se do prestígio acadêmico e popular de que goza a ciência33 e o normativismo 

característico da empiria.  

                                                           
33 Um paralelo a ser trazido aqui é que, já em sua época, Eliade aborda a seu modo o dilema entre a 

subjetividade da religião e o prestígio da ciência; o temor em não ser escancaradamente científico será 

entendido como “um “complexo de inferioridade” dos pesquisadores e pesquisadoras em ciências da 

religião” (PONDÉ, 2008, p. 40). 
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 Justo considerar que, preliminarmente, a crítica que Smith faz à “realidade 

autônoma transcendente” poderia se aplicar à própria hipótese de uma episteme 

subjacente ao inefável, mas - como se argumenta posteriormente – esta se diferenciaria 

daquela que sustenta o objetivista por não ser racional. Mesmo não podendo tomar 

“empiricamente” tais epifanias como universais, ou mesmo arrancar a carga biográfica 

do indivíduo que declara tê-los experimentado, ali não partiríamos, ao menos, da 

escancarada certeza de que não são universais. Ainda deixamos a hipótese aos auspícios 

de uma “refutabilidade” futura ou, ao menos, de uma interessada investigação filosófica. 

 Já os relativistas são costumeiramente acusados pelos objetivistas de apatia, de 

afastamento pessoal das preocupações mundanas, e assim culpados por sua recusa em 

tomar partido em questões importantes, o que se desdobraria, afinal, em apoio a todos e 

quaisquer regimes atuais: o desinteresse pela verdade normativa poderia culminar, 

segundo eles, em uma espécie de mentira normativa. Este é o apontamento clássico de 

quietismo, “a suposta falta de têmpera política da teoria não-objetivista (...) nada além de 

uma falta de inclinação a conceber (...) seus próprios juízos, escolhas e atos em termos 

objetivistas” (SMITH, 2002, p. 32).  

 Smith provavelmente não é apoiadora do “relativismo absoluto”, e não se foca 

muito na análise desta categoria senão quando argumenta contra a típica acusação de auto 

refutação do objetivista contra o relativista (SMITH, 2002, p. 155-179): a clássica 

acusação contra os sofistas de que “a negadora-da-verdade, ao afirmar a verdade de sua 

própria negação, refuta a si mesma” (SMITH, 2002, p. 26). Ainda assim, lamenta que 

"muito do sentimento de escândalo intelectual e moral evocado pela acusação de 

"relativismo" deriva de uma suposta implicação (...) de que (...) toda opinião (...) é "tão 

boa" quanto qualquer outra" (SMITH, 2002, p. 162). Ela procura defender um 

posicionamento não fadado a essa consequência potencialmente apática ou caótica, pois 

acredita que “quando os não-objetivistas julgam, agem e justificam suas ações, não 

deixam de ser não-objetivistas" (SMITH, 2002, p. 35). 

 A autora declara abertamente, desde o início, predileção por estes que chama de 

não-objetivistas não-quietistas. Não seria necessário, em absoluto, apelar a verdades 

transcendentalmente autônomas e determinadas para algo positivo ser produzido pela 

reflexão e culminar em ações desejáveis na sociedade: "as intervenções políticas 

realizadas de acordo com concepções não-objetivistas de crença e preferência podem ser 

mais geralmente desejáveis (...) e também mais efetivas" (SMITH, 2002, p. 47), ao 
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contrário das objetivistas que tomam ações "mesmo que outras pessoas, notavelmente 

aquelas em posições subordinadas, não concordem" (SMITH, 2002, p. 48). Ela propõe 

uma dinâmica de intervenção social que rejeita o (paradigma do) objetivismo, onde 

simplesmente nos comprometeríamos a declarar às audiências (1) as considerações que 

produziram nossos próprios juízos, (2) a relevância de nossas análises pra as experiências 

delas, (3) a conveniência das mudanças propostas em relação a seus interesses e projetos. 

Isso num contexto onde, é claro, “tais juízes devem assumir responsabilidade individual 

por suas decisões" (SMITH, 2002, p. 54)34. O efeito esperado é o de que: 

poderíamos alterar o significado de muitas das experiências dessas 

pessoas para elas mesmas e introduzir um novo conjunto de desejos em 

seus desejos (...) e o teríamos feito sem "atropelar" aquelas 

experiências, desejos ou pessoas no processo. Além disso, (...) 

poderíamos, pelo mesmo processo, descobrir algo sobre suas 

experiências e desejos que nos fizesse mudar nossas análises e 

propostas. (SMITH, 2002, p. 50-51) 

 Estas medidas "podem ser retoricamente persuasivas para qualquer audiência 

contemporânea, (...) têm a considerável vantagem política, de amplo alcance, da 

flexibilidade e da sensibilidade” (SMITH, 2002, p. 37), enquanto situa a eficácia de juízes 

e normas objetivistas como fadadas a se perderem no tempo, dada a movimentação dos 

referenciais de “justiça”, alterações de demandas e valores e todo o contextualismo 

restante implicado. Quanto a isso, recorda opressões históricas que ocorreram 

sem a assistência do "pós-modernismo" (...) mesmo sob o regime das 

epistemologias tradicionais, qualquer ato pode ser realizado de maneira 

enganosa, qualquer motivo dissimulado e qualquer signo verbal 

produzido sob virtualmente quaisquer condições, a enérgica 

reivindicação de verdade pode sempre ser colocada a serviço de 

propósitos totalmente ideológicos e de qualquer forma dúbios - como, 

é claro, foi bastante frequente no passado. (SMITH, 2002, p. 76) 

 Este argumento não só nos interessa para constranger exigências científicas que 

alegariam que “essencialismos” em nada servem para o advento do conhecimento e suas 

consequentes implicações sociais, uma vez que, supostamente, soluções existem para 

serem aplicadas objetivamente à realidade. Mais importante ainda é o evidente diálogo 

que a defesa de Smith tem com a proposta dascaliana, onde controvérsias solucionam 

                                                           
34 Certa frieza é útil ao cientista da religião, onde predileções são tão emergentes e a necessidade de abafá-

las o quanto possível também. Mas ao invés de buscarmos uma neutralidade pelos diversos 

“distanciamentos metodológicos” propostos, vista nossa insuficiência e fatídica circunstancialidade, não 

seria mais honesto (e eficaz) simplesmente abdicarmos dessa pretensão e compensá-la sendo abertamente 

honestos com nossa hipótese e expectativas, como sugere Smith? 
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impasses epistemológicos por sua natureza dialógica. Afinal, o que Smith coloca como a 

prática não-quietista do não-objetivismo é, grosso modo, trazer o debate mais próximo 

do segundo mundo popperiano, e valorizar a dinâmica das interações e 

circunstancialismos sem se ater a pretensões normativas (como diria Dascal) ou 

objetivistas (como diria ela). É do processo em si que emerge, quase espontaneamente, a 

mudança eficaz: 

Não se segue, no entanto, que esses esforços sejam fúteis, ou que os 

lados conflitantes devam para sempre permanecer constituídos e 

divididos exatamente como antes. Pois (...) no nível tanto da atividade 

cognitiva individual quanto da história intelectual geral, o atrito mútuo 

de crenças mutuamente resistentes, em interação com outros eventos e 

condições contingentemente emergentes, pode produzir modificações 

significativas e relativamente estáveis de cada qual e, portanto, novas 

configurações cognitivas e alinhamentos intelectuais significativos e 

relativamente estáveis. (SMITH, 2002, p. 93) 

 O posicionamento dialógico do juiz não-objetivista não-quietista é análogo ao 

posicionamento daquele que carrega a bandeira da controvertibilidade, posto que não 

busca uma neutralidade imaginária para alcançar conclusões epistemológicas ou tomar 

decisões políticas - “quando se trata de controvérsias, (...) a tomada de partidos não é uma 

mera tarefa contemplativa, mas é agir com a individualidade inteira de alguém” 

(DASCAL, 2011, p. 789). Sequer torna-se omisso: pelo contrário, a controvérsia surge 

justamente da afronta. Embora dispense taxonomias maiores como as do epistemólogo, 

Smith, focando-se nas noções mais gerais de crença, resistência, e implicações políticas, 

defende dinâmica intelectual semelhante, a valorizar a controvérsia – sobretudo em seu 

aspecto renovador e dialógico -, sem coloca-la em um dos polos dicotômicos, como se vê 

aqui: 

Os processos históricos de testar e verificar crenças (...) podem ser 

vistos, então, não como a formação gradual de nossas crenças mais ou 

menos errantes mas maleáveis pelas características autonomamente 

resistentes de uma realidade fixa, mas, antes, como as interações 

contínuas mutuamente influentes entre crenças mais ou menos mutáveis 

e os mundos mais ou menos mutáveis nos quais operamos com elas. 

(SMITH, 2002, p. 100) 

ou 

No entanto, isso não é dizer que os conflitos intelectuais são imutáveis. 

Pelo contrário, novas alianças, alinhamentos, fusões e transformações 

mútuas de pontos de vista são totalmente esperados (...) tais eventos têm 

uma considerável significação na história intelectual. De fato, poder-se-

ia dizer que, juntamente com o desenvolvimento da própria 

controvérsia, eles são justamente o que constitui a história intelectual. 

(SMITH, 2002, p. 20-21) 
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1.5.2. Recolonização 

 Um cuidado importante: se a sugestão a lidar com esses impasses “seria 

desdicotomizando a oposição, e assim transformando a oposição em uma “controvérsia” 

(em meu sentido técnico), capaz de produzir uma conciliação entre epistemologias 

aparentemente irreconciliáveis” (DASCAL, 2011, p. 791), devemos cuidar para, dando 

visibilidade aos impasses por meio do enfoque na polarização, não criarmos novas 

dicotomias apressadas. Considerando a discussão sobre impedimentos institucionais à 

controvérsia, tomemos o que diz o cientista da educação Wolfgang Sander a respeito dos 

resultados informais nascidos de um encontro sobre políticas educacionais em 1976 (mais 

precisamente, as “três leis” educacionais dignas de um sistema democrático, também 

chamado de “Consenso de Beutelsbach”): 

Três princípios fundamentais da formação política parecem-me fora de 

objeção: 

1. Não-dominação. Não se pode permitir que os alunos – com quaisquer 

que sejam os meios – sejam tomados de assalto no sentido das opiniões 

desejadas e, com isso, impedidos na ‘conquista do juízo independente 

de cada um’ (...) Exatamente aqui se estende a fronteira entre formação 

política e doutrinação. A doutrinação é, contudo, irreconciliável com o 

papel do professor em uma sociedade democrática e com a meta – 

geralmente aceita – da emancipação dos alunos.  

2.  O que é controverso na ciência e na política deve também no ensino 

aparecer como tal. Esta exigência está intimamente ligada à anterior, 

pois quando pontos de vista diferentes ficam escondidos, as opções 

diminuem, as alternativas permanecem sem discussão, avança-se no 

caminho para a doutrinação... 

3.  O aluno deve ser promovido à condição em que possa analisar uma 

situação política e sua própria posição de interesse, bem como buscar 

meios e caminhos para exercer influência sobre a posição em que se 

encontrava antes no sentido de seus interesses... (SANDER, 2011, p. 

759-760) 

 Natural que esta proposição seja veementemente aceita pelos partidários da 

controvérsia como recurso legítimo para a produção de conhecimento. O importante 

notar, entretanto, é que não podemos deixar que a ânsia por espaço dialógico leve de alvo 

aos polos de nossa visão dicotômica pessoas e não culturas epistemológicas. Nossa 

pergunta para o Consenso de Beutelsbach é: criando um contexto “livre” para a 

contestação discente, calando as preferências pessoais do professor, como ficaria a 

atividade dialógica deste último? Facilmente tal proposta criará antagonismos entre 
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cargos (ou pessoas), quando o “inimigo” é algo muito mais subjetivo e alastrado que cada 

profissional individualmente. Logo, o professor também precisa ter voz (“ser ativamente 

envolvido nos assuntos relevantes, em vez de ser apenas um observador passivo, neutro, 

que arremeda a pretensa neutralidade de professores mudos” (DASCAL, 2011, p. 787)).  

 Ao fazer uma defesa ou ataque à controvérsia devemos ter sempre em vista quais 

os reais inimigos: embora a opressão se manifeste através de pessoas, elas são apenas 

instrumentos-vítima de uma cultura que elas próprias criam, mas da qual logo perdem 

controle, da qual logo perdem consciência, da qual logo se tornam criaturas. Se há 

“doença”, está na tal ouroborose e não no cargo, ou no corpo teórico, ou na disciplina, ou 

na linha de pesquisa. Essas todas podem – e devem – se opor com todo o dialogismo que 

sua interdisciplinaridade permitir, desde que se tome consciência de o que são, sem que 

herdem do colonizador (ou façam seus colonizados herdarem, se for o posicionamento 

dominante em seu cenário) “a forma dicotômica de pensar, que servirá de base para 

racismo e xenofobia de todos os tipos” (DASCAL, 2009, p. 07)*. 

 O termo “colonizador” é de interesse aqui. Este problema do inimigo-vítima 

incerto é sintomático do fato de que toda “violência epistêmica” depende de uma 

“colonização da mente” em maior ou menor escala (DASCAL, 2009).  O epistemólogo 

cria esta analogia – se é que é analogia – para auxiliar na distinção, a demonstrar a 

dinâmica histórica deste que é o maior impasse a enfrentarmos, pois, por mais que tantas 

opressões venham à força, “autoridade social sozinha, sem uma autoridade epistêmica de 

contraparte, não é suficiente, pois não pode gerar a autoridade necessária para suceder na 

colonização de mentes” (DASCAL, 2009, p. 04)*. 

 Nos referimos aqui a uma colonização muito mais subjetiva (e profunda) do que 

as epistemologias pós-coloniais pretendem tratar, pois a “descolonização” não se trata 

apenas de expulsar invasores ou dominadores e manter “a própria”, mas algo mais 

próximo de manter “nenhuma” – só o ato dialógico. Pensar em epistemologias pós-

coloniais nas próprias ciências da religião, onde se questiona as normas compartilhadas 

em sua “inevitável vinculação com estruturas de poder, gênero, raça, classe e 

configurações geopolíticas a partir das quais os sujeitos se pronunciam” (WIRTH, 2013, 

p. 133), pode culminar na mera troca do polo dominante da dicotomia. Não se saberia 

qual a medida de “justiça” no fato de que uma revolta epistemológica “acaba libertando 

a mente da vítima de uma versão de colonização apenas ao pesado preço de instalar 

naquelas mentes outro esquema colonizador” (DASCAL, 2009, p. 21)*. 



59 
 

 Duas considerações finais em relação à controvérsia, neste cenário. Ela seria um 

recurso não de descolonização, mas de recolonização. Uma vez que, historicamente, as 

alternativas de reação truculenta a essa imposição assimétrica costumam ser apenas “total 

aceitação e total rejeição da colonização mental” (DASCAL, 2009, p. 12)*, o colonizado 

acaba somente arriscando caminhos de emancipação, respectivamente, por uma discussão 

ou por uma disputa. A segunda observação é a de que o ato dialógico – e o monológico, 

e o intrasubjetivo, e qualquer um que experimentemos – a surgir a cada segundo da nossa 

vida, nos modifica: colonização não se “cura”, apenas é sobreposta por outra cultura. 

Negar este fato é negar nossa contextualidade em prol de vislumbres de objetividade 

transcendente, mesmo por trás de um discurso emancipatório. Portanto, não devemos ver 

sequer as culturas como algo ensimesmado frente ao qual esperamos automaticamente 

procedimentos normativos de combate. Se um dia a abertura à controvérsia passar de 

“hino” a “ordem”, também deverá ser combatida. O problema, aqui também, ao fim de 

toda essa reflexão, parece estar também na racionalidade com sua vaidade hierárquica, e 

nossa marcante inaptidão humana a trabalhar com verbos intransitivos.  

 

1.6. Confessionalismo 

 - o combate a abordagens fenomenológicas nas ciências da religião 

 

 A ciência empírica têm importante função local, mas não responde muitas 

questões. A racionalidade “ideal” tem seus entraves, alimentados em uma filosofia da 

ciência dicotômica. Um trânsito criativo demanda “emancipação” em relação a ambos 

opostos, e daí nasceriam fenômenos dialógicos controversos sem pretensões objetivistas, 

de onde ideias a solucionar o impasse poderiam emergir – já que encontra-se entravado, 

e por isso estéril na polarização. Viabilizar esse movimento na prática exige a suspensão 

de assimetrias, cuidando para não redicotomizar, e pretendendo se (auto) recolonizar. Esta 

lógica vale para todas as ciências humanas. 

 Porém, há um agravante a se considerar quando tomamos por palco as ciências da 

religião35: estamos lidando com um objeto que, provavelmente mais que qualquer outro, 

                                                           
35 Muitas questões controversas e interessantes poderiam ser levantadas neste continente, como a 

pertinência ou não do sui generis, a separação da teologia, a disciplina alternativa “religious studies” e 
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parece instigar paixões “transcendentes”, qualitativamente diferentes da própria estética 

da arte e até mesmo dos romancismos mais inflamados. Além de tudo, envolve o 

“mysterium tremendum-fascinans”36 (OTTO, 2007) que existe, seja no além dos olhos ou 

no aquém de uma convicção e, invisível, pede para ser visto. Trabalhar com o inefável 

não é apenas enfrentar e resistir a devoções, mas é experimentar ao extremo nossa miséria 

cognitiva, e os limites de nossa ciência. 

 Páginas atrás, o entrave à controvérsia alegorizava que, para um navegante ser 

“notado” pelo detentor do cetro epistêmico morando na fortaleza, este teria que “fazer 

barulho”; no isolamento das muralhas, ter papel é tornar-se corsário. Se o bombardeio 

tem sucesso, o castelo será tomado, os inimigos presos ou desertados ao mar e... apenas 

acontecerá um troca de lugar (ou paradigma) com o rival. E sem mudança na consciência 

epistemológica, o processo se repete. Tudo que transcende as muralhas é barbárie aos 

ouvidos dos aldeões, quem sejam.  

 Quanto ao empirismo exagerado37, devemos “resistir ao dilema que vê na 

admissão da contingência das normas o primeiro passo de um ‘slippery rope’ que leva 

inevitavelmente à irracionalidade, e portanto vê na defesa de seu caráter necessário a 

única possibilidade de salvação” (DASCAL, 1994, p. 91). Em nosso caso, considerar a 

instância inefável periga sequer receber a alcunha “extraparadigmático”, mas a “extra 

acadêmico”. E eis aqui o efeito sintomático da dicotomia cíclica especialmente agravada 

na disciplina: se “religião” já está "respondida" ou não precisa ser (dispensa discussão), 

e se insistência é necessariamente fé (perde força na disputa), não pode haver, sobretudo, 

controvérsia. Em realidade, não pode haver polêmica dialógica alguma. 

 Se sugere evitar o sui generis não apenas pelo risco confessional: "ficam, então 

excluídos do campo (...) todos aqueles "mistérios" que somos incapazes de tratar com os 

métodos formais disponíveis" (DASCAL, 1991, p. 74). Quando a sugestão vem com 

                                                           
tantos outros tópicos – já tão bem trabalhados em coletâneas da área (PASSOS;USARSKI, 2013), 

(TEIXEIRA, 2008), (HOCK, 2010). 
36 Refere-se à misteriosa natureza ao mesmo tempo intimidadora e dionisíaca do numinoso (OTTO, 2007). 
37 Lembremos sempre que o empirismo exagerado, não encontrando evidência para comprovar uma 

afirmativa “polêmica”, tende ao salto ilógico de negá-la ao invés de deixar a hipótese em suspensão: 

“Mesmo que argumentos filosóficos fossem incapazes de provar a veracidade da experiência mística, seria 

muito dogmático e imprudente decidir a priori que relatos místicos são charlatanismo, especialmente 

considerando a enorme variedade de tais relatos por homens de gênio e/ou intensa sensibilidade religiosa 

através dos séculos, bem como através de todas as divisões culturais. Sequer parece razoável reduzir essas 

múltiplas e variegadas declarações meramente a ´estados psicológicos´ projetados, que seriam somente 

produtos de estados de consciência interior.” (KATZ, 1978, p. 22-23)*. 
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caráter de imposição, é de se compreender sua persuasão frente aos pesquisadores, pois 

“a primeira tentativa do colonizado é mudar sua condição mudando sua pele” (MEMMI, 

apud DASCAL, 2009, p. 06) e pela “adoção de formas de pensamento e comportamento 

do colonizador, na esperança de que isso carregará junto os privilégios correspondentes” 

(MEMMI, apud DASCAL, 2009, p. 06). Assim, “crenças exóticas” e culturalmente ricas, 

afugentadas das pesquisas, nos alertam para algo irônico: “Necessariamente, o fato de 

que a filosofia supostamente deva lidar com “o universal” não contesta a legitimidade de 

assunções filosóficas de cujo âmbito certas culturas são excluídas?” (DASCAL, 2009, p. 

14). 

 Tantas das críticas científicas a um posicionamento que anseia tomar o invisível 

como objeto podem ser repelidas com recursos tu quoque. A circunstancialidade 

(humana) de um devoto também está em um cientista: só muda o objeto, e na “ciência” 

da “religião” estão ambos – cientista e devoto. Se a empiria que é o determinante de 

evidência, como defender ou contestar uma vivência mística de fora? Se é opressão 

assimétrica Otto permitir o exercer da disciplina apenas a quem tenha tido uma 

experiência religiosa38, por que não seria igualmente assimétrico só permitir a quem 

nunca ou pouco a teve? Se “distanciamento metodológico” não depende de nada para ser 

comprovado além da assunção do cientista de que assim o fez39, provou “Deus” o crente 

que garante tê-lo visto interiormente? Se a ciência se reforça pela refutabilidade, não a 

estamos entravando por delimitar que alguns assuntos “banidos” já estão assim 

resolvidos? 

                                                           
38 “Convidamos o leitor a evocar um momento de forte excitação religiosa, caracterizada o menos possível 

por elementos não-religiosos. Solicita-se que quem não possa fazê-lo ou não experimente tais momentos 

não continue lendo. Pois quem conseguir lembrar-se das suas sensações que experimentou na puberdade, 

de prisão de ventre ou de sentimentos sociais, mas não de sentimentos especificamente religiosos, com tal 

pessoa é difícil fazer ciência da religião. Nós até a desculparemos, se aplicar o quanto puder os princípios 

explicativos que conhece, interpretando, por exemplo, “estética” como prazer dos sentidos e “religião” 

como função de impulsos gregários, de padrões sociais ou como algo ainda mais primitivo. Só que o 

conhecedor da experiência muito especial da estética dispensará de bom grado as teorias de tal pessoa, e o 

indivíduo religioso, mais ainda” (OTTO, 2007, p. 40). 
39 Greschat encerra seu livro introdutório com a ideia do “espectador indiferente” (GRESCHAT, 2005, p. 

164), requisito a formar um verdadeiro profissional na área. Mas qual o método, afinal – no livro é apenas 

um discurso -, e como verificar que está sendo aplicado? Talvez em sua pesquisa o espectador realmente 

tenha sustentado com afinco a busca por neutralidade, e talvez realmente não tenha deixado emergir 

intenções confessionais ou partidárias consideráveis. Talvez - mas nunca saberemos. A imparcialidade 

retórica pode tanto transparecer um cuidado honestamente sustentado, quanto ser mérito retórico a ocultar 

intencionalidade – e, novamente, nunca saberemos. Se o que atesta neutralidade é a mera declaração do 

cientista que sob esta condição está trabalhando – quiçá queira que considerem implícito no “ser cientista” 

-, não bastaria ao religioso, igualmente, simplesmente dizer que, ele também, manteve “neutralidade” ao 

pesquisar sobre um assunto de seu especial interesse? (GRESCHAT, 2005). 
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 Enfim, a este encerramento de capítulo cabe apenas a síntese da reflexão 

epistemológica e o gancho ao seguinte, por intermédio do impasse intelectual que o 

inefável nos traz. Basta notar que, consequentemente, o entrave disciplinar envolve a 

(justa) preocupação contra o confessionalismo, que aparentemente só poderia ser 

combatido por uma severa demanda de neutralidade40. Mas esta, sendo tanto irrefutável 

quanto “im-provável” em meio à atividade racional, é buscada por aqueles que nela creem 

(suspeitosamente com fervor, às vezes), contestando o controverso ao “mostrar, por assim 

dizer, que o diabo é um asno" (SMITH, 2002, p. 157).  

 Somos circunstanciais e ansiamos, todos, uma constante unívoca para saciar 

tensões que nos fazem oscilar em crenças e ações. Neutralidade só existe se nos 

desconsiderarmos racionais, ou se nos desconsiderarmos humanos. Diplomas deveriam, 

afinal, acompanhar laudos médicos atestando que aquele cientista está desprovido da 

circunstancialidade antropológica? Ainda assim, até mesmo um robô programado para 

ser neutro carregará consigo as marcas de seu criador. Mas, se pudermos nos considerar 

criados por Deus, não devemos dele, então, ter as marcas? Talvez o que queira dizer a 

mística é que as marcas de Sua univocidade está em nós - e talvez só ainda não 

procuramos no lugar certo porque nossa razão só olha de fora ansiando muito encontrar. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 "Uma vez que teorias supostamente científicas, projecionistas tais quais aquelas de Freud e Marx, tendem 

ao conflito com teologias, e uma vez que a avaliação das últimas é em parte questão de fé, devemos 

considerar que inescapavelmente entender a experiência religiosa depende de compromissos e afiliações. 

Nós não estamos em uma área de investigação ‘neutra’" (SMART, 1978, p. 20)*. 
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CAPÍTULO II – INTUICIONISMO 

 

 Ao tomar por objeto a hipotética univocidade acessível no inefável, a oposição 

entre a racionalidade e a irracionalidade – a primeira como mecanismo necessariamente 

circunstancial e a segunda como mecanismo capaz de experimentá-la - situa-se como 

nosso critério demarcatório. Argumenta-se que aquela não poderia ser alcançada ou 

transmitida por um pensamento racionalizado e que, portanto, para não andarmos em 

círculos, devemos abdicar de sua busca ou simplesmente tentar percebê-la por 

experimentações irracionais. O que arriscamos aqui é esta segunda alternativa, mesmo 

sua posterior enunciação em meios aceitos academicamente sendo tarefa bastante difícil. 

Neste momento, o que nos interessa é especular a existência desta “via”, compreendendo 

melhor a natureza irracional da intuição, que poderia acessar o absoluto. 

A reflexão a culminar nesta hipótese é simples, poucas páginas bastariam: a 

análise racional de um objeto necessariamente estará “contaminada” pelo observador e, 

consequentemente, por todo o contextualismo que o envolve. Todo processo racional, 

sendo dependente de teorias para funcionar, é uma criação e, consequentemente, algo 

artificial. Já uma univocidade seria dado natural e independente - a mesma alcançada por 

qualquer observador que a acessasse sem uma percepção “maquetizada”. Em síntese, 

deveríamos “naturalizar” nossos sentidos, excluindo conforme possível sua dimensão 

racional durante a apreensão do absoluto, e assim consideraremos a possibilidade 

epistêmica41 da irracionalidade.  

Ao passo que procuraremos não ir além deste ponto, procuraremos nele 

mergulhar. Enquanto o primeiro capítulo consistiu em uma desconstrução epistemológica 

(inescapavelmente longa e densa) para pedirmos aval a esta reflexão e evidenciar o 

problema, a presente etapa pede uma argumentação filosófica direcionada para especular 

uma alternativa. Firmando estas bases, viabilizaremos um terceiro capítulo mais breve e 

fluido. Uma “equação” simplificada pode estar munida de lógica interna, mas considera-

                                                           
41 Reforçamos que estamos equivalendo episteme a uma univocidade, enunciável ou não. Se 

considerassemos todo tipo de cognição como necessariamente racional, algumas expressões usadas ao 

longo da dissertação como “epistemologia do inefável”, “alcance epistêmico” e “epistemologia intuitiva” 

pareceriam confusas, já que não geram enunciados verbalizados, como quer a teoria do conhecimento. 

Entretanto, tendo esta pesquisa se dedicado a estudar epifanias e intuições em geral como a base de qualquer 

conhecimento enunciativo, não parece necessário empregar novo termo senão declarar de antemão que esta 

“epistemologia” não opera pela racionalização, mas busca o mesmo objetivo. 
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se que muitas audiências não poderiam (ou não se disporiam a) entende-la – seja por falta 

de repertório, por falta de interesse ou, mais provável, por rejeitá-la de antemão -, 

deixando-nos na estaca zero. Pode-se dizer que este capítulo procura, além de ser material 

de reflexão para os já interessados, trazer um debate com tema pontual e aberto à dinâmica 

controversa, na esperança de assim semear percepções na consciência do pesquisador 

agarrado à racionalidade (sobretudo pelo processo, como propôs Dascal). O restante do 

trabalho também pode, enfim, ser visto como um exercício de controvérsia a valorizar os 

frutos da prática dialógica, além de lançar algumas explicações para a própria “forma 

especial de racionalidade” (DASCAL, 1994, p. 83) que faz com que tais polêmicas sejam 

criadoras e, mesmo livres e não-objetivistas (SMITH, 2002), ainda munidas de coesão e 

utilidade. 

A proposta de trazer a irracionalidade como cenário alternativo de conhecimento 

não é novidade na filosofia e, portanto, poderia surgir embasada sob uma infinidade de 

autores e exemplos, mas consideramos eficaz concentrarmos a reflexão nas publicações 

do filósofo francês Henri Bergson. Tal escolha parece pertinente porque a matriz lógica 

de seu trabalho, que é a oposição entre análise por símbolos e intuição na duração, 

comporta-se de forma bastante análoga à oposição que aqui sugerimos: aquela entre a 

racionalidade e a irracionalidade, respectivamente. Opondo-se à complexidade e 

múltiplas vozes exigidas no primeiro capítulo, pretende-se que as páginas seguintes 

venham quase inteiramente em argumentos concentrados no autor em questão. Em 

primeiro lugar porque, como já dito, a ideia é pontual. Em segundo lugar, porque 

acumular referências além da conta seria, ironicamente, obscurecer tal simplicidade e 

exagerar o uso da própria análise racional na empresa de, justamente, colocá-la como 

indesejável para estes assuntos. 

 Dessa maneira, este capítulo se dedicará ao intuicionismo42 por meio de um 

levantamento de propostas bergsonianas presentes em alguns livros e conferências, que 

irão convergir na esperança embrionária de uma nova forma de acesso ao unívoco. Assim 

                                                           
42 Este termo pode ser entendido em três sentidos: matemático, geral (metodológico) e ético. Aqui 

empregamos a palavra no segundo sentido, que designa aquelas doutrinas ou métodos filosóficos que 

admitem a intuição como forma - e até forma primária - de conhecimento. Opõe-se a elas tendências 

antiintuicionistas, que destacam que a obediência à intuição nem sempre garante resultados válidos. Os 

intuicionistas também diferem entre si, segundo: o conceito de intuição que consideram predominante 

(intuição “vital” de Bergson, intuição fenomenológica e ideal de Husserl, intuição emotiva de Scheler, etc.); 

maior ou menor identificação do intuicionismo com o irracionalismo; sua posição diante do racionalismo 

moderno, do racionalismo em geral, etc. É evidente que aqui nos referimos precisamente (e exclusivamente) 

ao intuicionismo bergsoniano (BERGSON, 2006). 



65 
 

começaria a nascer uma “epistemologia do inefável” a abrir caminho para o capítulo final, 

onde poderão ser vislumbrados indícios de sua pertinência teórica ou, quem sabe, um 

cenário de aplicação. Aqui, a organização esquemática de conceitos em subcapítulos e 

tabelas procura destacar, de forma mais clara e eficiente para nosso propósito, aquilo que 

nos textos originais de Bergson aparece sem muita separação. 

Procuraremos fazê-lo para apontar categoricamente nossa demarcação. É 

pertinente notar que a dicotomia enfatizada pela distinção a ser teorizada (racional versus 

irracional) é, como toda teoria, artificial, e portanto, instrumental. O convite dascaliano 

feito à desdicotomização opera aqui não buscando transformar ambos os polos em uma 

mesma coisa, mas sugerir que eles devem agir em conjunto ao invés da exclusão de um 

pelo outro; porém, justificada a necessidade de ambos na produção do conhecimento, o 

que os distingue são os cenários de sua aplicabilidade ao invés da esperança de integrá-

los em uma mesma função: colocamos racionalidade e irracionalidade como pertinentes 

na tarefa acadêmica, mas disjuntivas entre si.  Por mais que se procure neste trabalho 

sugerir o absoluto como acessível através da experiência mística e colocá-lo como 

realidade (oposta à artificialidade da razão), uma dissertação é um instrumento racional 

– logo, funcional – que, neste caso, presta contas à própria demanda de racionalidade que 

tenta enfrentar. 

  

2.1. Métodos  

 - diferenças entre a análise racionalista e o intuicionismo bergsoniano 

 

 Henri Bergson (18.10.1859 – 04.01.1941) foi um filósofo e diplomata francês 

premiado com o Nobel de Literatura de 1927 por seu livro “A Evolução Criadora” 

(BERGSON, 2005a), de 1907, “em reconhecimento de suas ricas e vitalizantes ideias e a 

brilhante habilidade com a qual elas foram apresentadas”43. Seu pensamento, em síntese, 

é uma crítica às formas deterministas ou positivistas da ciência e da filosofia na empresa 

de explicar o mundo. Advogando por uma liberdade de reflexão emancipada das normas 

racionalistas - que, segundo ele, reduzem a realidade a leis previsíveis e manipuláveis -, 

                                                           
43 Citação destinada a Bergson na ocasião da premiação. Lista das frases atribuídas aos premiados de cada 

ano em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Literatura. 



66 
 

Bergson traz como alternativa, cara ao pensador que anseia compreendê-la, o recurso da 

intuição na duração, que será fundamental em toda sua bibliografia. 

 Em “Introdução à Metafísica” (BERGSON, 1974), um importante ensaio 

publicado em 1903 na “Revue de métaphysique et de morale”, Bergson lança as principais 

bases de sua filosofia, a servir como um prefácio de suas publicações posteriores. Sua 

ideia, que pode ser considerada uma espécie de “epistemologia intuitiva”, surge 

afirmando que a realidade é fluida e que não pode ser compreendida verdadeiramente a 

partir de objetos imóveis, sob uma análise reducionista - que é característica do aparato 

racionalista. Tira-se de lá que o inefável é acessível, ainda que indizível, pois a razão e 

sua linguagem não são as únicas formas de percebermos algo com coesão: “do fato de 

que fracassamos ao reconstituir a realidade viva com conceitos rígidos e pré-fabricados, 

não se segue que não possamos apreendê-la de alguma outra maneira” (BERGSON, 

1974, p. 38). Muito pelo contrário, seria inerente ao homem uma habilidade capaz de 

fazer coincidir sujeito com objeto e assim captar sua totalidade: a intuição. Seria esta uma 

experiência metafísica, faculdade suprema do impulso vital44, e faculdade cognoscitiva 

do verdadeiro filósofo. 

 As distinções que faz entre o método analítico e o método intuitivo ao longo de 

suas publicações será esquematizada no gráfico a seguir para apresentarmos com o 

máximo de clareza o intuicionismo bergsoniano, e também para esclarecer porque nos 

interessa. Sua teoria não aparece esquematicamente subdividida, mas, buscando sintetizar 

o que apresenta em seus textos e tornar esta exposição mais clara, tomamos a liberdade 

de fazê-lo. Importante ressaltar que as particularidades elencadas nas categorias que 

sugerimos não deixam de estar intimamente relacionadas dentro de seu respectivo 

método, sendo praticamente aspectos sutis de uma mesma coisa. Podemos considerar que 

a distinção marcante está na linha horizontal em destaque, de modo que entre as linhas 

verticais busca-se uma caracterização formal em prol de clareza na estruturação teórica 

de cada método. Tais colunas serão esclarecidas no decorrer do capítulo45:  

                                                           
44 O élan vital é um conceito importante cunhado por Bergson. Não parece necessário insistir frontalmente 

em sua teorização neste espaço, senão aponta-lo como o “impulso original de criação” sob a ótica 

bergsoniana, uma “alma” mais movente que precisamente identitária, um caminho natural por onde se 

conduz o ser até o ápice de sua evolução (BERGSON, 2005a). 
45 As seis primeiras estão expostas sequencialmente neste subcapítulo. A coluna “Duração” vem em 2.2, 

enquanto “Disciplina” é trabalhada mais abrangentemente em 2.3 e 2.4. O campo “Natureza” é brevemente 

comentado em 2.5, já que, sendo nosso critério demarcatório, permeia toda a dissertação.  
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 Grosso modo, podemos adiantar que a análise é a compreensão intelectual de um 

objeto (racional e relativa), enquanto a intuição é sua consciência epifânica (irracional e 

absoluta). Intuição é “a investigação metafísica do objeto no que ele tem de especial e 

próprio” (BERGSON, 1974, p. 24).  A análise é, por outro lado, o recorte da realidade, a 

mediação entre sujeito e objeto. Uma vez que o sujeito que formula a teoria - habitante 

do segundo mundo popperiano - apenas poderá acessar um objeto alheio por meio de uma 

visão contaminada pelo contexto que direciona seu olhar, ele se limitará a trazer respostas 

operacionais, mas relativas e não unívocas. Esta é “a operação que reduz o objeto a 

elementos já conhecidos, isto é, comum a este objeto e a outros” (BERGSON, 1974, p. 

20); portanto, toma sempre por base não um conhecimento original, mas comparações, 

de modo a nunca alcançar particularidades reais. É de se refletir de onde surgiriam, então, 

essas primeiras referências - que aceitamos como concretas nos primeiros objetos que 

usamos nas primeiras comparações - com as quais formulamos teorias sobre todo o 

mundo natural e, ainda, sobre o mundo subjetivo. Bergson afirma que surgiram de uma 

intuição anterior, insiste que a análise sempre se multiplica na direção do externo, e que 

as respostas últimas são exatamente as primeiras. O que devemos engatar é um processo 

inverso: não se chega à raiz de uma questão pela expansão para fora, mas pela 

simplificação para dentro, e “a intuição, se ela é possível, é um ato simples” (BERGSON, 

1974, p. 21).  

 Intuir, neste sentido, é romper a racionalidade contaminadora que habita o 

intervalo entre o sujeito cognoscente e o objeto observado. Não é necessário um embate 

frontal com ela para acessar a realidade de algo, senão para evidenciá-la como um entrave 

para investigações verdadeiramente filosóficas. Uma vez que analisar é postular algo 

artificial para nos orientarmos instrumentalmente, apreender o que é uma coisa - seja lá 

como a manejemos depois -, demanda que nos emancipemos das amarras da 

racionalidade. E é isto que procura alcançar o intuicionismo bergsoniano. 

 

2.1.1. Perspectiva 

 Bergson inicia sua reflexão partindo da afirmação de que, por mais que os 

filósofos tenham maneiras bastante divergentes de observar um objeto, eles partem da 

noção de que há apenas duas possibilidades de se conhece-lo: rodeando-o por fora ou 

entrando nele. Aqui instaura-se o primeiro critério a situar a dicotomia que irá nortear o 
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pensamento bergsoniano. A primeira possibilidade, por depender de um ponto de vista 

exterior à coisa, ou muitos, precisa de artifícios para tocá-la, que serão os símbolos46. A 

segunda não faz uso de pontos de vista nem de símbolos, pois parte da própria coisa, sem 

o intermédio da individualidade do perceptor e de recursos instrumentais.  

 Assim sendo, a posição em que se coloca o pesquisador frente ao objeto 

determinará seu método e os resultados possíveis. Podemos dispensar tentativas de 

graduar a distância de onde externamente o observamos: importa que o observador 

trabalha por um ponto de “fora” ou por uma percepção “dentro”, posto que qualquer 

perspectiva externa estará fadada exclusivamente aos recursos da análise, e a distância ou 

ângulo do observador em relação ao objeto só alterará os enunciados nele trabalhados, 

não o método de sua apreensão: “Seja, por exemplo, o movimento de um objeto no 

espaço. Percebo-o diferentemente conforme o ponto de vista, móvel ou imóvel, do qual 

eu o observo. Exprimo-o diferentemente conforme o sistema de eixos ao qual o remeto” 

(BERGSON, 2006, p. 184). Enquanto isso, uma intuição não dependerá do ponto de vista 

adotado em relação ao objeto, pois o observador estará no objeto. Analisar algo por pontos 

de vista é rodear este algo de fora, de modo que a perspectiva pode ser múltipla, mas 

nunca total - portanto, pode alcançar enunciados complexos, mas sempre relativos. 

Bergson lança alguns exemplos para melhor visualizarmos esta questão da 

perspectiva. Tomemos a personagem de um romance. Por mais que o escritor descreva-a 

com minúcias acerca de suas características de personalidade, e por mais que lendo esta 

descrição saibamos reconhece-la e prever algumas atitudes, não valerá o sentimento 

simples e indivisível de se estar dentro da personagem. Todos aqueles que se encantam 

por ficções mediadas pela arte conhecem essa sensação: muito embora talvez não a 

percebamos acontecer, quando mergulhados naquela história somos nós mesmos vivendo 

aqueles papéis com os quais nos identificamos. Talvez seja justamente esta inserção 

irracional – de nossa consciência dentro da figura fictícia, como se nos tornássemos ela 

própria por um instante – que justifique tantas paixões ao se acompanhar algumas obras. 

Se considerarmos o aspecto lúdico de um romance, onde nossa interação com aquelas 

linhas se dá por uma natureza bem diferente daquela através da qual nos relacionamos 

                                                           
46 Adiantamos que Bergson não usa aqui uma definição convencional para o termo. Enquanto o comum 

seja considerar “signo” um sinal natural (como a fumaça, quando se considera um sinal do fogo), e 

“símbolo” um sinal não natural, mas convencional, muitas vezes esta distinção não é suficientemente clara. 

Em nosso caso, o termo se refere ao aparato racional (teorias, cálculos e afins) de que dispomos para enlaçar 

objetos. Falaremos mais dos símbolos bergsonianos no tópico 2.1.3 – Expressão (p. 75).  
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com um livro técnico, perceberemos que não há muita estranheza neste recurso que o 

filósofo tenta apontar. Digamos que “entrar no objeto” (BERGSON, 1974) é se identificar 

com ele por uma simpatia na medida em que, em algum canto fugaz de nossa percepção, 

a própria distinção entre sujeito e objeto desvanece. Sobre este fenômeno tão comum à 

nossa própria vida cotidiana, digamos que se eu coincidisse um instante com a própria 

personagem, ela: 

me seria dada de uma vez, integralmente, e os mil acidentes que a 

manifestam, em lugar de se acrescentarem à ideia e enriquecê-la, me 

pareceriam, ao contrário, então, destacarem-se dela, sem, entretanto, 

esgotá-la ou empobrecer sua essência. Tudo o que me é contado acerca 

da pessoa me fornece pontos de vista sobre ela. Todos os traços pelos 

quais ma descrevem, e que só podem fazer com que eu a conheça 

através de comparações com pessoas ou coisas já conhecidas, são 

signos pelos quais a exprimimos mais ou menos simbolicamente. 

Símbolos e pontos de vista me colocam, pois, fora dela; apenas me 

fazem conhecer dela o que tem em comum com os outros e que não lhe 

pertence propriamente. Mas o que é propriamente ele, o que constitui 

sua essência, não poderia ser percebido de fora, pois é, por definição, 

interior, nem ser expresso por símbolos, pois é incomensurável com 

qualquer outra coisa. Descrição, história e análise me deixam, pois, no 

relativo. Somente a coincidência com a própria pessoa me daria o 

absoluto. (BERGSON, 1974, p. 20) 

As expressões destacadas na citação ilustram pontos importantes a serem 

trabalhados, respectivamente: a epifania (percepção imediata de um objeto47) dada pela 

intuição bergsoniana e a redução da complexidade; a disjunção entre símbolos (somam-

se infinitamente sem chegar ao cerne) e simpatia; a assunção de que a linguagem 

(racional), só pode mediar a investigação sob perspectiva exterior ao objeto; o limite da 

racionalidade em trabalhar apenas a partir do que já está posto; o efeito de expulsão do 

sujeito de dentro do objeto causado pela descrição; a natureza indizível do absoluto 

percebido pela intuição. 

Não parece razoável tomarmos como meramente especulativo este mecanismo tão 

espontâneo de identificação com o objeto, tão corriqueiro em nossas vidas. Entende-se 

que a simpatia, que ocorre quando “atribuo ao móvel um interior e como que estados de 

alma (...) e neles me insiro por um esforço de imaginação” (BERGSON, 2006, p. 184), 

nada tem de sobre-humano, e talvez essa imaginação nem exija grande esforço - seria 

simplesmente uma faculdade inerente ao homem. Mecanismo difícil de mapear, decerto 

                                                           
47 Não a estamos considerando aqui no sentido teológico - ou seja, a Epifania relacionada ao momento da 

manifestação de Jesus Cristo como o enviado de Deus, quando o mesmo se auto-conclama filho do Criador 

-, mas a súbita sensação de realização ou compreensão da essência de algo (BORRIELLO; CARUANA; 

DEL GENIO; SUFFI, 2003, p. 358). 
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(e insuficientemente mapeado quando por aproximações psicológicas isoladas, diria o 

filósofo48), mas o indescrito não é obrigatoriamente inexistente. A descrição de algo 

necessariamente sucede seu existir: o que justifica a sombra que não conseguimos 

iluminar com nossa razão é, simplesmente, o fato de que o entendimento daquele objeto 

em penumbra ainda está em processo de construção. E este estágio nada tem de 

condenável, pois discordar que o mundo natural está posto e que nossa compreensão dele 

está em crescente construção é negar a própria ciência49.  

Pode-se dizer (com razão) que precisamos compreender melhor este sentido 

simpático para convertê-lo em alguma metodologia, mas de antemão já podemos 

considerar esta coincidência com o objeto apontada pelo filósofo (e seus desdobramentos 

na percepção quanto à coisa) como movimento de consciência positivamente real, 

experimentável e, portanto, merecedor de atenção. O real “é”, por si, e não simplesmente 

o que se descreve, e o intuicionismo diria que a descrição é justamente o que ele menos 

é: “a análise é a operação que reduz o objeto a elementos já conhecidos, isto é, comum a 

este objeto e a outros. Analisar consiste, pois, em exprimir uma coisa em função do que 

não é ela” (BERGSON, 1974, p. 20-21). Mas, muito comumente, na tentativa de 

dominarmos o mundo em categorizações racionalistas, saltamos apressadamente da 

premissa de teorizar artificialmente para a de tomar a teoria por realidade. 

Sugerimos aqui uma imagem a ilustrar esta distinção bergsoniana entre o “fora” e 

o “dentro”. Posicionando sujeitos e objeto, imaginemos a existência ou ausência de um 

interstício entre eles. Veremos o que Bergson entende por “ponto de vista” e “simpatia” 

no subcapítulo seguinte. Importa agora notar que, na intuição, o observador se instala 

dentro do objeto e pode percebê-lo inteiramente. Na análise, independente da distância, o 

sujeito depende de ângulos que, percorrendo o interstício e levando consigo os símbolos 

ali disponíveis para “preencher o espaço”, apenas flagram uma parte limitada do objeto: 

                                                           
48 "Sentimos bem que a psicologia continua a deixar-se iludir pela linguagem quando, depois de designar 

pela mesma palavra todas as atenções prestadas a todos os casos possíveis, já não vê entre elas, que se supõe 

então serem de uma mesma qualidade, outra coisa que não sejam diferenças de grandeza." (BERGSON, 

2005b, p. 51). Segundo Bergson, em semelhança a outras ciências, a psicologia precisa ignorar a unicidade 

do ser (a absoluta que não se equivale à soma das partes – tanto porque não poderíamos elencar 

racionalmente todas as partes para somá-las) pra se fazer aplicável. A crítica não é contra seu método, mas 

contra tomar suas postulações por absolutas, no sentido de pretender abranger o ser integral: "Ele [o 

psicólogo] começa por negligenciar o colorido especial da pessoa, que não poderia ser expresso em termos 

conhecidos e comuns. Depois, ele se esforça para isolar, na pessoa já asim simplificada, tal ou qual aspecto 

que se presta a um estudo interessante.” (BERGSON, 1974, p. 26). 
49 Como trabalhado no capítulo anterior, um critério popperiano para considerar um enunciado 

verdadeiramente científico é justamente sua refutabilidade ou falseabilidade. 
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2.1.2. Percepção 

 Enquanto apresenta a questão das perspectivas, Bergson fala de nossos recursos 

para perceber algo e também dos recursos para expressar algo de acordo com o método 

pelo qual seguiremos em uma investigação. No aspecto analítico, a expressão não é algo 

completamente à parte da percepção: encadeamos nosso entendimento racional (interior) 

por meio de teorias e associações, mesmo antes da tentativa de o transmitirmos pelo 

verbo. Já no aspecto intuitivo, a percepção não é em si um processo, mas algo imediato, 

e as possibilidades de sua expressão estão emancipadas do processo epifânico, tomando 

palco depois e por outros métodos (motivo pelo qual o espaço correspondente à expressão 

da intuição foi deixado vazio na tabela). A distinção entre percepção e expressão analítica 

é, sobretudo, conceitual: 

Apesar de falarmos separadamente de pensamento e linguagem, de 

razão e comunicação, precisamos estar cientes da unidade entre o 

pensamento e seus modos de expressão, conforme em grego se usa a 

palavra logos tanto para discurso quanto para razão. O problema dos 

limites da razão e o problema dos limites da linguagem são dois 

problemas conectados, e se uma solução plausível for proposta para um 

deles, deve ter algo a oferecer também para a solução do outro. 

(BAMBROUGH, 1978, p. 201)* 

Tendo isso em mente, os recursos de percepção do objeto estão intimamente 

ligados à questão da perspectiva: são os pontos de vista (quando sob estudo racional, fora 

do objeto) e as simpatias (quando sob estudo irracional, dentro dele). Falar de pontos de 

vista é falar sobre ângulos a partir dos quais analisamos nosso horizonte, que será um ou 
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outro horizonte dependendo da posição inicial em que nos colocamos. Pontos de vista são 

justamente os vértices de onde partem os ângulos projetados até o objeto, nos interstícios: 

a conexão lançada até o alvo de interesse pelo sujeito observador, que se posiciona fora 

dele.  

Para efeito de ilustração, imaginemos que o marinheiro (sujeito), comprometido a 

ficar em seu barco (paradigma), vê uma garrafa com uma mensagem (objeto) sendo 

levada pelas ondas próximas, mas fora do alcance de sua mão. Ele procurará puxar a 

garrafa fazendo uso de algum instrumento que por ventura tenha consigo (símbolo), já 

que não seria “seguro” saltar ao mar incerto (controvérsia) e abdicar momentaneamente 

da estabilidade do barco50. Seja esse instrumento uma vara, ou um graveto, nesta analogia 

o ângulo e distância em relação ao objeto, que limita o sujeito a determinados movimentos 

tentando “puxá-lo” pra si, aponta para aquilo que Bergson define como ponto de vista. 

Dascal faz a crítica: 

Os cientistas em geral agem como aquele bêbado da piada, que 

procurava a chave do carro embaixo do poste de iluminação porque ali 

estava mais claro, embora a tivesse perdido em outro lugar. (...) e é com 

essas "luzes" que o cientista vai olhar a diversidade observacional, só 

vendo o que as "luzes" lhe permitem ver. Se a "chave" estiver ali, muito 

bem; se não estiver, paciência. (DASCAL, 1991, p. 19-20) 

O ponto de vista é a iluminação do poste. É, enfim, o ângulo pelo qual o 

observador, estando fora do objeto, e munido de uma ferramenta, o cutuca. É crucial 

notarmos, também, que o instrumento a ser empregado para puxar a garrafa até nós 

dependerá não apenas do que carregamos em nossos bolsos ou em nosso barco, como 

também do próprio cenário onde nos situamos e o que lá está disponível para que usemos 

de ferramenta. Esta analogia aponta que nosso alcance analítico será sempre determinado 

pelas circunstâncias e pelo aparato que portamos – ou seja, o ponto de vista está sempre 

fadado a um contextualismo (um paradigma ao qual juramos fidelidade, por exemplo) e 

este definirá nossos resultados. Seja vara ou mero graveto, seu comprimento varia de 

acordo com a perspectiva, de modo a parecer que, quanto mais longo ou pesado é, mais 

longe está o objeto que queremos51. 

                                                           
50 Muito embora o barco também esteja no metafórico mar incerto, como argumentado no primeiro capítulo, 

vale lembrar. 
51 Isto reforça a ideia bergsoniana de intuição como algo simples, e a análise, algo complexo. Prolongando 

a metáfora, não é à toa que, frente a severas demandas de racionalidade, muitas vezes esses gravetos 

analíticos tornem-se aríetes que acabam por desmoronar o objeto. 
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Isso posto, podemos considerar que pontos de vista são múltiplos, ou mesmo 

infinitos, e como não podemos nos situar em todos ao mesmo tempo, não poderiam 

abarcar todos os objetos nem o todo de um objeto: 

Em seu desejo eternamente insatisfeito de abarcar o objeto em torno do 

qual ela está condenada a dar voltas, a análise multiplica sem fim os 

pontos de vista para completar a representação sempre incompleta, 

varia sem cessar os símbolos para perfazer a tradução sempre 

imperfeita. (BERGSON, 1974, p. 21) 

 Em ação, a análise externa se desenvolve ao infinito dos ângulos, mas não captura 

o infinito da coisa em si, pois seu absoluto só poderia ser tomado a partir do vértice dele 

mesmo. Simpatia, por outro lado, é a coincidência com o objeto. Ela não opera com 

pontos de vista porque não há distância deste até o sujeito, já que está dentro dele. Como 

demonstra a ilustração anterior, a percepção do objeto que parte de dentro apreende-o por 

todos os lados de uma só vez, enquanto a percepção por pontos de vista não ultrapassam 

essa esfera ou tocam o interior da coisa, e enxergam apenas um trecho limitado de seu 

contorno. “Filosofar consiste em inverter a marcha habitual do trabalho do pensamento” 

(BERGSON, 1974, p. 38) – para Bergson, precisamos deixar de pensar um objeto de fora 

pra dentro, e passar a pensar de dentro pra fora, por um ângulo que de dentro se ramifica 

diametralmente. Pela faculdade da intuição, não precisaríamos de gravetos, não 

estaríamos enclausurados em possibilidades mediante o contexto. Ainda assim, teríamos 

uma forma de alcançar quaisquer objetos, bastando em cada um se inserir.  

A analogia com a identificação de personagens em obras literárias é um exemplo 

dessa simpatia. Uma forma ainda mais fácil para o pesquisador compreender o que 

Bergson quer dizer com o termo é considerar a intuição um sentido simpático, e em nossa 

auto percepção há o exemplo mais evidente de como ela opera: “Podemos não simpatizar 

intelectualmente, ou antes, espiritualmente, com nenhuma outra coisa. Mas certamente 

simpatizamos com nós mesmos.” (BERGSON, 2006, p. 188). Porém, se a simpatia 

consiste em trocar múltiplos ângulos externos a um objeto pelo único ângulo possível 

dentro dele (que nem seria mais um ângulo, mas tudo que o preenche), de modo que não 

exista mais distinção daquele com o sujeito, poderíamos supor que a intuição meramente 

culmina em “encerrar o filósofo na contemplação exclusiva de si mesmo?” (BERGSON, 

1974, p. 34). Não, porque a auto percepção é apenas o exemplo mais claro deste 

movimento de consciência, que também ocorre mediante outros objetos. Romper 

interstícios não é transformar o sujeito no objeto, apenas ali inseri-lo – da mesma forma 
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que “sentimos” a personagem de um romance sem perdermos de vista durante algum 

instante que somos outra pessoa fora daquelas páginas. 

Assim criamos esperança frente à apreensão universal daquele alvo de interesse. 

A análise não permite tal conquista, posto que cada observador terá seus próprios 

“gravetos circunstanciais” e, mesmo que procure apenas um objeto (ou apenas um ângulo 

daquele objeto), ele sempre terá uma subdivisão implícita e infinita aos olhos da 

racionalidade – logo, meros fragmentos do absoluto daquilo que buscamos. Porém, se 

dois observadores acessarem seu absoluto (ou seja, por entrarem nele sob exercício de 

simpatia), chegarão na mesma resposta: uma não fadada ao contextualismo da 

racionalidade, uma vez que não são diferentes pontos de vista sobre um objeto à parte, 

mas a única percepção possível52 – e irracional - que dois ou cem observadores distintos 

teriam sobre aquele mesmo objeto, por mais que sua posterior expressão siga caminhos 

diferentes. 

 

2.1.3. Expressão 

  Os símbolos seriam os recursos pelos quais explicamos as coisas racionalmente, 

a matéria que compõe aquele bastão com o qual os observadores em seus pontos de vista 

externos arriscam cutuca-las. Estes símbolos referidos por Bergson, que mediam a análise 

do objeto, são os “sistemas de eixos ou de pontos de referência aos quais o relaciono” 

(BERGSON, 1974, p. 19). Ou seja, entendemos por este termo todo o aparato racional-

linguístico disponível para a tentativa de tradução daquele objeto: expressões, conceitos, 

imagens, dados e os diversos referenciais úteis para compreendermos pela racionalidade 

e para apontarmos pela linguagem o que tal coisa (teoricamente) é. Perfazem estes 

símbolos a ampla gama de recursos empregados pelas ciências e pela filosofia racionalista 

na investigação de qualquer assunto definido. Pode-se dizer que todos os edifícios que se 

                                                           
52 Ao longo do trabalho consideramos uma intuição “ideal”, que é a única à qual Bergson se refere em seus 

escritos. Não aplicando o método idealmente, e deixando racionalizações invadirem a percepção, devemos 

esperar a presença de “ruídos” no processo e no resultado final, provenientes dos “aparelhos receptores” 

distintos que, naturalmente, cada observador tem. Apenas isolando tais interferências se atinge aquele 

resultado, e o filósofo sugere que isso acontece quando simpatizamos com o objeto corretamente. 
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produz academicamente tomam os símbolos como tijolos, as teorias são o cimento (e 

também símbolos) a lhes unir com solidez, e o resultado da pesquisa é o próprio edifício53.  

 Assim se organiza a produção de conhecimento que temos por convencional, mas 

o filósofo francês buscará ultrapassar este método. Para ele, a tradução é a composição 

de símbolos linguísticos ou numéricos que servem de mediadores naquela análise, mas 

um meio falho e artificial de acesso à realidade. Posto que circunstancial, distancia-se do 

absoluto, pois alcançamos apenas os objetos que nosso instrumento alcança: “será, pois, 

em vão que acreditaremos apreender uma realidade de que eles se limitam a apresentar-

nos a sombra” (BERGSON, 1974, p. 24). 

 A nova abordagem tenta colocar a análise em oposição a um método capaz de 

dispensar os símbolos e alçar aquilo que Bergson considera a verdadeira metafísica: 

Se existe um meio de possuir uma realidade absolutamente, em lugar 

de a conhecer relativamente, de colocar-se nela em vez de adotar pontos 

de vista sobre ela, de ter a intuição em vez de fazer a análise, enfim, de 

a apreender fora de toda expressão, tradução ou representação 

simbólica, a metafísica é este meio. A metafísica é, pois, a ciência que 

pretende dispensar os símbolos. (BERGSON, 1974, p. 21) 

 O autor não economiza frases para defender a importância de uma filosofia que 

não opera com eles, sempre valorizando a simplicidade, que é sua natureza fundamental: 

“a metafísica procura simplificar-se, aproximar-se mais da vida. Creio que ela está certa 

e que é nesse sentido que devemos trabalhar (...) Pois a complicação da letra não deve 

fazer perder de vista a simplicidade do espírito” (BERGSON, 2006, p. 123). Os símbolos 

são tão relativos quanto os pontos de vista: aquele mesmo graveto do exemplo é que se 

tornará uma “caneta” quando a percepção analítica virar expressão analítica. 

 Para Bergson, a realidade é simples em natureza, e simples deixa de parecer 

quando nos obrigamos a explica-la sob um impulso racionalista, fazendo uso de símbolos 

e mais símbolos. Estes, por partirem de inúmeros pontos de vista, tendem ao infinito como 

em uma progressão geométrica. Instaurada na cultura epistemológica dos filósofos em 

geral está a necessidade de alcançar o absoluto – caso seja considerado acessível -, pela 

crescente complexificação da teoria. Neste sentido “iluminista”, digamos, iluminar uma 

questão seria se aprofundar nela numa progressão crescente em especificidade. Mas 

                                                           
53 “De início, um sistema filosófico parece erguer-se como um edifício completo, de uma arquitetura 

engenhosa, no qual as medidas foram tomadas para que nele possamos alojar de forma cômoda todos os 

problemas” (BERGSON, 2006, p. 124). 
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quanto mais minuciosa é nossa análise, menos simples e mais restrita a um objeto ela 

será. Pode-se dizer que o aprofundamento racional na observação de uma coisa, por mais 

que justamente pretenda esclarecê-la melhor, opera no sentido de multiplicar seus 

símbolos e, portanto, deixa-la menos simples. Assim, nosso afã analítico a anteceder a 

frustração na descoberta aponta “que levantamos a poeira e que nos queixamos depois de 

não enxergar” (BERKELEY, apud BERGSON, 2006, p. 137). 

Parece razoável considerar que um conceito claro não pode estar muito distante 

de uma ideia simples, e muito frequentemente vemos que, espontaneamente e talvez sem 

tomar consciência da quimera que está criando54, o intelectual procura alcançar tal clareza 

justamente através de definições que se sobrepõe umas às outras. Medida operacional 

louvável, mas epistemologicamente crítica: este é o fardo do pensador que se atém à 

racionalidade da análise como critério de legitimação do conhecimento, diria Bergson, 

caminhando no sentido oposto ao que deveria - trocando a simplicidade pela 

complexidade na interminável disponibilidade dos símbolos. Interminável porque eles 

não estão postos, são criados, e portanto pode-se construir, encaixar ou delinear qualquer 

coisa pela concepção simbólica para conferirmos coesão a um sistema e torna-lo útil - 

mas estaremos assim na província do artificial, e não do real: "uma língua é um produto 

do uso. Nada, nem no vocabulário nem sequer na sintaxe, vem da natureza." (BERGSON, 

2005b, p. 38). O caminho do filósofo que pretende apreender o absoluto de uma ideia 

deveria ser, pelo contrário, a redução dos símbolos (portanto, da razão): “Nesse ponto, 

encontra-se algo simples, infinitamente simples, tão extraordinariamente simples que o 

filósofo nunca conseguiu dizê-lo. E é por isso que falou por toda a sua vida.” (BERGSON, 

2006, p. 125). 

 Uma verdadeira apreensão do absoluto sequer poderia fazer conceitos, porque 

versa sobre algo único, e o conceito serve justamente para a comparação entre coisas 

iguais. Por mais complexo que pareça o digladiar racionalista, ele pode apenas criar o 

artificial para se associar com algo já conhecido – e, frente às questões últimas, queremos 

buscar o que não conhecemos: “A linguagem captura [apenas] similaridades e 

características compartilhadas entre experiências. (...) Unicidade só se percebe no íntimo 

do experimentador.” (MATILAL, 1992, p. 145). Este fardo do intelecto a se opor às 

                                                           
54 “o formidável aparato dos teoremas com o emaranhado das definições, corolários e escólios, e essa 

complicação de maquinário e essa potência de esmagamento que fazem com que o iniciante (...) seja tomado 

de admiração e de terror como diante de um encouraçado do tipo Dreadnought” (BERGSON, 2006, p. 130). 
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dimensões mais sutis da imaginação há de ser considerado ao trabalharmos objetos de 

natureza irracional:  

Mas como a comparação extraiu uma semelhança, como a semelhança 

é uma propriedade do objeto, como uma propriedade tem todo o jeito 

de ser uma parte do objeto que a possui, persuadimo-nos facilmente de 

que, justapondo conceitos a conceitos, recomporemos o todo do objeto 

a partir de suas partes e obteremos, por assim dizer, um equivalente 

intelectual dele. (BERGSON, 2006, p. 193)  

Bergson comenta que o empirista e o racionalista pensam encontrar o todo do 

objeto pela soma de seus fragmentos, às vezes criando um conceito para determinada 

aglomeração arbitrária de alguns deles - como o “eu” que busca o psicólogo, ignorando o 

colorido especial da pessoa. Mas, neste caso, enquanto o primeiro conclui que nada há 

além da multiplicidade de estados psicológicos (a negar o espaço de um “eu”), o segundo 

persiste afirmando aquela unidade através da soma, ou ainda, da negação do que se 

enumerou em uma entidade (um “eu”) completamente indeterminada. O filósofo alerta 

que aí está precisamente a ilusão, e que aí está também o perigo: afinal, “o grande erro é 

crer que poderemos (...) encontrar por trás de uma palavra uma coisa” (BERGSON, 1974, 

p. 27). Esse é o motivo pelo qual os símbolos expressos são dispensáveis para a apreensão 

metafísica em si, e pelo qual devemos emprega-los em seu devido papel, mas não deixá-

los dominar ou conceder status epistêmico a objetos inefáveis – ou seja, inacessíveis por 

meio deles.  

Depreende-se daí que o meio de expressão do método intuitivo não existe, ou há 

de ser outro. Poderemos, dispensando a racionalidade e consequentemente a linguagem 

acadêmica, trazer a amplas audiências uma informação que só poderia ter sido captada 

pela intuição e que, se expressa por símbolos, seria contaminada? Neste primeiro 

momento responderemos que não, que não há meios de expressão racional para aquilo 

que é inexprimível. Mas seria a racionalidade nossa única forma de expressão? Ainda, 

seria necessário expressá-lo intencionalmente para sua percepção ser justificada e exercer 

uma função?  

 

2.1.4. Cadência 

 Por este termo queremos nos referir à rapidez da apreensão do objeto em cada 

método: a análise é um processo com várias etapas, por mais rápidas que nos pareçam, 

enquanto a intuição é instantânea. Esta observação é de suma importância porque nos 
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ajuda a distinguir uma apreensão racional de uma irracional, sobretudo pelo fato de que 

frequentemente se misturam em nosso entendimento: a racionalização é sempre um 

processo, enquanto o real de um objeto simplesmente “é”, instantaneamente, dispensando 

tradução quando enlaçada pela epifania:  

Ora, esta extensão e este trabalho de aperfeiçoamento lógico podem 

prosseguir durante séculos, enquanto o ato gerador do método dura 

apenas um instante. Esta é a razão por que tomamos tão frequentemente 

o aparato lógico da ciência pela própria ciência, esquecendo a intuição 

de onde saiu tudo o mais. Do esquecimento desta intuição procede tudo 

o que foi dito pelos filósofos, e pelos próprios cientistas, acerca da 

“relatividade” do conhecimento científico. É relativo o conhecimento 

simbólico por conceitos preexistentes que vai do fixo ao movente, mas 

não o conhecimento intuitivo que se instala no movente e adota a 

própria vida das coisas. (BERGSON, 1974, p. 39) 

 Esta mistura entre ambas as formas de procurar a realidade também nos remete a 

outro detalhe importante: ainda que seja inevitável no pesquisador a subsequente tentativa 

de interpretação racional de uma percepção irracional, seja qualquer maquinação racional 

ancorada em uma premissa irracional subjacente, notemos que em ambos os casos onde 

racionalidade e irracionalidade se interpenetram, a segunda necessariamente antecede a 

primeira.  

 Adiantamos que tal premissa não é consensual. Segundo o poeta e filósofo hindu 

Bhartrhari (MATILAL, 1992), expressibilidade constituiria a essência de qualquer 

consciência. Afirma que, tão logo a reação sensorial penetra no nível cognitivo, penetra 

no linguístico, embora nem sempre usemos expressões: para ele, entender é “tornar 

linguístico” em algum nível implícito. Ainda insistiremos, porém, no último capítulo, que 

a racionalização é posterior. Afinal, poderíamos considerar que os animais – irracionais 

– não têm consciência, ou melhor, não “interpretam” elementos do mundo captados pelos 

seus sentidos? E um bebê humano? Seria ele inconsciente, um indivíduo não-

cognoscente, até que se alfabetizasse?  

Aqui, acompanhando Bergson, consideramos a interpretação simbólica sempre 

posterior à impressão e, consequentemente, a análise sempre posterior à intuição, o que 

só poderia indicar uma univocidade irracional subjacente a nossas percepções racionais. 

Enquanto Rubem Alves insiste (ALVES, 2012) que tanto a ciência quanto nosso senso 

comum, em seu aspecto analítico, partem de uma assunção apriorística irracional – em 

especial na admissão (inconsciente) de uma ordem subjacente à natureza -, também 

afirma David Hume que “em todos os raciocínios derivados da experiência existe um 
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passo dado pela mente que não é apoiado por nenhum argumento ou processo do 

entendimento” (HUME, apud ALVES, 2012, p. 53). Não seria este um indício plausível 

de que há univocidades “antropologicamente compartilhadas” – mesmo sem fundo 

racional, crenças imediatamente tomadas como verdadeiras pelo homem (racionalista ou 

não), originalmente irracionais? 

 Consideramos que a análise é capaz de multiplicar infinitamente os símbolos na 

tentativa de enjaular o objeto, sempre sem sucesso. Eis aqui o fato de que, sendo a epifania 

instantânea, a apreensão unívoca há de ser breve e simples, não demorada e complexa. 

Porém, é claro, o simples não é o simplório, e o filósofo francês tem o cuidado de observar 

que não podemos tomar uma racionalidade “rasa” por uma irracionalidade: “o 

inconveniente dos conceitos demasiado simples, neste caso, é o de serem 

verdadeiramente símbolos, que se substitui ao objeto que simbolizam, e que não exigem 

de nós nenhum esforço” (BERGSON, 1974, p. 23). Esta brevidade sugerida na cadência 

não é uma brevidade na enunciação racional, em conceitos, mas a brevidade característica 

de outro canal de percepção que não a racionalidade: "Há um paralelo a ser percebido 

entre a ideia de comunicabilidade sem um veículo e a ideia de intuição como uma 

faculdade que concede imediata consciência, uma percepção acentuada sem nenhum 

veículo para fazer a mediação" (BAMBROUGH, 1978, p. 210)*. 

 Tendo em vista esta simplicidade irracional como primeira instância de nossa 

percepção das coisas, concluímos que podemos chegar à parte pelo todo, mas não ao todo 

pela parte. Bergson contesta Kant, pois “se a metafísica pretende se constituir com 

conceitos que possuiríamos antes dela (...), é bastante evidente que ela se torna artificial 

como todas as obras do entendimento puro” (BERGSON, 1974, p. 42). Podemos aplicar 

uma conversão do absoluto ao relativo, mas não do relativo ao absoluto, pois “da intuição 

podemos passar à análise, mas não da análise à intuição” (BERGSON, 1974, p. 32). Já 

que “pensar consiste, ordinariamente, em ir dos conceitos às coisas, e não das coisas aos 

conceitos” (BERGSON, 1974, p. 30), não é difícil saltar à conclusão de que uma forma 

de potencializar a intuição é “suspender o raciocínio analítico”55. Mesmo tendo intuído o 

                                                           
55 Não enfrentaremos aqui esta questão mas, a um primeiro momento, parece interessante às ciências da 

religião aprofundar esta hipótese em pesquisas futuras, tomando como base o budismo e a ideia de “vazio 

da mente”. Muito embora não possamos afirmar que o conceito sugere uma absoluta suspensão do 

pensamento, a predominância da razão sobre a sensibilidade seria o gérmen do sofrimento humano. 

Encontramos impressão análoga no Vipassanā (Pāli) ou vipaśyanā (sânscrito), uma prática de meditação 

supostamente ensinada na Índia há 2500 anos por Gautama, o Buda. Sua doutrina funda-se na consciência 

da eterna transitoriedade das coisas (anicca), colocando como ponto central da prática a equanimidade: 
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objeto idealmente, é evidente que enfrentaríamos o problema da contaminação pela 

linguagem não apenas ao transmiti-lo, mas também em nossa própria interpretação 

intrasubjetiva. Assim, reforçamos que a “pureza” do apreendido se manifesta no instante 

da intuição.  

 

2.1.5. Sentido 

 Sem dúvida, é questionável que um pesquisador dê poder normativo a um 

fenômeno tão pouco palpável, ou “domável” por nossas categorias intelectuais. É, 

sobretudo, uma preocupação justa contra o risco de anarquias epistemológicas como o 

confessionalismo nas ciências da religião. Mas se concordarmos com a proposta de 

Bergson levantada até aqui – de que há um tesouro a ser retirado do intuicionismo -, como 

simplesmente ignorar o não-racionalizável? O segredo talvez seja considerar que o canal 

determinante da univocidade não é dado pelo objeto, ou construído pela teoria: está no 

sentido usado para experimentá-la. Que esta exposição, evidentemente, está criando 

termos e analogias unicamente pela esperança de melhor apontamento discursivo quanto 

a fenômeno tão subjetivo, sem pretender estar “anatomizando” o espírito e suas 

potencialidades, nunca é pouco lembrar. Assim, aqui estamos imaginando o “sentido” em 

analogia aos cinco sentidos físicos que temos por natureza56. 

Alguns estudiosos do misticismo dizem que a "intuição é mencionada em casos 

onde há entendimento adquirido sem procedimentos e que não acessíveis à percepção dos 

sentidos" (BAMBROUGH, 1978, p. 203)*, se referindo aos cinco. Por essas faculdades 

é que podemos experimentar o mundo físico e, partindo destas informações colhidas, 

interpretá-lo; mas, quanto ao que extrapola o sensível físico, onde estaria o canal que 

movimenta tal informação? Logo, se pudermos pensar em “sentidos” para ambos os 

métodos, e imaginar os processos que mediam cada um, a análise está para o raciocínio 

como a intuição está para a epifania. Talvez devamos categorizar esta última sob outra 

palavra – como “processo” ou “via” -, pois é menos a função “antropológica” pela qual 

captamos as informações (que seria a intuição), e mais propriamente o veículo pelo qual 

são trazidas a nós. De qualquer forma, consideramos a ideia de um “recipiente” que 

                                                           
observar as coisas sem julgá-las racionalmente nos traria completude. Por sugerir apenas observarmos e 

“ver as coisas como realmente são”, seu nome, curiosamente, significa insight (HART, 2012). 
56 Interessante considerar que, popularmente, taxamos a intuição de “sexto sentido”. 



82 
 

carrega informações a partir do canal intuitivo, que é ao mesmo tempo algo externo ao 

sujeito e interno ao objeto, mas por onde ambos se conectam. 

Nunca será demais insistir que enlaçar um objeto intuitivamente não é um 

processo intelectualista. É de se esperar que certas audiências, mesmo dando espaço ao 

intuicionismo aqui apresentado, esperem uma metodologia racionalizada para emprega-

lo. Nosso intuito aqui não é este - muito embora, através da dissertação, se queira justificar 

experimentações metodológicas em trabalhos futuros -, mas precisamente indicar, por 

exclusão, que a racionalidade dura decididamente tem seus limites, então deslizar para 

continentes irracionais é uma guinada coerente, quais sejam. Por esse motivo, parece mais 

fácil a entendermos filosoficamente do que operacionalmente, mais como um sentido do 

que como um método. 

Ao mesmo tempo, não equivalemos aqui “raciocínio” a noesis, mas a dianóia57. 

Este processo corresponde a toda a gama de associações que fazemos através de 

conceitos, um trabalho mental, analítico. Já a intuição, retomemos, é “a simpatia pela qual 

nos transportamos para o interior de um objeto para coincidir com o que ele tem de único 

e, consequentemente, de inexprimível” (BERGSON, 1974, p. 20). Desfrutar do sui 

generis de um objeto por nele se inserir não só é algo simples, como “nada tem de 

misterioso” (BERGSON, 1974, p. 44)58. Seria ela um empirismo verdadeiro, uma 

auscultação espiritual a lhe palpitar a alma (BERGSON, 2006, p. 203), pois despende 

um esforço absolutamente novo para cada novo objeto que estuda – pois cada objeto é 

novo: apenas os conceitos com os quais insistentemente se tenta vestir tanto a ele quanto 

a outros objetos é que se repetem.  

 

2.1.6. Alcance 

 Outra característica a separar o método analítico do intuitivo – e provavelmente a 

mais importante para nossa finalidade - é sua promessa de universalidade epistêmica. 

                                                           
57 Em Platão, dianóia é o pensamento discursivo, o pensar que procede por raciocínio, ao contrário de 

noesis, entendida como pensamento intuitivo, isto é, a captação imediata de uma realidade inteligível. 
58 Bergson não afirma que qualquer pessoa pode, simplesmente, e a qualquer momento, “ativar” a intuição, 

como se fosse o botão de um aparelho. Na verdade, ao colocar os místicos como figuras raras (BERGSON, 

2005b), dá a entender que poucos são os que conseguem fazê-lo com propriedade. Eis a insistência de 

criarmos uma metodologia mais rigorosa para tal, que não ousamos formular neste trabalho, nos limitando 

a defender sua possibilidade. O que o filósofo quer afirmar ao considerar a intuição “simples” é que, quando 

nos tornarmos experientes no uso deste “sentido”, a apreensão será simples.   
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Sendo a análise necessariamente dependente de uma perspectiva externa – 

consequentemente, de pontos de vista, de expressão simbólica, de cadência gradual e 

processual -, é necessariamente circunstancial, logo, relativa. Enquanto a racionalidade 

pode infinitamente criar conceitos fora do objeto, se afastando dele conforme se 

multiplicam, a intuição justamente concentra o infinito interior ao objeto em uma 

percepção simples e instantânea: 

Uma representação tomada de um certo ponto de vista, uma tradução 

feita com certos símbolos, permanecem sempre imperfeitas comparadas 

com o objeto representado, ou que os símbolos tentam exprimir. Mas o 

absoluto é perfeito no sentido de que é perfeitamente o que é. 

(BERGSON, 1974, p. 20) 

Não podemos perder de vista este “simplesmente é” do absoluto, uma vez que é o 

próprio horizonte da epistemologia: se naquela disciplina o que se espera postular são 

critérios universais de validade sobre “o que é o conhecimento”59, não podemos nos 

limitar à relatividade de pontos de vista ou aproximações parciais. Se a ciência busca 

transcender sua função utilitária e dar respostas sobre a realidade, deve se concentrar 

naquilo que “simplesmente é”, pois essa é a principal característica do absoluto, e 

“absoluto” é o adjetivo que caracteriza a episteme. 

Neste sentido, enfatiza Bergson, absoluto é associado com perfeição. E, pela 

mesma razão, foi associado com infinito, que é aquilo “que se presta ao mesmo tempo a 

uma apreensão indivisível e a uma enumeração inesgotável” (BERGSON, 1974, p. 20). 

Isso resgata a afirmativa de que a análise pode se multiplicar indefinidamente, mas sem 

condensar a própria totalidade múltipla em uma coisa só, como a intuição pode. Bergson 

exemplifica dizendo que poderíamos tentar comunicar a quem não sabe grego a impressão 

que um poema de Homero nos transmite em particular, primeiro pela tradução, então pela 

explicação, exemplificação, mas sem nunca sermos capazes de exprimir efetivamente o 

que desejamos exprimir. Também poderíamos fotografar uma cidade por diversos 

ângulos, mas não importa quantas fotos fossem, não substituiria o absoluto que seria estar 

nesta cidade em relevo. O infinito está contido nessa simpatia, quando nenhuma 

observação da cidade “de fora” – pelas milhares ou bilhares de fotos que fossem - poderia 

contê-lo:  

                                                           
59 A pergunta “o que é o conhecimento?” é justamente a que a personagem Sócrates faz para o jovem 

ateniense Teeteto no referido diálogo platônico que leva seu nome (PLATÃO, 2007). Pode-se considerar a 

obra como um condensado epistemológico. 
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O que experimentarei não dependerá do ponto de vista adotado em 

relação ao objeto, pois estarei no próprio objeto, nem dos símbolos 

pelos quais poderia traduzi-lo, pois terei renunciado a toda tradução 

para possuir o original. Em suma, o movimento não será mais 

apreendido de fora e, de alguma forma, a partir de mim, mas sim de 

dentro, dele mesmo, em si. Eu possuiria um absoluto. (BERGSON, 

1974, p. 19) 

 O filósofo encerra seu “Introdução à Metafísica” dizendo: “nesse sentido, a 

metafísica nada tem em comum com uma generalização da experiência e, não obstante, 

poderia definir-se como a experiência integral” (BERGSON, 2006, p. 234), o que é 

bastante emblemático, não só porque aponta a necessidade de nossa inserção, como seu 

aspecto de infinito captado. Ora, que poderia ser esta apreensão integral senão a própria 

univocidade? Se é absoluta, não é relativa. Para ser absoluta, é necessário se inserir no 

objeto, dispensando os símbolos. A irracionalidade, portanto, mediada pela intuição, 

captaria por uma epifania a totalidade do objeto e poderíamos considera-la não-

circunstancial. 

 Se aproximarmos o olho a dois centímetros de distância do caule de uma árvore, 

sem dúvida veremos bem detalhadamente as marcas de sua casca; mas não se enquadrará 

em nossa visão todas as outras partes deste organismo com as quais o caule se relaciona 

e que tornam ele próprio completo – podemos tentar tomar por objeto o caule, ou mesmo 

a casca, mas na verdade estaremos tomando não aquilo em si, mas a teoria sobre aquilo, 

de forma semelhante à qual René Magritte nos alertou em La trahison des images60. Por 

isso, supomos que exercer a intuição, mais fácil em cenários mais permeados de 

inefabilidades61 (logo, de menos símbolos), pode nos trazer o real, que é necessariamente 

unívoco. Afinal, “visto de dentro, portanto, um absoluto é algo simples; mas considerado 

de fora, isto é, relativamente a outra coisa, torna-se, com relação a esses signos que o 

exprimem, a moeda de ouro que nunca terminaremos de trocar em miúdos” (BERGSON, 

2006, p. 187).  

                                                           
60 Nesta pintura, traduzida por “A traição das imagens”, o artista belga ilustra um cachimbo, e sob ele a 

frase: "Ceci n'est pas une pipe.” (“Isto não é um cachimbo.”). Ao olharmos para aquela imagem, diremos 

que é um cachimbo; mas, em realidade, é a representação de um cachimbo. A mesma lógica vale para 

nossos objetos aqui, quando fadados à análise: o real não é sua representação, mas somente o próprio real, 

experimentável, e teorias racionais são sempre representações – que, perante um pesquisador, podem logo 

perder de vista sua função e exigir poder epistêmico, se fantasiando enganosamente de “realidade”. Ver 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Trahison_des_images. 
61 Nos referimos a cenários onde a emoção se sobrepõe à razão, e um exemplo é a arte. É interessante 

lembrar que o excelso foi colocado por Rudolf Otto como a substância elevada e irracional da estética, a 

guardar semelhanças com o numinoso; porém, os distingue afirmando que “sentimentos religiosos não são 

estéticos” (OTTO, 2007, p. 82). Mas o cenário que nos interessa neste trabalho, como veremos no último 

capítulo, é a mística. 
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2.2. Duração 

- a mobilidade como critério demarcatório do intuicionismo bergsoniano 

 

Passemos brevemente por um conceito central do pensamento bergsoniano, que 

de certa forma baliza seu intuicionismo: “a análise opera sobre o imóvel, ao passo que a 

intuição se instala na mobilidade ou, o que dá no mesmo, na duração. Aí está a linha de 

demarcação bem nítida entre a intuição e a análise” (BERGSON, 2006, p. 209). Cá está 

sua linha divisória, que embora tome por matriz o movimento e não o raciocínio, 

perceberemos ser semelhante à nossa em desdobramentos, conforme insistido. A duração 

interior “é a vida contínua de uma memória que prolonga o passado no presente” 

(BERGSON, 1974, p. 31). O filósofo considera que a realidade está eternamente em 

trânsito; seccioná-la em intervalos imóveis é algo que apenas a racionalização pode fazer, 

artificializando-a e, assim, distanciando-se da univocidade. Desta forma, o movimento 

não só separa a análise da intuição, como a racionalidade da irracionalidade, como a 

própria tradução da realidade, o relativo do absoluto. Não existem coisas feitas, mas 

apenas coisas que se fazem, nem estados que se mantém, apenas estados que mudam. 

Estados fixos, coisas e ideias são imobilidades, províncias da análise. Se considerarmos 

a simpatia de nossa auto percepção mencionada anteriormente, veremos que a mobilidade 

é um efeito do devir: 

É, se se quiser, o desenrolar de um novelo, pois não há ser vivo que não 

se sinta chegar pouco a pouco ao fim de sua meada; e viver consiste em 

envelhecer. Mas é, desta maneira, um enrolar-se contínuo, como o de 

um fio numa bola, pois nosso passado nos segue, cresce sem cessar a 

cada presente que incorpora em seu caminho. (BERGSON, 1974, p. 22) 

Nosso “eu que dura” é diferente de nosso “eu identitário” – nosso nome, nossa 

aparência, nosso conjunto de crenças -, pois este, por mais caro que seja a nós, continua 

sendo apenas um conceito, um símbolo. Porém, duração também não é o devir como 

unidade, nem tampouco, um espaço no tempo. Ela é uma continuidade ininterrupta que 

se caracteriza por carregar um passado aberto ao porvir; é uma sucessão de estados em 

que cada um anuncia aquele que o segue e contém o que o precedeu. A consciência que 

acompanhará este sentimento de si não poderá permanecer idêntica a si mesma durante 

dois momentos consecutivos, pois o momento seguinte contém sempre, além do 

precedente, a lembrança que este lhe deixou. Por esse motivo, inclusive, Bergson equivale 

consciência à memória.  
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Se nos considerarmos aquele novelo, devemos ter em mente que a duração 

também não se resume simplesmente em seu enrolar nem em seu desenrolar, já que não 

há dois momentos idênticos em um ser consciente. É compreensível tentarmos entender 

a duração como uma unidade composta por multiplicidades ou como uma multiplicidade 

composta por unidades. Porém, não é possível apreendê-la pela análise, o que mostra que 

seu núcleo experimentável pela simpatia é qualitativamente diferente de um conceito, por 

mais minucioso ou abrangente que procure ser: 

Então imaginemos antes um elástico infinitamente pequeno, contraído, 

se isto fosse possível, num ponto matemático. Estiquemo-lo 

progressivamente de modo que faça com que do ponto saia uma linha 

que irá sempre aumentando (...) Libertemo-nos por fim do espaço que 

subtende o movimento para só levar em conta o próprio movimento, o 

ato de tensão ou de extensão, enfim, a mobilidade pura. Teremos desta 

vez uma imagem mais fiel de nosso desenvolvimento na duração. 

(BERGSON, 2006, p. 191) 

Pensando sua unidade e sua multiplicidade por instrumentos analíticos, “teremos, 

de um lado, um número tão grande quanto quisermos de pontos da trajetória e, de outro, 

uma unidade abstrata que os reúne, como um fio que manteria juntas as pérolas de um 

colar” (BERGSON, 2006, p. 215). Esta multiplicidade é em si infinita (e, portanto, 

inapreensível pela razão), pois poderíamos fracionar em incontáveis elementos no tempo 

cada um daqueles que considerávamos a princípio uma unidade. Já o fio, esta unidade 

que procura unir todos os componentes, é um substrato imóvel do movente, 

artificialmente criado.  

Da mesma forma, considerar o tempo numericamente é torna-lo imobilidade. 

Bergson pede para imaginarmos um móvel percorrendo uma linha: lá podemos enxergar 

posições, ou seja, pontos por onde o móvel passa. Mas elas não são partes do movimento, 

são aspectos dele; jamais o móvel estará em um dos pontos, no máximo passa por eles. 

Esta passagem é o movimento, enquanto a parada (que queremos enxergar 

matematicamente em meio a seu trajeto, mesmo que ainda em curso) é imobilidade – 

pontos de vista arbitrários que tentam captar o movimento congelando-o. Não é a ação de 

mover que é divisível, mas a linha imóvel que deixa atrás de si como um traço no espaço. 

Por isso que este tempo - como o espaço, como a matéria - são províncias da análise, e 

não da intuição: 

como a mobilidade ainda nos escapa, substituímos a um número fixo e 

finito de pontos um número “indefinidamente crescente” – tentando 

assim, porém em vão, imitar, pelo movimento do nosso pensamento que 
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prossegue indefinidamente a adição de pontos, o movimento real e 

indiviso do móvel (...) a passagem obscura, misteriosa, de uma posição 

à posição seguinte. (BERGSON, 1974, p. 33) 

Não percebemos esse passo porque o uso imediato dos símbolos já está arraigado 

em nosso pensamento, posto que é na imobilidade que encontramos um ponto de apoio 

para a prática; essa imitação acaba nos sendo mais útil na vida cotidiana do que seria sua 

intuição - e, fácil notar, temos a tendência de considerar mais clara a ideia que nos é mais 

útil. Diz Bergson que é dessa insistência de passarmos do espaço ao movimento, do trajeto 

ao mover, enfim, da imobilidade à mobilidade - pela mera soma ou pela mera 

generalização -, que se originam tantos problemas que a filosofia enfrenta desde a 

Antiguidade. Pode-se dizer que, não tendo consciência da duração, acreditando que ela 

pode ser reduzida à imobilidade de teorias, o homem toma diferenças qualitativas por 

quantitativas. 

Em síntese, reconhecemos o real na própria variabilidade, e o elemento racional, 

artificial, naquilo que é invariável. Enquanto a duração é unidade e multiplicidade ao 

mesmo tempo, não os é separadamente, como pediria o conceito. Posso fragmentar a 

duração infinitamente em intervalos imóveis, atribuir a cada um desses fragmentos um 

conceito a ser trabalhado racionalmente; mas não posso recompor a duração por um 

conjunto de imobilidades. Como já dito, a conversão só opera no sentido da intuição para 

a análise, nunca ao contrário. Ainda assim, nosso intelecto pode entender como a duração 

se organiza (é o que tentamos aqui), mas só pela própria intuição se apreende o que diz, 

pois é tese e antítese ao mesmo tempo. Através do “escoamento concreto da duração” 

(BERGSON, 1974, p. 36) - um esforço de intuição - somos colocados em contato com  

uma continuidade de elementos que se prolongam uns nos outros 

participa da unidade tanto quanto da multiplicidade, mas esta unidade 

movente, mutável, colorida, viva, não se parece de maneira alguma com 

a unidade abstrata, imóvel e vazia que o conceito de unidade pura 

circunscreve. (BERGSON, 1974, p. 25) 

O que se quer dizer, afinal, é que o “colorido especial” de um objeto, que 

corresponde à sua totalidade – que inevitavelmente é móvel – não pode ser visto pela 

racionalização, pois ela reparte o absoluto em parcelas imóveis para poder enxergar. Para 

estudar a psique de um indivíduo, afirma Bergson, a ciência precisa isolar a totalidade da 

vida interior em uma entidade psicológica, em um conjunto limitado de sensações; pois 

se ela mudasse (como de fato muda incessantemente), haveriam várias sensações 
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sucessivas, e os conceitos precisariam se multiplicar até uma complexidade impossível 

de manejar:  

A psicologia (...) dissolve o eu, que lhe foi primeiramente dado numa 

intuição simples, em sensações, sentimentos, representações, etc., que 

estuda separadamente. Ela substitui, pois, ao eu uma série de elementos 

que são os fatos psicológicos. Mas estes elementos são partes? (...) Não 

há sentimento (...) que possa se separar e constituir um "estado"62. 

(BERGSON, 1974, p. 25). 

 Nossas dificuldades surgem porque “nos instalamos no imóvel para surpreender 

o movente em sua passagem, em vez de nos colocarmos no movente para atravessar com 

ele as posições imóveis” (BERGSON, 1974, p. 37). Nosso ponto aqui é dizer que a 

duração é um critério demarcatório análogo ao nosso, e dela podemos deduzir todos os 

aspectos expostos no subcapítulo anterior. No mais, conclui-se, com efeito, que a 

irracionalidade anda em conjunto com a mobilidade; afinal, a presunção da razão é 

justamente entender o todo fracionando-o em inúmeras partes imóveis. A intuição - que 

apreenderia a episteme do indizível -, “sente” a realidade como um absoluto múltiplo e 

eternamente móvel. 

 

2.3. Metafísica 

 - a intuição subjacente à expressão analítica no gênio do filósofo 

 

 No ensaio “Intuição Filosófica” (BERGSON, 2006), conferência pronunciada em 

1911, Bergson sugere o que caracterizaria um verdadeiro filósofo segundo sua doutrina, 

e esta reflexão será importante se pretendermos estudar o inefável como “verdadeiros 

filósofos”, ou seja, sob os auspícios do método por ele proposto. Parece que, tão extensa 

e complexa em seus meandros quanto as propostas filosóficas ao longo da história, é a 

espessura da conclusão relativamente consensual de que pouco se avançou nela em 

termos de soluções para as grandes questões. O autor defende que, por mais que seja sua 

                                                           
62 É justo ressaltar que o texto de onde tiramos esta ideia foi publicado no início do século XX, e portanto 

seria bastante radical tomarmos a crítica de Bergson à psicologia como um fato atual. É claro que os 

profissionais da psicologia não interpretam a psique do indivíduo de forma tão simplista. Porém, 

esclarecemos que a intenção do filósofo é dizer que, por mais que este enxergue incontáveis variabilidades, 

acaba as unindo em uma “soma das partes” que – por ser uma análise e não uma intuição - não alcança a 

totalidade e unicidade da pessoa. 
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ferramenta de exteriorização por excelência, a racionalidade não é o grande talento do 

filósofo, mas que facilmente é tomada como tal:  

Atendo-nos às doutrinas quando já formuladas, à síntese na qual 

parecem então abarcar as conclusões das filosofias anteriores e o 

conjunto dos conhecimentos conquistados, corremos o risco de não 

mais perceber aquilo que há de essencialmente espontâneo no 

pensamento filosófico. (BERGSON, 2006, p. 123) 

 Para aqueles que ensinam ou estudam a história da filosofia, é comum tomar por 

objetivo a habilidade não só de agregar em seu repertório as diversas ideias que 

antecederam as suas, como de organizá-las mentalmente em coesão neste organismo em 

evolução que é um sistema filosófico. É evidente que, nos problemas levantados por um 

filósofo em qualquer época, podemos enxergar as questões que se agitavam à sua volta. 

Também podemos enxergar, como matéria-prima dos recursos teóricos que emprega, 

pensamentos construídos em épocas passadas. Para compreender um sistema filosófico, 

não podemos perder de vista que a nova hipótese está preenchida por uma continuidade 

e, assim, acabamos encontrando na doutrina aquilo que procuramos ao refletir mais sobre 

um pensador que sobre a realidade autônoma: “uma síntese mais ou menos original das 

ideias em meio às quais o filósofo viveu” (BERGSON, 2006, p. 124). Mas não é incomum 

que, durante um contato renovado com aquela figura, acabemos por nos sentir instalados 

dentro de seu pensamento. Nesse momento, vemos sua doutrina transfigurar-se, a 

complicação diminui e as rebarbas que, na tarefa de síntese racional do historiador, ainda 

pareciam escapar, agora se apresentam encaixadas como nunca antes pareceram. Esta 

simpatia que por vezes sentimos, como se estivéssemos subitamente situados no âmago 

do filósofo, e enfim capazes de perceber todo o contextualismo e individualidade que 

moveu de um lado a outro seus pensamentos, é uma intuição. 

 Isso porque o homem, em seu momento mais inspirado de reflexão, tinha algo no 

espírito que não podia ser formulado integralmente. Como a palavra era seu único e mais 

querido recurso, tentava traduzir suas percepções, mas não “sem se sentir obrigado a 

corrigir sua formulação e, depois, a corrigir sua correção” (BERGSON, 2006, p. 125). O 

desbravar intelectual do mundo é um processo contínuo e interminável, como o atesta a 

própria história da filosofia. Mas a epifania que dentro de sua individualidade curiosa o 

instigava, e a qual muito se esforçou para partejar, era coesa e simples. O ofício tortuoso 

do filósofo não é esta habilidade de responder o mundo para si e dentro de si - que é 

prazerosa e espontânea, mesmo que catalisada por angústias -, mas despender energias e 
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papéis e tintas procurando restituir por fórmulas, e com uma aproximação crescente, a 

simplicidade de sua intuição original. Bergson diz que a complexidade daquela doutrina, 

por mais rebuscada e extensa que se torne, nada mais é que a incomensurabilidade entre 

sua ideia pura e os meios de que dispunha para exprimi-la. 

 Aqui a oposição entre racionalidade e irracionalidade se mostra emblemática no 

próprio fazer do filósofo: por mais racionalista que seja, conforme cria, o pensador tem 

seus lampejos de intuição – e esta é a etapa que o inflama, dando forças para aquela 

laboriosa que se segue. Ela, a ideia original, só poderia ser simples. A imagem 

intermediária entre o desejo e o ato (considerando que desejamos conhecer a verdade e 

nos sentimos impelidos à ação de transmiti-la) é a sombra que acompanha um filósofo. 

“Olhemos bem essa sombra: adivinharemos a atitude do corpo que a projeta. E se nos 

esforçarmos no sentido de imitar essa atitude, ou antes, de nela nos inserirmos, iremos 

rever, na medida do possível, aquilo que o filósofo viu” (BERGSON, 2006, p. 126). 

 A intuição frequentemente se comporta, em matéria especulativa, como a 

maiêutica socrática63 opera na prática: pela negação. Aquilo que Bergson nomeia 

“potência intuitiva de negação” (BERGSON, 2006), e lamenta não ter sido estudada com 

mais atenção na história da filosofia, pode emergir mesmo diante de ideias correntemente 

aceitas e que façam pleno sentido àquele pensador, como uma pulga atrás de sua orelha; 

sensação de incompletude que não permite julgar como terminada aquela tentativa de 

expressão da realidade. E ora ouvindo-a de dentro, ora se atendo ao equacionado fora, 

que o filósofo faz de sua doutrina um ziguezague que se perde e se reencontra 

indefinidamente. O legado intelectual de sua época é a matéria disponível para dar uma 

forma concreta a seu pensamento. Mas, muito embora pareça, às vezes, que a filosofia 

pretende ser um sistema completo, não podemos tomar por elemento constitutivo da 

doutrina aquilo que fora apenas seu meio de expressão. 

  Mesmo olhando de fora, este brilhante trabalho de mosaico é ilusório e não 

satisfaz nosso desejo de compreender a realidade unívoca, muito embora a toque pela 

intuição, “pois rapidamente percebemos que o filósofo, ali mesmo onde parece repetir 

coisas já ditas, as pensa à sua maneira” (BERGSON, 2006, p. 128): 

                                                           
63 O “parto das ideias”, método socrático de investigação: através de perguntas consecutivas, induz-se o 

interlocutor a fazer as afirmativas – que serão recebidas pelo filósofo com mais perguntas (PLATÃO, 

2007). 
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Um filósofo digno desse nome nunca disse mais que uma única coisa: 

e, mesmo assim, antes procurou dizê-la do que a disse verdadeiramente. 

E disse apenas uma única coisa porque soube apenas um único ponto: 

e mesmo assim foi menos uma visão que um contato; esse contato 

forneceu um ímpeto, esse ímpeto um movimento, e, embora esse 

movimento, que é como um certo turbilhonamento de uma certa forma 

particular, só se torne visível aos nossos olhos por meio daquilo que ele 

apanhou pelo seu caminho, nem por isso é menos verdade que outras 

poeiras bem que poderiam ter sido levantadas e teria sido ainda assim o 

mesmo turbilhão. (BERGSON, 2006, p. 129) 

 Segundo Bergson, as coisas que se querem ditas são simples e sempre as mesmas 

– mudam as condições e formas disponíveis a cada local e época para fazê-lo. Um 

Espinosa nascido antes de Descartes teria escrito algo diferente do que escreveu mas, 

vivendo e escrevendo, ainda teríamos o espinosismo64: ou seja, o absoluto é emancipado 

dos signos. E aqui a reflexão atenta para algo que corresponde a uma particularidade da 

consciência do pesquisador, que muito possivelmente está presente em cada indivíduo 

sob o mesmo princípio mediador, mas com uma unicidade distinta em relação a cada 

outro ser. Se chamássemos esta essência única de “alma”, por exemplo, diríamos que os 

filósofos não entendem com a mente, mas com a alma - e falam com a mente. 

 O autor toma Berkeley como exemplo de uma alma acessível à nossa intuição e 

aponta que o pensamento deste filósofo se alicerça em quatro teorias distintas. Ao fim de 

longa argumentação, porém, atesta que todas, por mais complexas que venham a parecer, 

se interpenetram em uma ideia geral, caso saibamos analisar pela proporção e ordem 

certa. O caminho que a irracionalidade toma parece estar acompanhado de uma 

individualidade que não toca o absoluto em si, mas toca suas posteriores formas de 

expressão e, sobretudo, abre a seu modo os caminhos e a escolha dos objetos para aquela 

intuição:  

Sem dúvida, nenhuma imagem jamais reproduzirá o sentimento 

original (...) mas muitas imagens diversificadas, emprestadas à ordem 

de coisas muito diferentes, poderão, pela convergência de sua ação, 

dirigir a consciência para o ponto preciso em que há uma certa intuição 

a ser apreendida. Escolhendo imagens tão disparatadas quanto possível, 

impediremos que uma qualquer dentre elas venha usurpar o lugar da 

intuição que ela está encarregada de evocar, pois, neste caso, ela seria 

                                                           
64 Esta delicada afirmativa é feita, categoricamente, por Bergson. O mesmo ele diz sobre Berkeley em 

páginas posteriores. Sua proposta não é a de que o filósofo está emancipado do contexto, menos ainda que 

sua produção esteja. O que ele supõe é que há “algo abstrato” que particulariza o gênio destas figuras, 

anterior a qualquer contexto, e que procurará “se partejar” com os recursos que forem disponíveis em sua 

época e lugar. Parece que Bergson está sugerindo a existência de uma “alma” particular a cada filósofo, ou 

que, por trás de toda filosofia, há uma “verdade absoluta” que conversa com ele, questão bastante polêmica. 

Não pretendemos enfrentar este problema aqui, apenas seguir nosso marco teórico. Mas notemos: não seria 

esta a mesma afirmativa que faz quando argumenta sobre o “absoluto” acessível pelo seu intuicionismo?  
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imediatamente expulsa por suas rivais. Fazendo com que todas exijam 

de nosso espírito, apesar de suas diferenças de aspecto, a mesma espécie 

de atenção e, de alguma forma, o mesmo grau de tensão, 

acostumaremos pouco a pouco a consciência a uma disposição bem 

particular e bem determinada, precisamente aquela que deverá adotar 

para aparecer a si mesma sem véu. Mas ainda será preciso (...) fazer o 

esforço requerido e chegar, ela própria, à intuição. (BERGSON, 1974, 

p. 23). 

  Qualquer aproximação racionalista, por mais que se pretenda metafísica, é “um 

sistema único de relações que aprisiona a totalidade do real numa rede montada 

antecipadamente, torna-se um conhecimento puramente relativo ao entendimento 

humano” (BERGSON, 1974, p. 42). Pela análise, não teremos atingido a imagem 

mediadora capaz de adentrar a alma da ideia (ou do homem que a carrega), apreender sua 

totalidade coesa: “uma imagem que é quase matéria pelo fato de ainda se deixar ver e 

quase espírito pelo fato de não se deixar mais tocar” (BERGSON, 2006, p. 136). Não 

podemos definir cirurgicamente esta imagem, mas seria uma espécie de vale entre dois 

extremos montanhosos, onde é projetada a sombra referida anteriormente. Seria algo 

certamente inefável, mas positivamente real. E Bergson insiste: é necessário intermediar 

com tal imagem a “intuição original” e o “espírito da doutrina”, diminuindo a impressão 

do primeiro como algo vago e do segundo como abstração - ao passo que o primeiro é o 

que há de mais preciso na doutrina, e o segundo o que há de mais concreto. Aqui procura 

o ponto satisfatório onde deve se situar um filósofo, sob os critérios bergsonianos.  

 São levantados dois meios de expressão: conceitos e imagens. “É em conceitos 

que o sistema se desenvolve; é numa imagem que ele se contrai quando o rebatemos na 

direção da intuição da qual ele desce” (BERGSON, 2006, p. 138). A imagem mediadora 

ainda não é a percepção mais legítima que podemos imaginar, então é compreensível 

tentarmos ultrapassá-la; mas pela análise necessariamente cairemos em conceitos e 

conceitos, e aquilo que antes tinha uma centelha de vida e sentido vai perdendo sua 

clareza, torna-se complexo e ao mesmo tempo insosso, definitivamente algo distinto 

daquilo que se estava procurando. Bergson nos incentiva a fazer “subir essas ideias de 

volta à imagem de onde haviam descido” por uma simpatia (com Berkeley, naquele 

exemplo) e de lá encontrar a impulsão que dá o elã, ou seja, a própria intuição. Este 

movimento de subida, de resgate (e não o de minúcia e expansão) há de ser nosso intuito, 

“pois o filósofo não veio até a unidade, partiu dela" (BERGSON, 2006, p. 144). 

Perceberíamos aí que, como o espinosismo anteriormente referido, noutro tempo 

Berkeley diria diferentemente a mesma filosofia, porque há “algo de misterioso” que une 
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todo o aparato simbólico que angariou ao longo de sua vida intelectual. A essência de 

uma ideia está na simplicidade fugidia de uma epifania (não-circunstancial); é essa que 

interessa-nos buscar, e é bastante esclarecedor observarmos o detalhe de que, na tentativa 

de falar sobre ela, Bergson instantaneamente a caracteriza como um movimento:  

mas, o movimento sendo o mesmo, essas teses estariam situadas da 

mesma maneira umas com relação às outras; teriam tido a mesma 

relação entre si, como as palavras novas de uma nova frase entre as 

quais continua a correr um sentido antigo; e teria sido a mesma filosofia. 

(BERGSON, 2006, p. 139)   

 A mobilidade é uma impressão cara ao autor não simplesmente por fundamentar 

a duração que separa objetos trabalhados pela racionalidade de objetos trabalhados pela 

irracionalidade. Não só a coisa sobre a qual trabalha a intuição, como a própria intuição, 

parecem de alguma forma moventes – afinal, para Bergson, o imóvel inexiste senão por 

uma artificialização do real. A própria intuição é um processo dinâmico, e a episteme só 

se obrigaria a ser um enunciado imobilizado sob a visão condicionada do devoto do 

racionalismo. 

 Dito isso, é muito pertinente relembrar o dinamismo da controvérsia defendida 

por Dascal, conforme explicado no primeiro capítulo: o epistemólogo insistia que seria 

útil se concentrar em uma “teoria das controvérsias” (DASCAL, 1994), em procurar um 

entendimento mais aprofundado de sua peculiar forma de racionalidade (munida de uma 

coesão que transcende o normativismo rejeitado pela controvertibilidade), tendo em vista 

que a imprevisibilidade é seu gérmen. Evidentemente, podemos associar o ato 

controverso à ideia de movimento. Se é contestação, vale mais pela dinâmica não-

objetivista do que pelo todo “duro” e “imóvel” que poderíamos extrair de seu aspecto 

hermenêutico e aspirações paradigmáticas. Ou seja, se o valor da controvérsia está no que 

emerge de imprevisto a partir do movimento dialógico, seria esta resultante do fenômeno 

discursivo polêmico algo alçado pelo uso despercebido de uma intuição? Seria aparentada 

com ela esta misteriosa forma de racionalidade (que não seria racional, em essência) 

imaginada por Dascal? As ideias que emergem na controvérsia não são, afinal, coesões 

de cadência instantânea (“Eureka!”), que só encontram formas científicas de expressão 

por símbolos, posteriormente?   

 Em suma, o verdadeiro filósofo bergsoniano trata das questões metafísicas, 

norteado por este aparato intuitivo. Sua genialidade está mais na direção de sua epifania 

do que na erudição de seu vocabulário, ou no acúmulo de bibliografias: afinal, esta 
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centelha está presente na semente de toda grande ideia, e transcende a própria época do 

pensador. Além disso, esquiva-se pelas determinações teóricas de seu contextualismo – 

tanto é que se pode experimentá-la por um esforço simpático de intuição, como 

argumentado ao longo deste tópico. Afinal, pensando na filosofia em toda sua 

abrangência acadêmica, podemos considerar que a insistência de um filósofo racionalista 

não se limita a trazer  

o inconveniente de dividir a realidade concreta do objeto em outras 

tantas expressões simbólicas; eles dividem também a filosofia em 

escolas distintas, das quais cada uma conserva seu lugar, escolhe seus 

jogadores e inicia uma partida que não findará jamais. Ou a metafísica 

é apenas este jogo de ideias, ou, se é uma séria ocupação do espírito, é 

preciso que transcenda os conceitos para chegar à intuição. 

(BERGSON, 1974, p. 24) 

 Concedemos, é claro, que esta célula identitária e cognoscente do filósofo é 

indizível e, portanto, não há conceito que a exprima ou descreva com os rigores caros a 

um racionalismo que ateste sua existência. Isso, para alguns estudiosos, é um disparate 

que não serve como conhecimento sobre o real - motivo pelo qual separamos 

categoricamente a ciência da metafísica, e o cientista do metafísico bergsoniano. Por mais 

que tantas reflexões sobre a natureza criativa da cognição estejam em aberto e em 

interrogação, por mais que o gatilho de todo raciocínio evidentemente seja outra coisa 

que não um raciocínio, esta “alma” seria ainda uma abstração indizível, e racionalistas 

não gostam de especulações tanto quanto gostam de constatações empíricas, mesmo nas 

vezes em que as últimas são impossíveis.  

 Tivemos o cuidado de qualificar como “bergsonianos” aqueles metafísicos por 

conta de algo que os distingue dos “convencionais”: “Enquanto trabalha sobre conceitos 

de relações, o entendimento desemboca no simbolismo científico. Enquanto opera sobre 

conceitos de coisas, desemboca no simbolismo metafísico.” (BERGSON, 1974, p. 41). 

Enfatizamos que a ciência trabalha com comparações, e a metafísica procura trabalhar 

com as coisas em si. Mas a razão instrumental, novamente, demarca: enquanto estes 

metafísicos se ativerem a símbolos para fazê-lo, simplesmente construirão uma ponte – 

alegoriza Bergson -, enquanto os cientistas construirão um túnel subterrâneo, sem deixar 

que o rio que corre entre ambos os toque. 
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2.4. Localidade  

  - uma convivência harmônica entre racionalidade e irracionalidade 

 

 “Mas se a metafísica reclama e pode obter aqui uma intuição, a ciência não 

necessita menos de uma análise. E é desta confusão entre o papel da análise e o da intuição 

que nascerão as discussões entre escolas e os conflitos entre sistemas.” (BERGSON, 

1974, p. 25). Falávamos de conflitos acadêmicos e disciplinares, privilegiávamos a 

intuição na filosofia, agora devemos fazer justiça ao racionalismo, considerando o aparato 

bergsoniano. Como é evidente em toda sua bibliografia, o filósofo trabalha 

exaustivamente com dicotomias. Essa conduta é compreensível se considerarmos que é 

natural ao entendimento humano – e muitas vezes necessário - revelar o que algo é pelo 

apontamento daquilo que não é. Tal cisão brusca de uma abordagem em dois polos é 

especialmente inevitável quando os impasses aos quais nos referimos mostram, como 

problema, justamente a confusão entre as características mais particulares de cada um. 

 Dascal insiste que a solução para entraves na filosofia da ciência está na integração 

entre normativismo e descritivismo (DASCAL, 1994), enquanto na práxis atual cada um, 

a seu modo, progride no sentido de excluir o outro. Ao passo que é comum alegar que um 

objetivismo tenderá à assimetria, e um não-objetivismo demasiadamente relativo tenderá 

ao quietismo (SMITH, 2002), é capital o reconhecimento do papel de ambos os extremos 

dicotômicos na produção de conhecimento. No primeiro capítulo propôs-se a integração 

daquelas duas vias na produção de um resultado final coerente, e isto – argumentou-se – 

é possível por meio da controvérsia. Pode-se dizer que esta integração é possível, uma 

vez que normativismo e descritivismo, cada um à sua maneira, anseiam o mesmo fim e 

pertencem à esfera da racionalidade. 

 Porém, quando levantamos a dicotomia entre a racionalidade e a irracionalidade, 

a integração é desejável e de certa forma possível, mas se manifesta de outra maneira. 

Seus fins não são os mesmos. São universos disjuntivos entre si. No subcapítulo 1.1 

sugerimos um olhar que rompesse o condicionamento da ouroborose frente às convenções 

da racionalidade, para observarmos aquele cenário “de cima”, onde realismo e 

relativismo, ainda que tão diferentes, tinham em comum a razão como instrumento de 

percepção e expressão. Assim, poderíamos considerar um conjunto externo ao racional 

(e, consequentemente, aos dois polos referidos, contidos nele), que aqui chamamos de 
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irracional, e onde se insere - como agora notamos - o intuicionismo. A cisão entre cada 

um desses métodos (representada também pelo traço horizontal na tabela do subcapítulo 

2.1), remete à presença ou à ausência de racionalidade neles.     

 A função da razão é, justamente, a função (aplicabilidade) – ali encontra sua 

harmonia. Para funcionar, não é necessária a univocidade, mas uma estrutura de conceitos 

operacionais em perfeita coesão, um esprit géométrique65. O horizonte da irracionalidade, 

porém, não é instrumental. Pode e vai se desdobrar em funções no mundo concreto, mas 

não tem nisso sua razão de ser: “A regra da ciência é aquela que foi posta por Bacon: 

obedecer para comandar. O filósofo não obedece nem comanda: procura simpatizar” 

(BERGSON, 2006, p. 145). 

 Em outras palavras, intuição e análise se integram em nossa vida cognitiva, mas 

não se mesclando sob um mesmo objetivo, e sim se tangenciando, buscando objetivos 

distintos. O que torna necessário este subcapítulo, porém, é fazer uma justa defesa da 

análise. Como insistimos em escancarar seus limites, exatamente para evidenciar as 

potencialidades da irracionalidade – isso só se fez necessário porque a racionalidade 

também fez questão de se valorizar pela rejeição da irracionalidade, sobretudo a partir do 

advento da ciência moderna -, poderia parecer que estamos sugerindo banir conceitos, 

cálculos e afins. Seria um engano, pois “não visamos, em geral ao conhecer por conhecer, 

mas conhecer para tomar partido, para retirar vantagens, enfim, para satisfazer a um 

interesse” (BERGSON, 1974, p. 30). Não redigimos constituições nem construímos 

foguetes pela intuição; sequer poderíamos comunicar esta pesquisa sem nos ater à 

racionalidade. Por outro lado, não resolvemos dilemas existenciais sem a intuição, e sem 

ela provavelmente não chegaremos a leis de fato humanizadas. Bergson também sugere 

que coube a ela o primeiro lampejo de criatividade que inspirou o inventor a vislumbrar 

tantas maravilhas, posteriormente concretizadas pela técnica66. 

                                                           
65 Esta expressão faz menção ao pensamento de Blaise Pascal: "Seu esprit géométrique é baseado em pontos 

de vista (definições de nomes) e não em pontos fixos precisamente porque não existem pontos fixos a serem 

alcançados a partir das proporções da cela (cachot) humana, o que, epistemologicamente, significa o 

conceito de cognição local” (PONDÉ, 2004, p. 65). Ao dizer “função local” quer-se dizer função 

instrumental, “localizada”, útil no desenvolvimento material da civilização, mesmo frente a insuficiências. 

Vide subcapítulo 1.2 – Maquetização (p. 24). 

66 “Que uma emoção nova [irracional] esteja na origem das grandes criações da arte, da ciência e da 

civilização em geral, não se nos afigura duvidoso (...) são geradoras de pensamento; e a invenção, embora 

de ordem intelectual, pode ter a sensibilidade por substância” (BERGSON, 2005b, p. 50). 
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 Bergson consideraria possível uma união da ciência com a metafísica intuicionista 

se a primeira se dispusesse a reconhecer a continuidade entre as intuições que gerou seus 

enunciados; mas vimos que isso ainda parece longe de acontecer no tão polarizado meio 

acadêmico. Ainda assim, apesar de complementares no resultado final, continuariam 

operando em instâncias diferentes. “Ou não há filosofia possível e todo conhecimento das 

coisas é um conhecimento prático orientado pelas vantagens que podemos tirar delas, ou 

filosofar consiste em se colocar no próprio objeto por um esforço de intuição” 

(BERGSON, 1974, p. 30–31). Não percamos de vista a importante função dos altos níveis 

de racionalidade em nosso progresso civilizatório, porque a maquete tem utilidade: 

semelhantemente, dizer que um bom velhinho só traz presentes às crianças boazinhas fará 

com que elas se comportem – e não importa se ele realmente existe. Ciência é razão e esta 

é função. Ambos os polos não podem ser integrados, mas também não podemos exilar 

nenhum deles: simplesmente coloquemos cada um em seu devido lugar, no cenário que a 

cada um compete; em direção ao objetivo que pode ser melhor conquistado por cada um 

através de suas características.  

O conhecimento, enquanto orientado para a prática, só tem que 

enumerar as principais atitudes possíveis da coisa em relação a nós, e 

nossas melhores atitudes possíveis em relação a ela. Esta é a função 

habitual dos conceitos pré-fabricados, estas estações pelas quais 

balizamos o trajeto do devir. Mas querer, com conceitos, penetrar na 

natureza íntima das coisas é aplicar à mobilidade do real um método 

feito para fornecer pontos de vista imóveis sobre ela (...) como crianças 

que desejassem, fechando a mão, segurar a fumaça. (BERGSON, 1974, 

p. 34) 

 Entre racional e irracional está instaurada uma dicotomia, mas defende-se que um 

dos polos apenas “ataque” o outro à medida que insiste em invadir o espaço que o outro 

governa. Isso pode acontecer em ambos os sentidos. Notemos que nos discursos new age67 

mais radicais, qualquer impressão – seja subjetiva, já racionalizada, ou já mediada por 

uma doutrina – é apressadamente chamada de intuição e considerada uma mensagem 

“epistemologicamente” válida a nortear os atos práticos daquele grupo. Tudo pode ser 

mensagem, tudo pode ser providência, tudo pode ser energia, tudo pode ser tudo – e, 

assim, tudo é nada. Já o outro extremo domina a academia, a figura do racionalista que 

coloca a razão como critério epistemológico para tudo tão espontaneamente quanto ignora 

                                                           
67 Considera-se new age (ou “nova era”) uma série de movimentos espiritualistas que fundem pensamentos 

de influência oriental, de linhas teológicas, animistas e paracientíficas, e que em geral propõem uma 

reintegração com a natureza e com a humanidade como um todo por meio de uma reforma de consciência. 

Não há, porém, definição mais cirúrgica, pelo fato de que o movimento nunca existiu de forma centralizada 

ou como uma só organização a conferir-lhe identidade mais precisa (HANEGRAAFF, 1996). 
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o fato inescapável de sua circunstancialidade, e com ela quer provar que algo não existe 

por simplesmente nela não caber.  

 Quando cabe ao irracional o sentido, a epifania a nortear nossos valores e pulsões, 

e quando cabe ao racional construir tecnologias, fazer cálculos econômicos ou organizar 

nossos instrumentos de convívio social, aparentemente avançamos. Estando cada um em 

seu lugar, a convivência há de ser harmônica. Os confins racionalistas da academia já 

fazem um papel excelente em tirar o crédito de discursos esotéricos abstratos que chamam 

qualquer coisa de intuição e ainda alegam que se sustentam em argumentações 

científicas68, querendo se apropriar de sua credibilidade funcional. Não caberia então a 

atores criteriosos, de confins irracionalistas, dividirem o papel de reguladores epistêmicos 

dos paradigmas científicos onde hoje se instala a própria academia, quando esta tentar 

avançar assimetricamente para espaços que não pode alcançar? 

 “Isto posto, veremos sem dificuldade que a ciência positiva tem por função 

habitual analisar. Ela trabalha, pois, antes de tudo com símbolos.” (BERGSON, 1974, p. 

21). Não é à toa que sua função, por mais que também pretenda compreender para 

dominar, é – primordialmente - dominar o mundo natural, mesmo que isso dispense 

compreendê-lo. A ciência matemática “só pôde permitir as aplicações extraordinárias 

devido à invenção de certos símbolos, e que, se a intuição de que acabamos de falar está 

na origem da invenção, é apenas o símbolo que intervém na aplicação” (BERGSON, 

1974, p. 38). Em algum momento, Bergson afirma que a metafísica não visa 

especificamente alguma aplicação. Mas, como veremos, tem efeitos no mundo real. 

Podemos entender suas palavras assim: “a metafísica não objetiva uma função, mas pode 

gerar resultados mesmo assim”. O trabalho do metafísico não parece, dessa forma, 

análogo ao dos juízes não-objetivistas “inquietistas” de Smith? Acrescentamos: esse “não 

visar especificamente uma aplicação” não é uma das propriedades fundamentais da 

controvérsia de Dascal? Importa dizer que, nesse aspecto, o “verdadeiro filósofo”, 

metafísico e não-objetivista, se assemelha aos “transformadores da humanidade”: os 

místicos bergsonianos. 

 

 

                                                           
68 Nos referimos à facilidade com a qual encaixam qualquer hipótese nos enunciados da dita “física 

quântica” e derivadas, comumente e superficialmente apresentadas em alguns círculos esotéricos. 
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2.5. Demarcação 

- balanço geral da oposição entre racional e irracional em Bergson 

 

 Para discernir pontualmente ambos os métodos na dicotomia, o critério 

demarcatório de Bergson é a duração; em nossa pesquisa, o critério é a natureza do 

processo. Em outras palavras, o achado que remete à episteme é a mobilidade (para a 

intuição na duração) ou a inefabilidade (para nossa pesquisa). Ou seja, um relativo é tanto 

imóvel quanto de natureza racional; um absoluto é tanto movente quanto de natureza 

irracional. No fundo, não há muita diferença entre ambos senão expositiva: ser racional é 

necessariamente suspender a duração, e uma apreensão do absoluto do objeto precisa ser 

um processo irracional, já que a intuição dispensa símbolos. Preferimos demarcar pela 

“natureza” do método (racional ou irracional) para dispensar remissões futuras ao 

conceito de duração (e ao pensamento bergsoniano como um todo), facilitando assim a 

linguagem, tornando-a mais prontamente assimilável a outros marcos teóricos. Esta 

mesma demarcação se desdobra na separação disciplinar a que competem ambos os 

métodos, como vimos acima. 

 Antes de passarmos para o capítulo seguinte, onde associamos o intuicionismo 

bergsoniano à mística, acrescentamos uma tabela auxiliar de menções nas obras do 

filósofo (algumas já resgatadas, outras a serem trabalhadas) que representam esta mesma 

oposição entre o racional/análise e o irracional/intuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Racionalidade Irracionalidade 

Doxa Episteme 

Conceitos, números Experimentação, arte 

Objetivação Intransitividade 

Incontáveis fragmentos do todo O todo resumido em si mesmo 

Entendimento processual Entendimento instantâneo 

Expansão interminável exterior ao objeto Síntese interiorizada no objeto 

Processo complexo Processo simples 

Tradução (artificial) Original (“real”) 

Enxerga comparações Enxerga unicidades 

Aptidão do empirista/racionalista Aptidão do místico/metafísico 

Prioriza a função Prioriza o sentido 

Domínio da ciência Domínio da (“verdadeira”) filosofia 

Instinto infra-intelectual Instinto supra-intelectual 

Fabulação Inspiração 

Hábito (condicionamento) Inovação (espontaneidade) 

Se conservar Ir adiante 

Imperativo Convite 

Pressão Aspiração 

Lei impessoal Exemplo individual 

Pretende-se definitiva Impulsão contínua 

Inteligência Emoção 

Isola a sociedade Integra a humanidade 

Prazer Alegria 

Organização na Sociedade Fechada Amor unitivo na Sociedade Aberta 

Doutrina (Religião Estática) Mística (Religião Dinâmica) 
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CAPÍTULO III – MÍSTICA 

 

 Tendo o primeiro capítulo exposto o impasse epistemológico onde a racionalidade 

nos lança e incentivado o movimento dialógico da controvertibilidade, e tendo o segundo 

capítulo reforçado a hipótese de que é na racionalização que mora a contaminação que 

desfigura o real daquilo que não se pretende apenas funcional, cabe aqui ancorar a 

reflexão em cenários mais palpáveis. Certamente seria um desafio pôr em termos 

minuciosos uma metodologia de aplicação acadêmica para a intuição, um aparato 

investigativo para quaisquer objetos, e não é a intenção do trabalho. Aqui apenas 

pretendemos, evidenciando teoria e resultados, inferir que entre eles há um método que 

funciona, mesmo que quem o aplique o faça espontaneamente, sem sequer enxergar como 

método. O místico bergsoniano seria este indivíduo capaz de experimentar a episteme do 

inefável. 

 Por esse motivo, o capítulo direciona sua atenção para a mística69. Indo mais 

frontalmente até este cenário, é pertinente apontar o que entendemos por episteme e por 

inefabilidade, recorrendo a algumas obras organizadas sobre misticismo. Aquilo que 

percebemos mas que não podemos transmitir integralmente por palavras é (o) inefável. 

Até então tínhamos preferido usar o termo “irracional” para nos referirmos àquilo que 

não é racionalizável, o que também serviria para adjetivar os fenômenos indizíveis da 

vida emocional, apartados da religião. Embora “inefável” também possa ser usado 

naqueles casos, o preferiremos quando falarmos de religiões, por conta da conotação 

“sagrada” que carrega consigo. Quanto à episteme, por sua vez, aqui equivalemos tal 

conceito a “univocidade” - não-relatividade -, objetivo supremo do fazer intelectual. 

Neste último capítulo queremos, enfim, considerar a hipótese de que percepções unívocas 

permeariam o inefável. E, justamente pelo fato de o absoluto bergsoniano excluir as 

racionalizações da linguagem, consideramos a mística – “estonteantemente” irracional - 

um cenário onde aquelas univocidades seriam mais facilmente percebidas.  

                                                           
69 Por conta das diversas definições dadas para o termo, e por diferentes autores, decidimos tomar como 

base o “Dicionário de Mística” (Editora Loyola/Paulus) e sintetizamos “mística” como “atividade espiritual 

que aspira efetuar a união da alma com a divindade por diversos meios”, ou simplesmente “experiência de 

contato direto com o divino” (BORRIELLO; CARUANA; DEL GENIO; SUFFI, 2003). Ainda, "considero 

mais claro [no contexto das religiosidades] usarmos o termo ´misticismo´ e outros relacionados para nos 

referir àquelas visões interiores e práticas que são contemplativas" (SMART, 1978, p. 13)*. 
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 É por dar importância a este “estonteante”, e também por fins de especificidade e 

maior convergência frente aos interesses das ciências da religião, que concentraremos 

nosso objeto no irracional místico, deixando em segundo plano outros fenômenos 

indizíveis da experiência humana. Faz-se fundamental, porém, traçar de antemão uma 

clara distinção entre a mística e a religião, posto que “o todo” da última é preenchido por 

elementos racionais, e nosso critério demarcatório entre o possivelmente unívoco e o 

certamente circunstancial, como já bastante trabalhado, é a dicotomia entre a 

irracionalidade e a racionalidade. Se entendermos religião como uma totalidade 

institucionalizada e dogmatizada, não haveria absoluto experimentado a partir daquele 

derivado, segundo o intuicionismo bergsoniano. 

 O próprio Bergson, em sua última obra - “As Duas Fontes da Moral e da Religião” 

(BERGSON, 2005b), de 1932 - coloca o místico como a figura mais apta a se despir das 

amarras da análise e, ainda assim, não só esclarecer seus seguidores pela sua presença, 

como tomar um papel ativo e positivamente eficaz na história da humanidade. Estes 

homens excepcionais, ao se desprenderem da razão em prol da intuição, orientam-se por 

epifanias, simpatias, por uma imersão com o todo ou com Deus, e de lá recebem suas 

certezas: “foram sempre eles a referência dessa moral completa, que melhor poderíamos 

dizer absoluta" (BERGSON, 2005b, p. 43).  Seria este, portanto, o indivíduo que, guiado 

por emoções místicas, nos aproximou de univocidades, mesmo que não as pudesse 

transmitir enunciativamente – como ninguém poderia – a partir da linguagem. Mas 

suspeitamos que as transmitem de algum modo, e em alguma medida: mais eficazes que 

explicações racionalizadas é o que provocam na percepção do indivíduo; ainda mais 

marcante que sua “linguagem” subjetiva (analogias, arte, etc.), é o que “irradiam” - a 

inspiração que seu exemplo individual concede a quem os acompanha, segundo o autor. 

 Já que este capítulo final se fundamenta, principalmente, na obra final de Bergson 

- sobre a qual o filósofo dedicou 25 anos de sua vida -, buscamos continuidade com o 

capítulo anterior. Enquanto não pudermos mapear um modus operandi cientificamente 

satisfatório para “entrarmos em um objeto” pelo método intuitivo, observar as conquistas 

dos místicos ao longo da história pode nos dar pistas de que, como defendeu o filósofo 

da intuição, isso é possível, e esse vislumbre poderia inspirar uma perseverança na 

tentativa daquela formulação. Afinal, se os místicos bergsonianos realmente vivenciaram 

a divindade como relatam, e se esse contato é um momento de pura inefabilidade, onde 

nenhuma razão poderia adentrar, só poderiam tê-lo percebido por meio de uma epifania 
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intuitiva; poderíamos, pelo intuicionismo, neles nos inserir; e os efeitos tão desejáveis de 

suas conquistas nos levam a crer que o que lhes guia é uma consciência “absoluta”, a 

transcender barreiras culturais. 

 Em outras palavras, junto à densa desconstrução epistemológica que viemos 

defendendo ao longo do trabalho, queremos recomendar maior atenção à mística na 

academia, apresentando o intuicionismo como método investigativo plausível, místicos 

como sujeitos-objetos legítimos, e as suspeitas de uma univocidade que transpassa o 

inefável como nossa principal motivação. Se a irracionalidade é o ambiente adequado 

para exercermos a intuição, se é a intuição que pode nos fazer perceber o absoluto, e se o 

fazer intelectual sempre se vê desafiado pelo relativismo - se permitindo exilar 

apressadamente objetos inacessíveis pelo seu aparato convencional -, é de se deduzir que 

o momento de inefabilidade da experiência com o divino pode nos reservar recursos para 

seguirmos adiante.    

 

 3.1. Inefável 

 - o irracional como constituinte fundamental da experiência mística 

 

 Falávamos do inefável. Antinômico seria fazê-lo literalmente! Por este termo, nos 

referimos a aquilo “que não pode ser exprimido em palavras”70, que é como aparece 

descrito, em geral, nos dicionários. Procurando refletir sobre sua natureza - e não sobre o 

que positivamente enuncia -, tomamos o adjetivo como um substantivo, não mais nos 

referindo a esta particular qualidade de determinados objetos, mas determinando esta 

qualidade como denominador substantivado de uma série de objetos. Dessa forma, o 

inefável torna-se algo, e não se limita apenas a ser atributo de algo. Assim dele podemos 

falar, pois enquanto não podemos dizer coisas indizíveis, podemos dizer sobre coisas 

indizíveis. É evidente que não pretendemos aqui enunciar univocidades inefáveis, mas 

sim entender como elas se comportariam. 

 Talvez tenhamos meios disponíveis para nos aproximarmos conceitualmente de 

objetos irracionais: seja cercando-os pela negativa, seja por uma generalização teórica de 

                                                           
70 http://www.dicionariodoaurelio.com/ 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
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suas características, ou seja pela tentativa de compreendê-los interiormente pela 

experiência e transmitir algo deles de outras formas, não estritamente racionais. Porém, 

basta aqui suspeitarmos que foi em um exercício de simpatia, por usar um canal que não 

o raciocínio, que os místicos se comunicaram com o transcendente e que, de algum modo 

e em alguma medida, o entenderam. Afinal,  

Dizer que Deus é incompreensível pode significar dizer não que ele é 

totalmente incompreensível, mas que ele não é totalmente 

compreensível.  Pareceria haver uma contradição em dizer que ele é 

totalmente incompreensível - senão, nada poderia ser sabido a seu 

respeito, inclusive qualquer coisa que poderia servir de base para nos 

referirmos a ele como Deus. (...) Em resumo, uma coisa é dizer que X 

é incompreensível, indescritível, etc., de modo que já há algo naquilo 

que transcende descrição, compreensão, etc., e outra coisa é dizer que 

aquilo escapa totalmente de qualquer forma de apreensão humana. 

(SMART, 1978, p. 17-18)* 

 Portanto, falávamos sobre o inefável. Poderíamos chama-lo de indizível, 

inexprimível, indescritível; ou, para seguir a dicotomia demarcatória nos rumos de nossa 

reflexão até então, chama-lo simplesmente de “irracional”. Entretanto, optamos por 

aquele termo mediante algumas razões. Em primeiro lugar, por conta da conotação 

negativa que “irracional” periga receber entre algumas audiências, sobretudo as 

exigentemente científicas: ao sugerir sua possibilidade epistêmica, não podemos, de 

antemão, dar a entender que falta coesão ou lógica naquilo que o indizível enunciaria - 

que é a conotação apressada que aquele termo traria ao ouvidos do senso comum e dos 

racionalistas. Em segundo lugar, porque a palavra “inefável” já carrega consigo um quê 

de sublimidade que acaba referindo-se a um transcendente que é inapreensível, 

justamente, por extrapolar nossas categorias. A nossos ouvidos, o indizível é linguístico, 

mas o inefável é divino71. E é a irracionalidade neste cenário - o religioso - em que nos 

concentraremos. 

 Não poucos objetos profanos72 da experiência emocional humana poderiam ser 

considerados inexprimíveis; e, partindo da lógica bergsoniana, poderíamos encontrar 

univocidade sobre quaisquer deles nos quais consigamos nos inserir, sejam atrelados ao 

divino, ou sejam simplesmente atrelados às emoções cotidianas, uma vez que "é incorreto 

concluir tanto que inefabilidade é uma característica própria da experiência religiosa, 

como que representa sua totalidade" (SMART, 1978, p. 19)*. Neste sentido, o sentimento 

                                                           
71 No Novo Testamento (2 Cor 9:15), a palavra grega anekdiegetos é usada com este sentido. 
72 De acordo com Mircea Eliade, o “profano” se opõe ao “sagrado” (ELIADE, 1992). 
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que determinada música familiar nos causa é irracional, pois não é possível explicar 

verbalmente como se sente – em suas particularidades -, aquele que a escuta. Poderíamos 

dizer que uma familiaridade a incitar alguma emoção estaria relacionada a alguma 

experiência anterior onde aquela música esteve presente, e que se insere no inconsciente 

por meio de algumas associações desvendáveis pela psicanálise; ou que a própria música 

poderia ser esmiuçada em linguagem matemática. Porém, essas seriam descrições de seus 

meios de ação, e não do sentimento em si, ainda irracional. Um indivíduo pode, por 

exemplo, criar um esqueleto teórico para transmitir a impressão de determinado 

sentimento que vivenciou, ou de uma sensação não mediada pelos cinco sentidos, de 

modo que um interlocutor acredite ter entendido a parte subjetiva daquilo a que se refere. 

Mas isso será apenas uma aproximação relativa daquela sensação individual, entendida a 

partir daquela (outra) que o próprio receptor já vivenciou, e incapaz de ser transplantada 

direta e integralmente para a percepção alheia, racionalizada, como dados em uma 

planilha. 

 Entretanto, pretendemos excluir tais cenários de nossa análise para nos 

concentrarmos nas ciências da religião e naquilo que, supõe-se, caracteriza o aspecto 

fundante de diversas formas de religiosidade: a inefabilidade mística73. Já apontamos 

anteriormente que conferir importância a esta matriz tão furtiva e subjetiva é cutucar um 

vespeiro acadêmico. Porém, incentivados pela controvérsia, seguimos adiante, já que 

"podemos reconhecer que algumas questões não estão respondidas e alguns problemas 

não resolvidos, sem concluir que alguns problemas são insolúveis e algumas questões, 

irrespondíveis" (BAMBROUGH, 1978, p. 212)*. E as questões difíceis, é fácil notar, 

comumente são as mais urgentes a se resolver. 

 Uma premissa crucial para encabeçar nossa hipótese é a de que, como atestam 

tantos manuais na área (KATZ, 1978), relatos de contato direto com o divino estiveram 

presentes em todas as grandes religiões universais, e também em algumas filosofias de 

cunho religioso74. Isso nos instiga a especular se tais vivências não seriam o próprio 

                                                           
73 Este é um tema tão importante para o estudo das religiões que até ganha sigla: Bimal K. Matilal se refere 

a essa propriedade por “IME” - ineffability of mystical experience (inefabilidade da experiência mística) 

(MATILAL, 1992). 
74 Um pesquisador poderia mencionar alguma crença sem fundo místico e considera-la religião. Porém, 

basta recordarmos que o psicólogo da religião James Leuba, ainda no início do século XX, tinha reunido 

quase cinquenta definições diferentes para o termo, e ainda assim não tomou nenhum por satisfatório 

(HOCK, 2010). Dessa forma, chamar uma crença de “religião” é medida puramente arbitrária. Diversos 

manuais da área afirmam que não há consenso para definir a palavra, mas frequentemente declaram que 

não precisaríamos fazê-lo, e alguns até recomendam que não percamos tempo tentando (GRESCHAT, 



106 
 

gatilho das religiões, sob as quais se assentaram todas as experiências proféticas; esta 

assunção não pode ser considerada empírica, mas parece suficientemente lógica para 

prosseguirmos. Para entender religião em sua raiz devemos, então, regressar àquilo que 

experiencialmente as fundamenta - e que é também onde habita nosso objeto. Se assim 

considerarmos, o aparato institucional, político, cultural, estético e psicológico das 

religiões poderá ser interpretado como, em algum nível75, um derivado da mística. 

 Os místicos afirmam com frequência que o “totalmente outro” (OTTO, 2007), 

aquilo experimentado durante o êxtase de contato com o divino, é inefável. Ninian Smart 

sustenta (SMART, 1978) que expressões tais como “inefável”, “indescritível”, 

“inexprimível”, “indizível” ou “indefinível” aparecem tantas vezes nas obras dos 

místicos, que podemos considera-la a característica central destas experiências: "tão 

frequentemente, talvez universalmente, místicos se referem a suas experiências como 

inefáveis, ou em algum nível o ‘objeto’ de suas experiências como inefável." (SMART, 

1978, p. 17)*. Diversos relatos, obras e coletâneas reforçam a grande incidência do 

adjetivo nas investigações da experiência mística: 

Alguns dos maiores estudiosos do misticismo, de William James a 

Walter T. Stace, indicaram justamente a inefabilidade como dos sinais 

característicos da experiência mística. “O mais óbvio dos sinais – 

escreveu W. James - pelos quais classifico como místico um estado 

mental é o sinal negativo. Aquele que o experimenta afirma 

imediatamente que esse estado não pode ser expresso de maneira 

alguma, que seu conteúdo não pode ser manifestado através de palavras. 

Segue-se que sua qualidade deve ser diretamente experimentada; não 

pode ser comunicada nem transferida a outros.”. (BORRIELLO; 

CARUANA; DEL GENIO; SUFFI, 2003, p. 545)  

 Quando Steven T. Katz declara que “aqui tenho em mente o esquema quase 

universalmente aceito da relação que se declara existir entre a experiência de um místico 

(e seu relato sobre ela) e a experiência de outros místicos” (KATZ, 1978, p. 23)*, é 

compreensível imaginar uma unicidade de forma sob as experiências, que simplesmente 

                                                           
2005). O que alguns recomendam é considerarmos como religião aquelas crenças que o senso comum 

historicamente assim tomou, ou (o que parece ser o próprio critério do senso comum) considerarmos 

religião aquelas que envolvam crença em algo transcendente ou “sagrado”. Por mais que não consigamos 

definir esta última palavra com precisão, de alguma forma a entendemos – a mística, portanto, a permeia.  
75 Não estamos assumindo que esse aparato se comunica diretamente com a mística, tampouco que ela se 

faz visível em toda prática religiosa. Afinal, as religiões são orgânicas e muitas delas percorreram séculos 

até culminarem na configuração que carregam hoje (LAMBERT, 2011). O intervalo entre a mística que 

supostamente as originou (experiência profética, iluminação, etc.) e a forma que tomam hoje pode ser 

enorme; porém, trabalha-se aqui com a suposição de que, ainda assim, a mística esteve em sua origem; e, 

portanto, marcou algo fundamental nas religiões e influenciou para onde se ramificariam, mesmo que o 

tempo tenha tornado sua presença cada vez menos visível, à medida que a religiosidade vai criando 

contornos mais sociais e identitários que propriamente espirituais. 
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se distinguem pelo aparato simbólico disponível em cada ambiente para expressá-la, 

sempre limitadamente. No esforço de transmitir aquilo que é indizível, o indivíduo 

atropela conceitos ou cria metáforas, mitologias, códigos e, por mais úteis que sejam para 

estruturar a crença, a doutrina imagina abraçar e veicular aquela epifania integralmente, 

sem nunca conseguir. Mesmo assim, perduram os efeitos das tentativas, e as religiões se 

estruturam em cima delas criando seus ritos e suas interdições. Obviamente não podemos 

afirmar em rigores científicos que a experiência irracional é a mesma para todos 

experimentadores, mas frente a esses relatos, é compreensível e instigante suspeitar que 

o “Deus” experimentado intuitivamente por cada místico é “o mesmo”, mas que 

posteriormente76 toma outros contornos, dependentes do imaginário e repertório do tempo 

e lugar onde o indivíduo viveu77. Afinal, se pensarmos na própria ciência, não se cria 

teorias a partir de um número satisfatório de dados que se repetem em cenários distintos, 

ainda assim sempre suscetíveis à refutabilidade popperiana78? Se em tempos e lugares 

distintos se vê relatos tão semelhantes, não seria tendencioso por parte do cientista negá-

los ao invés de estudá-los? É esperado que tais pesquisadores se digam neutros e 

razoáveis; mas não é difícil perceber que, tantas vezes, colocam sua resposta (o “não”) 

antes de iniciar a investigação, se esforçando menos para se abrir às hipóteses possíveis 

e mais para justificar sua resposta prévia. Comumente empregam notável esforço para 

buscar explicações históricas (por exemplo, que uma cultura se comunicou com a outra) 

para desmistificar aquelas semelhanças79. Mas também não poderiam se permitir supor 

que, simplesmente, aqueles indivíduos distintos chegaram a relatos análogos porque 

observaram o mesmo fenômeno? 

se as semelhanças exteriores entre místicos cristãos podem ligar-se a 

uma comunidade de tradição e de ensino, o seu acordo profundo é sinal 

de uma identidade de intuição que se explicaria da maneira mais 

simples pela existência real do Ser com o qual se creem em 

                                                           
76 A intuição vem antes da análise, como colocado em 2.1.4 – Cadência (p. 78). 
77 Bergson já havia enxergado este processo ao falar dos filósofos e das “poeiras distintas carregadas pelo 

mesmo turbilhão”. Vide tópico 2.3 - Metafísica (p. 88) e citação da página 91. 
78 Este argumento aparece em resposta à frequente recusa do cientista em considerar como dado legítimo 

(“evidência”) a enorme incidência de relatos místicos análogos, justificada pelo fato de serem inefáveis em 

essência e circunstanciais em expressão – portanto, não “concretos” em natureza analítica. Se estas 

“evidências” passassem à ordem dos objetos dizíveis, não se tentaria imediatamente interpretá-las como 

leis? Não seria uma medida apressada e tendenciosa trocar este critério tão importante à ciência – a 

refutabilidade (POPPER, 2007) – pelo critério da expressibilidade? 
79 Poderíamos exemplificar com a descrição atômica de Demócrito, tão análoga à teoria dos elementos 

budista, semelhança que os historiadores procuraram explicar geograficamente: a Jônia, na época, seria um 

ponto de contato entre as duas culturas (LAMBERT, 2011). Não estamos aqui rejeitando esta explicação – 

que parece bastante plausível -, apenas indicando que a tendência de muitos racionalistas será procurar 

exclusivamente naquele seu aparato - com os esforços teóricos e reinterpretações que forem necessários -, 

em primeiro lugar, a negação de qualquer ideia de “providência”, “coincidência”, ou de epifanias intuitivas. 
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comunicação. Que acontecerá se considerarmos que os outros 

misticismos, antigos ou modernos, vão mais ou menos longe, se detêm 

aqui ou ali, mas assinalam todos a mesma direção? (BERGSON, 2005b, 

p. 208) 

 Se esta hipótese for verdadeira, provavelmente estaria aí uma univocidade 

irracional. De qualquer maneira, Katz sugere três formas de enunciarmos a semelhança 

original entre experiências místicas distintas: 

(I) Todas experiências místicas são a mesma; até mesmo suas 

descrições refletem uma similaridade subjacente que transcende a 

diversidade cultural ou religiosa; 

(II) Todas experiências místicas são a mesma, mas os relatos dos 

místicos sobre suas experiências são culturalmente dependentes. 

Assim, eles usam os símbolos disponíveis em seu repertório religioso-

cultural para descrever sua experiência; 

(III) Toda experiência mística pode ser dividida em um pequeno grupo 

de "tipos" que atravessam fronteiras culturais. Embora a linguagem 

usada pelos místicos para descreverem suas experiências seja 

culturalmente dependente, sua experiência não é.  

(KATZ, 1978, p. 23-24)* 

 O autor defende que a Tese I, empregada pelos primeiros estudiosos do 

misticismo, assim como a Tese II, embora mais sofisticada, não satisfazem fortes 

exigências acadêmicas no estudo do misticismo, pois apenas a Tese III reconhece uma 

disparidade entre conteúdo e forma destes relatos. Independentemente, importa-nos notar 

que, por trás de todas as discordâncias acadêmicas de como organizar metodologicamente 

esta questão, há sempre uma concordância acerca de uma unidade na experiência mística 

(ou, ao menos, um “grupo de unidades”) que transpassa determinações circunstanciais e 

os recursos simbólicos para expressá-la de acordo com o cenário.  

 Katz não acredita que a própria experiência inefável é não-mediada, mas supõe a 

presença de um processo epistemológico complexo subjacente à sua percepção. Matilal 

recorda a concordância de Bhartrhari quanto a isso: "ou seja [segundo Bhartrhari], se não 

há palavra exprimível, não há consciência real" (MATILAL, 1992, p. 150)*. Como 

lembrado anteriormente, alguns pensadores assim teorizaram os princípios da linguagem 

ao ponto de dizer que interiormente tudo podemos e iremos converter em linguagem: o 

problema estaria em pô-la para fora. Entretanto, relembremos a questão da cadência para 

a intuição. É no polo da exteriorização racional e no polo da percepção interior que aqui 
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nos posicionamos em reflexão, demarcando a hipótese; a “racionalização interior”80, 

posto que posterior à percepção (assim a assumimos no capítulo anterior, seguindo 

Bergson), seria outro assunto, intermediário, necessário apenas para a fundamentação de 

uma metodologia – não precisamos, neste momento, estudar sobre um suposto processo 

efável81 interior. Ninian Smart, por sua vez, defende que “entendimento” é uma questão 

de graus (SMART, 1978), mas esta reflexão também é desnecessária se o que 

investigamos aqui é a oposição entre a univocidade - que remete a seu grau máximo – e 

a não-univocidade. 

 Por outro lado, pesquisadores como Bimal Matilal questionam a relevância desta 

instância – que aqui consideramos existente, mas intermediária - como algo que 

supostamente nasce imediatamente à percepção (MATILAL, 1992). Ele não discorda que 

questões sobre as possibilidades da linguagem são de suma importância para o estudo do 

misticismo, e que estuda-las pode contribuir para melhor compreensão de problemas 

cruciais da filosofia. Mas pergunta se sensações puras ou experiências sensoriais são, em 

sua raiz, realmente efáveis; para ele, é evidente que não. O medo e a dor do sujeito que 

recebe uma mordida de cobra são usados para demonstrar que seria questionável supor 

que uma racionalização daquelas sensações antecederia a própria reação física – grito, 

fuga, etc. - que instintivamente a vítima manifestaria, e imediatamente. Tantas reflexões 

costumam culminar no ponto, tão comum nos próprios relatos dos místicos, que a 

experiência é uma apreensão sempre anterior e que apenas ela, jamais a linguagem 

racional – seja intrasubjetiva ou intersubjetiva -, poderia trazer a totalidade daquela 

percepção.  

Como alguém poderia saber o que é estar em um estado de embriaguez 

se nunca esteve bêbado em sua vida? Esse é apenas um modo oblíquo 

de perguntar: Como poderia alguém saber o que é ter uma experiência 

mística sem ter tido tal experiência? (MATILAL, 1992, p. 144)* 

 Uma “empiria real”, desprovida dos símbolos do método científico, portanto, 

“vivida” (lembrando que, a grosso modo, intuir ao modo de Bergson significa exatamente 

vivenciar o objeto), seria a única forma de entrar em contato com o todo inefável. Não 

dizemos que só poderíamos aplicar o intuicionismo bergsoniano em objetos inefáveis, 

mas que o “absoluto” destes se faria mais visível. Se considerarmos a racionalidade uma 

                                                           
80 Comentamos brevemente sobre esta etapa no segundo capítulo (p.79). Seguindo o raciocínio bergsoniano, 

processos racionais interiores poderiam, sim, acontecer e “contaminar” a percepção; mas após a epifania.  
81 Do inglês, “effable”. No português parece não haver antônimo exato para "inefável" (senão dizível, 

exprimível, etc.); portanto, como no inglês, nos permitimos apenas retirar o prefixo e usar o termo “efável”. 
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contaminação, necessariamente circunstancial, a “realidade” mística estaria além da 

linguagem, portanto, além da razão. Também por esse motivo é que o inefável nos parece 

cenário de estudo tão crucial: caracteriza-se justamente por ser imune a contaminações 

racionais no primeiro momento de sua percepção. Esta “imunização” é tão acentuada que, 

maravilhados, os místicos insistem tanto em descrevê-lo e, por mais que tentem, nunca 

se sentem verdadeiramente satisfeitos. Ou seja, da mesma forma que não poderíamos 

colocar nele a razão, nele a razão não poderia se colocar. Se considerarmos a realidade 

(seja lá como tomemos este termo) como algo absoluto, unívoco e não circunstancial, só 

poderia ser percebida em sensações onde os símbolos bergsonianos não poderiam 

penetrar (e a tendência de nosso intelecto é rapidamente convidá-los). 

 

3.2. Denominador 

           - a irracionalidade como denominador a distinguir “mística” de “religião” 

 

 Começamos o capítulo falando sobre o inefável, já que seria importante justificar 

porque elegemos a mística como cenário mais apropriado à nossa investigação. Então, 

em seguida, devemos circunscrever melhor o que é a mística. Assim como “religião”, 

aquele é um termo com diversas definições propostas, e muitas interpretações possíveis. 

Por isso, procuramos ser sintéticos ao enuncia-lo, mas insistiremos em especificar ambos 

termos comparando-os entre si. Iremos notar que, mais uma vez, nosso critério 

demarcatório (racionalidade e irracionalidade) se fará presente.  

 Insistimos no inefável da experiência religiosa como cenário importante para 

investigarmos o intuicionismo bergsoniano, mas ainda não parece um endereço 

suficientemente descrito: enquanto ele compreende aquelas emoções que a língua não 

poderia dizer, também é importante afirmarmos que não nos referirmos a qualquer 

emoção religiosa. Na verdade, não nos referimos sequer à religião, mas exclusivamente 

à mística, à medida que só a última - enquanto experiência interior - é propriamente 

irracional. Não podemos tomar enunciados religiosos (racionalizados), nem mesmo as 

explicações dos místicos (racionalizadas) como inefáveis. Adiante enfatizaremos essa 

separação a partir de Rudolf Otto e de Henri Bergson. 
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 Usando o termo “mística”, o pesquisador poderia estar se referindo à própria 

experiência de alteridade ou imersão com o divino, mas poderia também se referir à 

disciplina acadêmica que estuda os relatos dessas vivências, ou mesmo às personagens 

históricas reconhecidas como tais (por exemplo, Teresa de Ávila, uma figura mística). 

Ainda, o termo “misticismo” poderia ser entendido como o todo de uma vida religiosa 

permeada por experiências místicas, que inclusive se pode graduar. No entanto, nunca 

será bastante reforçar que aqui, ao falarmos “mística”, não nos referimos ao pensamento 

místico, nem à disciplina, tampouco a definições particularizantes como "mística 

católica", mas precisamente àquele momento específico relatado como instante de contato 

direto e inexprimível com o divino. 

 Se ali procuramos a univocidade irracional, não podemos desconsiderar que toda 

racionalização a tornaria relativa e, portanto, refletir intelectualmente sobre o pensamento 

místico – já transformado em símbolos analíticos por quem os descreve, e também por 

nós ao os interpretarmos academicamente – não nos emanciparia da província do 

circunstancial. Em outras palavras, não queremos dizer que o material que sai de um 

místico ou que pertence à disciplina mística é unívoco82, mas que a experiência em si, 

instantânea, é território onde esta episteme se pronunciaria com contundência e destacada 

da perene circunstancialidade do cotidiano profano. Os místicos bem podem tê-la 

experimentado, mas não a transmitiram integralmente em palavras; nós aqui também não 

poderíamos exprimi-lo; ouvindo Bergson, a medida mais eficaz de compreendermos o 

pensamento daqueles é emancipar-se de interpretações logocêntricas e se transportar para 

o interior do indivíduo por um esforço de imaginação simpático83. O próprio filósofo 

adianta:  

Existem assim temas, simples ou complexos, fornecidos pela natureza; 

e há, por outro lado, mil variações executadas sobre eles pela fantasia 

humana. Aos próprios temas ligam-se, sem dúvida, as crenças 

fundamentais que a ciência das religiões descobre mais ou menos por 

toda a parte. Quanto às variações sobre os temas, são os mitos e até 

mesmo as concepções teóricas que se diversificam até o infinito 

segundo os tempos e os lugares. (BERGSON, 2005b, p. 118) 

                                                           
82 Parece importante reforçar esta ideia para distanciar de antemão uma visão “de fé” análoga à de Pascal - 

por intermédio da qual parece colocar homens “santos” (cânones) fora das determinações de insuficiência 

em sua “antropologia” (PONDÉ, 2004); aqui, portanto, consideraremos que qualquer humano, sem 

exceções, está naturalmente fadado ao limite da insuficiência racional. 
83 Como faríamos para compreender a “alma” de um filósofo. Vide subcapítulo 2.3 - Metafísica (p. 88). 
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 Podemos supor que as gritantes diferenças entre as diversas religiões mundiais, 

tanto em doutrina quanto em prática, não nos autorizam ao salto tentador de inferir que a 

essência de suas ideias originais seja diferente. Posto que munidas de meios de expressão 

definidos pela cultura (que resulta de uma contextualidade histórica e espacial), os 

símbolos disponíveis para a enunciação dessas ideias necessariamente as separa aos 

nossos olhos; porém, não se poderia negar imediatamente que uma intuição comum as 

tenha criado: "Contudo, o que é razoavelmente bem estabelecido é que há similaridades 

entre relatos místicos de diversas culturas, enquanto, ao mesmo tempo, há declarações 

doutrinárias bastante divergentes dadas em tradições relevantes" (SMART, 1978, p. 14)*. 

Tenham aqueles relatos em questão origem comum ou não, consideramos que uma 

experiência mística se desfigura tão logo passa de irracional para racional – ou seja, tão 

logo é pensada, transmitida, codificada em mitos, em práticas ritualísticas, na direção de 

se tornar algo mais aparentado com uma religião. Facilmente se misturam: “[rituais] 

emanam sem dúvida da crença, mas reagem imediatamente sobre ela e consolidam-na: se 

há deuses, é preciso votar-lhes um culto; mas a partir do momento em que há um culto, é 

porque existem deuses” (BERGSON, 2005b, p. 171). Em suma, ao falar de inefabilidade 

mística, devemos atentar apenas para o instante da experimentação: toda racionalização 

que a sucede caminha no sentido da religião. 

 Um debate bastante emblemático que toma palco na cadeira das ciências da 

religião é a oposição entre o perigo (confessional) e a necessidade de encontrarmos um 

denominador comum84 entre as experiências que tomamos por religiosas. Muito embora 

seja essencial traçarmos suas bases históricas, influências culturais e repercussões 

sociológicas (HOCK, 2010), alguns pensadores alegam que reduzi-las a fenômenos 

psicológicos é tomar da disciplina sua razão de ser, posto que tais objetos poderiam, então, 

ser abordados em programas de história, de ciências sociais, de psicologia. Em defesa, é 

comum alegarem que o que justifica a existência das ciências da religião é sua 

interdisciplinaridade; mas é de se perguntar se esta característica realmente confere perfil 

identitário a ela, sendo que, seja lá onde o pesquisador esteja, espera-se que jamais se 

                                                           
84 Um dos mais importantes propositores do sui generis religioso foi Mircea Eliade. Tendo a fenomenologia 

perdido considerável prestígio neste meio, sobretudo após sua morte, sua busca foi também muito criticada, 

frequentemente considerada pelos cientistas como um salto confessional ou uma abstração carente de 

cientificidade: “Há outra crítica do programa eliadiano: a transformação da Ciência da Religião em 

criptoteologia. Em outras palavras, em nome de uma abordagem objetiva da religião, os acadêmicos ligados 

ao projeto fariam uma defesa da religião, mantendo-a à margem de análises críticas. Criptoteologia também 

porque, como se chegou a mostrar, tais abordagens eram pouco mais que versões secularizadas de uma 

Teologia protestante liberal” (CRUZ, 2013, p. 41). 
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limite à sua cadeira se seu objeto demandar diálogo com outras. É de se sugerir que a 

disciplina precisaria se particularizar pelo seu objeto (por exemplo, o inefável), ou por 

um método próprio que não seja apenas a soma de métodos já existentes (por exemplo, o 

intuicionismo). Para particularizar o objeto, parece que a pergunta sobre um denominador 

sui generis é inescapável; e isso aparentemente afunilaria nossa observação, cedo ou 

tarde, para a experiência mística. 

 É de se dizer que o “ateísmo metodológico” (PONDÉ, 2008) defendido por tantos 

cientistas existe apenas como uma assunção em suspensão – “não negamos o sui generis, 

apenas o ignoramos para poder trabalhar, já que não poderíamos acessá-lo por vias 

cientificamente aceitas”. Mas isto não seria apenas uma diplomacia retoricamente vazia, 

uma vez que comumente produz enunciados tantas vezes de pretensões assimétricas que 

afirmam indiretamente sua inexistência? Enquanto este “sagrado” tanto não pode ser 

provado quanto não pode ser refutado, como suspendê-lo metodologicamente no processo 

investigativo e colocá-lo depois no resultado final? Necessariamente desaparecerá: “na 

realidade não me parece que tal “método” opere dentro do que se chamaria de “razoável 

neutralidade”, mas sim a partir de uma militância anti-religiosa e portanto duvidosa 

quanto à neutralidade” (PONDÉ, 2008, p. 58). O respeito à crença - demanda tanto ética 

quanto necessária para a própria exigência de neutralidade - toma forma de um simples 

discurso sem compromisso com as conclusões normativas. 

 Em nossa área de pesquisa o diálogo inter-religioso é muito defendido, mas esta 

esperança por vezes parece pouco frutífera. Como tantas vezes o homem procura reforçar 

sua lucidez apontando a insanidade do outro, o aparato exteriorizado das religiões sempre 

se escorarão em recursos simbólicos particulares a cada universo religioso e, portanto, 

não poderiam dialogar como se fossem todos universalmente verdadeiros. Como 

dissuadir perseguições contra religiões afro-brasileiras por parte de neopentecostais hoje, 

por exemplo, se esta fé determina que incorporação de espíritos é algo demoníaco e que 

deve ser combatido85? Enfatizando a racionalização que procura explicar cada uma, a paz 

pediria a negação de uma crença ou da outra, sem chance para o diálogo. O respeito ao 

próximo por vezes se mostrará incompatível com um rigor religioso, e “tolerância” será 

um conceito vazio, presente apenas enquanto a crença divergente estiver distante. 

                                                           
85 Alguns estudos têm sugerido uma série de semelhanças ritualísticas entre práticas neopentecostais e 

umbandistas, apesar das gritantes afrontas que uma lança sobre a outra (SILVA, 2005). Seria um indício de 

que a incomunicabilidade não é natural, mas resultante da racionalização pela doutrina? 
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 Abordamos esse ponto porque talvez a única possibilidade de diálogo parta do 

reconhecimento de uma unidade entre elas, já que o aspecto racional da religião, embora 

cumpra sua função prática – “seja social por essência ou por acidente" (BERGSON, 

2005b, p. 26) -, tornará incomunicáveis as razões daquelas de matriz histórica diferente. 

A separação entre mística e religião é importante não para nosso presente objeto, mas 

parece também frutífera na solução de outras questões importantes, como a agora referida. 

  

3.2.1. Numinoso 

 A obra “O Sagrado - os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com 

o racional” (OTTO, 2007), de Rudolf Otto, publicado em 1917, foi grande divisor de 

águas da fenomenologia clássica e já anuncia em seu subtítulo porque nos interessa. 

Seremos breves: não pretendemos mergulhar em sua teoria, o que seria desviar 

enormemente o rumo de nossa reflexão. Porém, o autor faz duas marcações bastante 

categóricas quanto ao que estamos abordando, as quais procuraremos extrair e usar como 

pontes para nossa exposição: enquanto Otto (1) caracteriza a percepção da experiência 

mística de forma bastante análoga ao intuicionismo bergsoniano, (2) usa a oposição entre 

irracional e racional como critério demarcatório entre a experiência mística e a 

experiência religiosa. 

 Comecemos pelo segundo ponto. O autor inicia a reflexão, logo no primeiro 

capítulo, com uma distinção entre “racional” e “irracional”, a resgata no décimo capítulo 

e esporadicamente a trabalha em outros momentos. Hoje, Otto é criticado devido a 

assunções (academicamente) delicadas86 que fez durante a tentativa de encontrar o 

“denominador” das religiões em sua obra magna. Mas limitemos nosso olhar àquela 

demarcação: “Trata-se [o racional] de conceitos claros e nítidos, acessíveis ao 

pensamento, à análise pensante, podendo inclusive ser definidos” (OTTO, 2007, p. 33). 

Por outro lado, o irracional “foge ao acesso racional no sentido acima utilizado (...) na 

medida em que foge totalmente à apreensão conceitual” (OTTO, 2007, p. 37).  

                                                           
86 Uma das conhecidas críticas que a obra recebe tem a ver com o fato de que, embora o autor tenha entrado 

em contato com culturas religiosas distintas ao longo da vida, parece não ter guardado reservas ao defender 

sua própria fé (tido como confessionalismo) na obra. Por exemplo: “evidencia-se sua superioridade [do 

cristianismo] sobre outras formas de espiritualidade (...) Ele é mais religião, religião mais consumada que 

outras, na medida em que aquilo que religião implica nele se tornou actus purus” (OTTO, 2007, p. 95), ou 

“o que constitui um sinal fundamental da sua superioridade sobre outros níveis e formas de religião, embora 

não seja a única característica a conferir-lhe esta posição” (OTTO, 2007, p. 33). 
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 O numinoso (ou “nume”) seria o elemento originário e indivisível do sagrado 

(helig), que “designará o sagrado descontado do seu aspecto moral e - acrescentamos logo 

- descontado, sobretudo, do seu aspecto racional” (OTTO, 2007, p. 38). Seria este 

substantivo primário o indicador de uma “presença sobrenatural” estritamente irracional 

– “um evento um tanto singular, que por sua profundidade foge à interpretação 

inteligente” (OTTO, 2007, p. 97) -, embora positivo e passível de associações racionais 

para se transformar em outra coisa. Para Otto, o sagrado seria, portanto, um trabalho de 

racionalização em cima do contato com o nume – contato que, enquanto inefável, é a 

própria mística –, e seria a partir dele que as religiões se estruturariam com seus códigos. 

 Definir positivamente o nume não é possível, mas, em contato com ele, o 

indivíduo manifestaria uma série de sentimentos bem próprios (colocados pelo autor 

como “aspectos do numinoso”) que constatariam sua presença: “somente se pode levar o 

ouvinte a entendê-la conduzindo-o mediante exposição àquele ponto da sua própria 

psique onde então ela surgirá e se tornará consciente. (...) não é ensinável em sentido 

estrito, mas apenas estimulável, despertável” (OTTO, 2007, p. 38-39). Tomando como 

partida o “sentimento de dependência” proposto por Schleiermacher (OTTO, 2007), o 

teólogo postula o “sentimento de criatura” e o define como “um efeito colateral, subjetivo, 

é por assim dizer a sombra de outro sentimento (que é o “receio”), que se deve em 

primeiro lugar e diretamente a um objeto fora de mim” (OTTO, 2007, p.42), e sob esta 

condição o fiel torna-se suscetível a experimentar os efeitos sensoriais do nume.  

 Dentro os aspectos do numinoso, temos o tremendum (arrepiante), que se aplica a 

um temor diferente dos medos “naturais” – de um acidente ou de uma agressão, por 

exemplo -, mas a um “receio demoníaco” que causa calafrios na espinha como se nos 

deparássemos com um fantasma, ou rendidos pela ira deorum e, por esse motivo, 

apresenta-se como aspecto distanciador. O aspecto majestas (avassalador) é a consciência 

da hegemonia do numinoso sobre si, que induz no sujeito uma impressão de impotência 

frente ao supremo e, assim, gera nele a nulidade própria e acentua a criaturalidade. Com 

enérgico, Otto se refere àquele caráter do numinoso que “aciona a psique da pessoa, nela 

desperta o zelo (Eifer), ela é tomada de assombrosa tensão e dinamismo” (OTTO, 2007, 

p. 55), impulso motriz e inspiração que pode se converter em ascetismo, militância, 

abstinências voluntárias e heroísmo. Por mysterium (“totalmente outro”) tomamos o 

encontro com uma sobrenaturalidade oculta, o mistério, o milagre, a estranheza na fé de 

um “além”, uma incapacidade de compreender funcionamentos e desígnios 
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acompanhada, porém, da sensação de sua existência. O aspecto fascinans (fascinante), 

em oposição ao temor sobrenatural, é de caráter aproximador - enquanto intimida, o nume 

seduz o indivíduo por se apresentar prodigioso e dionisíaco (deste efeito irracional 

depreende-se a própria origem da mística, onde procura-se “tomar posse” desse poder que 

encanta, ou nele se mesclar). Já o termo augustum vem para indicar a característica que 

impele o devoto a considerar-se indigno de estar próximo desta presença, querendo 

purificar-se para merecê-la. O ungeheuer (assombroso) remete à consciência criatural de 

que o numinoso transcende todas possibilidades de compreensão87. 

 Refletir sobre esses aspectos parece reforçar a distinção entre mística e religião 

que Otto já antecipava separando irracional de racional. Deles também puxamos um 

paralelo com Bergson: o numinoso seria percebido por um “sentido” à parte dos 

convencionais, em uma epifania imediata, como algo além de nossas categorias racionais, 

ainda assim algo de estonteante clareza, positivamente real, munido de misteriosa coesão, 

algo que confere preenchimento ao âmago do sujeito, como se durante aquele instante sua 

contingência estivesse suspensa. É notório que tais características se assemelhem àquelas 

do método intuitivo apresentado no segundo capítulo. Em tempo: a arrebatadora 

consciência de estarmos diante de um “totalmente outro” – ou seja, de algo externo a nós 

- não nos impede de nos considerarmos “dentro” do nume (o objeto onde aplicamos a 

intuição): afinal, esta simpatia remove interstícios, mas não transforma o sujeito (nós) no 

objeto88 (nume). Se em Otto o numinoso caracteriza a mística, e se o sagrado caracteriza 

a religiosidade, por ele teríamos a sugestão de que a intuição é o que mediaria a 

experiência mística. 

 

3.2.2. Fontes 

 Procuremos agora fazer a separação através de Bergson. Já tendo trabalhado o 

método do intuicionismo, tendo tratado da liberdade do espírito (em "Os dados imediatos 

da consciência"), de sua independência e sobrevivência (em "Matéria e memória"), e do 

próprio fato da criação (em "A evolução criadora"), ele, enfim, traz em seu último livro 

(“As duas fontes da moral e da religião”) uma abordagem direta do fato religioso. Sua 

                                                           
87 Entendido como a inefabilidade “grandiosa” do nume, é curioso notar que o próprio autor parece não 

conseguir explica-lo satisfatoriamente (e declara sua dificuldade) no capítulo correspondente (OTTO, 2007, 

p. 79-81). 

88 Vide 2.1.2 - Percepção (p. 72). 
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reflexão procura encontrar o fundamento da moral que nos norteia em sociedade para, 

então, interpretarmos a religião.  

 Mais uma vez é possível identificar dicotomias que se mostram diretamente 

análogas às que viemos apresentando. Para nortear sua obra, separa a moral (este aspecto 

na sociedade) da religião, e para cada uma atribui o adjetivo “fechado” ou “aberto”, 

chegando a quatro categorias: (1) sociedade fechada, (2) sociedade aberta, (3) religião 

fechada/estática e (4) religião aberta/dinâmica. A oposição categórica que aqui nos 

importa é entre “fechado” e “aberto”: em outras palavras, 1 e 3 são postos em 

entendimento e prática pela análise, e o 2 e 4 são postos em entendimento e prática pela 

intuição. Assim, podemos encontrar o intuicionismo aplicado mais diretamente no estudo 

das religiões. Primeiramente, vasculharemos e sintetizaremos esta obra de Bergson para 

nos auxiliar na distinção das fontes “fechadas”, à medida que também contam com a 

racionalidade como demarcação. 

 Nosso ponto de partida é a sociedade fechada. Relembrando o mito da Queda e a 

ordem divina que foi desrespeitada, o filósofo inicia a argumentação do livro supondo 

que o ser humano (cristão, ou outro que de alguma forma tenha sido permeado por esta 

visão ao longo da vida) carrega consigo os resquícios desta interdição em seu imaginário, 

a conferir-lhe uma configuração antropológica de obediência. A sociedade é um 

organismo enorme que pesa sobre nós como uma espécie de legitimador do mandamento, 

aquele que nos faz obedecer as delegações de mestres e pais sem saber bem o porquê, e 

“cujas células, unidas por laços invisíveis, se encontram subordinadas umas às outras 

numa sábia hierarquia e se vergam naturalmente em vista do bem maior do todo, a uma 

disciplina que poderá exigir o sacrifício da parte” (BERGSON, 2005b, p. 23). A princípio, 

supõe-se que uma sociedade é constituída por vontades livres, mas a partir do momento 

em que, através do hábito, este organismo ganha um funcionamento tão regrado quanto 

o de uma máquina, faz parecer que suas leis são necessárias, como as que dão vida às 

obras da natureza. Entre hábitos de comando e hábitos de obediência são dadas respostas 

às necessidades da comunidade, mas logo sua função local quer tomar lugar de imperativo 

moral, e são acatados por conta de uma pressão exercida sobre nossa vontade.  

 Essa interdição supressora é transformada pelo hábito em algo tão arraigado em 

nossa conduta - tão automática -, que sequer lembramos que somos um conjunto de seres 

livres. Tomamos as leis desse organismo como necessárias, assimiláveis às leis da 

natureza: importa notar que, em geral, sequer percebemos a não-necessidade desta 
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obediência, tanto porque sempre se arranja maneira de fazê-la parecer necessária. Mas 

embora pareça não existir distinção no cotidiano do cidadão, não pode se esconder dos 

olhos do filósofo, pois uma coisa é a lei que constata, outra é a lei que ordena: “À segunda 

podemos subtrair-nos; obriga, mas não torna necessário. A primeira é, pelo contrário, 

inelutável, porque se algum facto se afastasse dela, seria erroneamente que a teríamos 

tomado por uma lei” (BERGSON, 2005b, p. 25). Assim, pelo instinto social de 

preservação, a lei toma do mandamento o que tem de imperioso, este recebe dela o que 

tem de inelutável, e todo desvio parece, enfim, antinatural. Através do hábito elevamos a 

obrigação social a necessidade natural, e ainda assim cremo-nos livres. 

 Embora a regra se apresente no exterior, a raiz dessa obediência vem do interior. 

Sem o “eu social” que a vida em coletividade nos impõe, a sociedade não teria poder 

algum em nós. É sobre nossa individualidade que os símbolos coletivos exercem 

influência, e nos convencem de que, assinando este contrato, pertencendo às instituições 

postas (família, trabalho, etc.), desfrutamos de seu poder; mesmo que buscássemos 

emancipação, ainda estaríamos ligados a ela por todas as marcas indeléveis que nos 

deixou, como – exemplifica Bergson - até mesmo Robinson Crusoé está. A perturbação 

entre as relações do eu individual com o eu social gera uma angústia moral, e no temor 

de se ver apartado desta pertença, agimos em conformidade com a regra mais do que 

pensamos sobre seus fundamentos89: “se tivéssemos em todos os casos de evocar a sua 

ideia, de enunciar a sua fórmula, seria muito mais fatigante cumprirmos o dever” 

(BERGSON, 2005b, p. 30). Só aparenta ser imperiosa, como todo hábito profundo, 

quando nos afastamos dela e dela tomamos consciência. Opta-se por cumprir o dever, 

mas não deixa de ser um esforço: sua obediência é uma resistência de cada um de nós a 

si mesmo. 

 Porém, a obrigação não se ergue acima dos fatos como aparição misteriosa, como 

quiseram Kant e outros que, de acordo com a obra, confundiram inclinação com abalo 

coercitivo. Para Bergson, a verdadeira moral não estaria alicerçada sobre a razão: apenas 

tomamos esta como justificativa para uma lei a servir de estanque frente às pressões da 

vontade, que nos colocariam em maus lençóis na sociedade. Em outras palavras, uma 

tendência desviante pode ser intimidada pela “razoabilidade”. Por ela, procura-se explicar 

                                                           
89 "A todo o instante, uma escolha se impõe; optamos naturalmente pela conformidade com a regra. Mal 

temos consciência disso; não fazemos esforço algum. Foi traçado um caminho pela sociedade; encontramo-

lo aberto à nossa frente e seguimo-lo; ser-nos-ia necessário um pouco mais de iniciativa para andarmos 

pelo meio dos campos." (BERGSON, 2005b, p. 31). 
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os fundamentos daquilo que o autor chama de “todo da obrigação” - “extrato concentrado, 

quintessência dos mil hábitos especiais que contraímos de obedecer às mil exigências 

particulares da vida social” (BERGSON, 2005b, p. 34). Contudo, tirar de alguma teoria 

seu motivo de ser seria ingenuidade, pois importa ali é sua função, e toda retórica serviria 

apenas para dissuadir insistências do intelecto a questionando e, consequentemente, 

ameaçando suspendê-la - e, ainda mais, suspender a própria estabilidade da sociedade. 

Todo o aparato coletivo se soma para culminar em sua própria sustentação, e não em uma 

“episteme da moral”, mesmo que faça uso de argumentações – por vezes absurdas, 

ressalta Bergson - para conseguir amansar o desvio. Dessa forma, o imperativo categórico 

kantiano não é uma norma transcendente evidenciada em uma complexa análise racional, 

mas um simples “tem de ser porque tem de ser” justificado posteriormente e 

intencionalmente por uma complexa análise racional.  

Pensemos, assim numa formiga que fosse atravessada por um 

relâmpago de reflexão e que julgasse então que é um grande erro 

trabalhar sem parar em proveito dos outros. As suas veleidades de 

preguiça não durariam de resto mais que alguns instantes, o tempo do 

relâmpago de inteligência. No último destes instantes, enquanto o 

instinto, voltando a prevalecer, a reconduziria à viva força à sua tarefa, 

a inteligência que o instinto estaria prestes a reabsorver diria à laia de 

adeus: tem de ser porque tem de ser. (BERGSON, 2005b, p. 36) 

  Assim, um imperativo absolutamente categórico é de natureza instintiva ou 

sonambúlica, não intelectual - mas usa a razão para se perpetuar. O hábito é uma imitação 

do instinto, e no fundo agimos em sociedade não diferentemente de um formigueiro, e 

não mais preocupados que as formigas com as razões da regra do que com o que lhes foi 

determinado pela natureza; a diferença é que cada regra é necessária àqueles insetos, e a 

nós é natural apenas a necessidade de uma regra. Bergson resgata a reflexão feita em livro 

anterior (BERGSON, 2005a), ao associar instinto com a aptidão de empregar 

instrumentos fornecidos pela evolução, e a inteligência com a aptidão a criar tais 

instrumentos – de certa forma, a razão media o instinto e tenta acompanha-lo, ditando 

uma fórmula impessoal em prol daquele que continua sendo seu objetivo: a manutenção 

da coletividade fechada. O homem faz corpo com a sociedade e acata uma tarefa de 

conservação individual e social. Posto que nem sempre ambas instâncias concordem entre 

si, mas considerando que a sociedade fechada, enfim, cumpre sua função sem se 

desestruturar, há de se supor um “substrato de atividade instintiva primitivamente 

estabelecido pela natureza, onde o individual e o social estão prestes a confundir-se” 

(BERGSON, 2005b, p. 45). Tornam-se indivíduos e sociedades recurvados sobre si 
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mesmos, se contrabalanceiam ciclicamente, e assim podemos dizer que aquele organismo 

circunscrito está fechado. 

 Damos o termo “fechada” a esta sociedade porque tal organismo, por mais que o 

estiquemos, não abrange o mundo. Todo esse funcionamento que mapeamos isola um 

grupo dentre tantos, torna-se operacional naquele cenário específico, e sua própria 

preservação é meta última a justificar qualquer transposição. Bergson encontra um 

exemplo emblemático para isso no entrave da guerra, ou seja, um conflito de interesses 

com outra sociedade fechada. “Diz que os deveres por ela definidos são bem, em 

princípio, deveres para com a humanidade, mas que em circunstâncias excepcionais, 

infelizmente inevitáveis, o seu exercício se vê suspenso” (BERGSON, 2005b, p. 41). 

Bombardear outras cidades e capturar outros indivíduos não se torna simplesmente lícito, 

mas meritório. Por mais que dentro deste organismo social as ordens sempre sejam 

tomadas como um imperativo moral autônomo ou transcendente, ironiza o filósofo, não 

devemos dar ouvidos ao que dizem, mas ao que fazem. No que dizem, norteiam-se pelo 

bem comum ao homem; mas tão logo isolam comunidades adjacentes – igualmente 

composta por seres humanos –, legitimam ataques, colocando como bem maior não esta 

“humanidade”, mas a preservação de seu eixo de sustentação fechado. 

 Em meios de funcionamento, enquanto a sociedade fechada conta com a aceitação 

universal de uma lei, a sociedade aberta conta com a imitação de um indivíduo-modelo, 

ou melhor, com a inspiração emocional que este concede à sua vontade, fazendo com que 

transpasse a determinação do hábito: 

a primeira moral era tanto mais forte quanto mais nitidamente se 

associava em obrigações impessoais, esta última, pelo contrário, 

começando por dispersar-se em preceitos gerais aos quais nossa 

inteligência aderia mas que não chegavam a mover nossa vontade, 

torna-se tanto mais arrebatadora quanto mais a multiplicidade e a 

generalidade das máximas se vem fundir na unidade e na 

individualidade de um homem. (BERGSON, 2005b, p. 44) 

 A sociedade aberta, por não prestar contas a uma interdição local instaurada por 

hábito e sob a assunção “tem de ser porque tem de ser”, corresponde a toda a humanidade 

e encontra no amor por ela sua energia de movimento, mais que o instinto social de 

autopreservação da sociedade fechada, segundo Bergson. É uma moral humana, não 

apenas social. Uma psicologia demasiado ou puramente intelectualista, seguindo as 

indicações da linguagem, definirá esse “amor” pelos objetos a que se ligam (família, 

pátria, humanidade) – o suficiente para designá-lo, mas não para descrevê-lo. A 
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racionalização irá operar aqui com uma objetivação, quando a atitude da alma que 

caracteriza os porta-vozes da sociedade aberta basta a si mesma, e aparenta ter um quê 

intransitivo90. De onde viria essa força que ultrapassa a descrição e a própria borda da 

sociedade perpetuada em si? “Exceptuados o instinto e o hábito, não há outra acção 

directa sobre o querer senão a da sensibilidade. A propulsão exercida pelo sentimento 

pode, aliás, assemelhar-se de perto à obrigação” (BERGSON, 2005b, p. 47). O papel da 

inteligência instrumental, típica da sociedade fechada, tem o poder de compreender, 

discutir, aceitar ou rejeitar, mas não cria. A invenção, embora tome corpo pelo intelectual, 

tem a sensibilidade por substância: para Bergson, criação significa, acima de tudo, 

emoção – “ao mesmo tempo a curiosidade, o desejo e a alegria antecipada de resolvermos 

um problema determinado (...) ela é que impele a inteligência em frente” (BERGSON, 

2005b, p. 52). E emoções – lembremos nossa demarcação - são irracionais. 

 No segundo capítulo do livro, acompanhamos o autor tomar base na antropologia 

da época para encabeçar uma longa argumentação - sobretudo a separação entre religião 

e magia, e o papel da função fabuladora91 na criação de mitologias – que delinearia a 

origem da religião estática (fechada) ou natural: “É uma reação defensiva da natureza 

contra o que poderia haver de deprimente para o indivíduo, e de dissolvente para a 

sociedade, no exercício da inteligência” (BERGSON, 2005b, p. 175). Adiantemos: o que 

aqui queremos indicar é que, por mais que tenha origens bem particulares, tem em 

semelhança com a sociedade fechada o emprego da racionalidade no intuito primordial 

de se conservar e, consequentemente, de conservar a própria sociedade. Da mesma forma 

que o imperativo moral da sociedade fechada foi apresentado como um discurso 

legitimador do mandamento (e não sua fonte), é interessante que a religião estática 

também tenha seus imperativos; dessa forma, pode “transmitir” mais facilmente sua 

ordem organizadora, um recurso mais eficaz ao objetivo de conservação daquele 

organismo fechado: “Os ensinamentos da religião [estática] endereçam-se com efeito, 

                                                           
90 “Este amor terá um objeto? Notemos que uma emoção de ordem superior se basta a si mesma.” 

(BERGSON, 2005b, p. 213). 
91 O poder de representação da inteligência, capaz de compensar a esquematização intelectual, produzindo 

simbolismos (como a ideia de vida após a morte ou de uma magia eficaz); estaria na base da religião estática, 

dando base a seus mitos. Segundo Bergson, essa função surge como uma espécie de mecanismo de controle 

da natureza, uma vez que, embora a inteligência tenha sido um desenvolvimento natural (e útil) do instinto, 

rapidamente o homem começaria a centrar-se sobre si mesmo de modo egoísta pelo poder que esta lhe 

confere, ameaçando o propósito central daquela coletividade fechada – sua conservação. A função 

fabuladora é, portanto, um mecanismo de controle que impõe interdições à inteligência para que não ameace 

a coesão do organismo, tendo na religião fechada seu meio de expressão (BERGSON, 2005b). 
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como qualquer ensinamento, à inteligência, e aquilo que é de ordem intelectual pode 

tornar-se acessível a todos” (BERGSON, 2005b, p. 200).  

 Mesmo assim, Bergson reforça que não podemos equivaler religião à moral (tanto 

é que vemos tantos deuses “amorais”), mas que “na origem, o costume é toda a moral; e 

como religião proíbe que nos afastemos dela, a moral é coextensiva à religião.” 

(BERGSON, 2005b, p. 111). Assim, religião estática guarda claras semelhanças com a 

sociedade fechada exposta anteriormente, sobretudo pelo seu instrumento legitimador – 

afinal, é doutrina e não mística. “A religião reforça e disciplina. Para tanto são necessários 

exercícios continuamente repetidos, como aqueles cujo automatismo acaba por fixar no 

corpo do soldado a segurança moral de que precisará no dia do perigo” (BERGSON, 

2005b, p. 171). Nos importa extrair de seu pensamento o papel da racionalidade como 

aquilo que separa o fechado do aberto, tanto no que compete à sociedade quanto à 

religião: encontramos nas características destes sistemas fechados grande similaridade 

com o que elencamos no lado “racional’ da tabela ao fim do capítulo anterior. A sociedade 

se estende a toda humanidade a partir do momento que não fracionamos sua totalidade 

por interdições normativas, categorizações, e nos guiamos pela sensibilidade (irracional). 

Enfim, a religião (estática) é também uma coletividade que se fecha por um propósito 

funcional, distinta da mística - que, como Bergson afirma categoricamente, é a própria 

religião aberta/dinâmica.  

 Enquanto Bergson traça as origens da religião estática, taxa de “aberrações” uma 

série de concepções doutrinárias e práticas ritualísticas que seriam um desrespeito à nossa 

inteligência: “Chegar-se-á ao ponto de cortar cabeças, se se pensar que isso lhe [a um 

deus] será agradável” (BERGSON, 2005b, p. 121). Para ele, esse é o tipo de coisa que, 

hoje, faz com que nossa inteligência se recuse a encarar alguns desdobramentos religiosos 

como lúcidos ou sequer desejáveis; mas, ao invés de, apressadamente, delegarmos à 

religiosidade ou à “divindade” tais crimes, argumentamos que é à racionalização da 

experiência mística (assumindo que ela antecede a religião) que competiria esta 

responsabilidade, no passado e no presente. A experiência mística, no exato instante em 

que ocorre, é contemplação e não formulação ou fabulação. E se pudermos prosseguir 

com a hipótese - trabalhada anteriormente - de que há uma unidade entre tais vivências, 

seria a partir de sua exteriorização coletiva que se legitimou como normal a determinados 

grupos a prática daquelas “aberrações perante nossa inteligência”. As práticas coletivas, 

mesmo as mais antigas, são um estágio posterior de transmissão daquilo que 
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originalmente foi captado individual e interiormente, por menos “inteligentes” que nos 

pareçam; chama-las de irracionais (no sentido de “aberrantes”) é atribuir ao termo um 

peso moral, quando o raciocínio (como estamos o concebendo neste trabalho) ali presente 

na transmissão e perpetuação do hábito é, na verdade, um processo sem esse caráter. 

 Com o tempo, uma impressão epifânica que incita o indivíduo a interpretá-la como 

lei, a transformá-la em ordem que se estende aos outros membros de sua comunidade, se 

concretizará como uma regra racionalizada sob os critérios próprios daquela cultura, e 

contaminada frente ao nosso julgamento. As sociedades arcaicas, que explicavam o 

mundo através do papel de seus deuses nos fenômenos naturais, com eles interagiam de 

forma utilitária, agradando-os ou evitando-os para manter a estabilidade individual e do 

grupo, e é este protocolo que se assemelha a um “todo da obrigação” que posteriormente 

chamaríamos de “religião” - “são reações defensivas da natureza contra a representação, 

pela inteligência, de uma margem desencorajadora de imprevisto, entre a iniciativa 

tomada e o efeito desejado” (BERGSON, 2005b, p. 124). Como nas sociedades fechadas, 

a religião estática permite que o raciocínio se distancie da intuição original (a mística) em 

prol da conservação daquele organismo circunscrito92 - ou seja, da função, como a análise 

bergsoniana. 

 Simbolismos comuns da função fabuladora, característica da religião estática, 

geram constrangimento e coação. Portanto, se opõem à emoção criadora - tão elogiada 

por Bergson -, que se define por mobilizar a ação inventiva no outro, convocar sem 

obrigar, mobilizar pela sensibilidade. Em síntese, segundo o filósofo, o misticismo 

(religião dinâmica) se distingue da religião estática pelo amor e pela amplitude que o 

caracteriza, consequência de uma natureza diferente. Essa diferença de natureza está 

exatamente no intervalo entre o racional (que cria imperativos em prol da conservação) e 

o irracional (que inspira a emoção em prol do progresso humano): “representamo-nos, 

pois, a religião como a cristalização, operada por um sábio arrefecimento, daquilo que o 

misticismo veio depositar, abrasador, na alma da humanidade” (BERGSON, 2005b, p. 

201). Depreende-se da obra que a mística, portanto, seria a religião dinâmica, que 

ultrapassa a mera necessidade de conservação (analítica), e busca avançar pela emoção, 

em um amor por toda a humanidade, por intermédio de homens que seguiam a intuição.    

                                                           
92 Poderíamos puxar um paralelo com o mecanismo racionalista de preservação de paradigmas - que 

procuram se conservar acima de tudo. Vide 1.5 – Assimetria (p. 49). 
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3.3. Exemplo 

 - a relevância do místico bergsoniano como objeto de estudo 

 

 Delineamos até aqui a inefabilidade mística e sugerimos atenção a ela na 

investigação acadêmica, tendo o intuicionismo bergsoniano como base para fazê-lo. 

Procuraremos agora apresentar o místico bergsoniano93 como o indivíduo que norteia 

seus atos a partir da emoção que experimenta no inefável. Usamos “exemplo” como título 

deste subcapítulo em dois sentidos: primeiro, para dizer que essas figuras - com as quais 

Bergson se ocupa em grande parte de seu último livro - podem ser consideradas exemplos 

de objetos promissores nos quais o pesquisador poderia se inserir intuitivamente para 

“tocar” a inefabilidade; em segundo lugar, estes indivíduos têm importância na sociedade 

justamente pelo exemplo positivo que são, a inspirar quem os segue. A sociedade aberta, 

que dialoga com a religião dinâmica, “para ser plenamente o que é, deve encarnar numa 

personalidade privilegiada que se transforma num exemplo” (BERGSON, 2005b, p. 43). 

 Pensemos no primeiro sentido. Em um ensaio trabalhado anteriormente 

(BERGSON, 2006), Bergson receitava aquilo que caracterizaria um “verdadeiro 

filósofo”: ele buscaria a “verdadeira metafísica”, valorizando a intuição, emancipada dos 

símbolos em seu momento criador. Não apenas sugeria que suas visões mais lúcidas 

nasciam dessas simpatias com seus objetos – mesmo que depois só lhes restasse a 

expressão através dos símbolos disponíveis em sua época -, como que nós poderíamos 

alcançar a essência da doutrina que formulavam através de um exercício de intuição - 

uma inserção simpática naqueles pensadores. Com os místicos bergsonianos podemos 

aplicar a mesma lógica. Suas epifanias nascem de um momento intuitivo, e poderíamos 

também nos inserir nessas figuras para compreendermos o que entendiam e queriam 

transmitir. A diferença marcante entre ambos é que, enquanto o filósofo busca propagar 

suas ideias pela linguagem precisa e teorias bem marcadas, os místicos, em geral, pouco 

se preocupam com esse tipo de expressão formalizada. Porém, se sentem fortemente 

                                                           
93 Bergson alerta que se refere àqueles místicos de bom senso superior e ação, ignorando os loucos e seus 

meros imitadores. “O grande místico seria uma individualidade que transporia os limites marcados à espécie 

pela sua materialidade, que continuaria e prolongaria assim a acção divina” (BERGSON, 2005b, p. 187). 
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impelidos a transmitir, empregando outras formas para tal, e possivelmente com mais 

eficiência, ou ao menos para audiências mais variadas. 

 Não que, em suas experiências, os místicos apliquem o método bergsoniano 

conscientemente, é claro. Nem dizemos, sequer, que excluem racionalizações ou 

objetivações de seus fazeres. Nem poderíamos assumir que estão necessariamente 

distanciados das religiões (pelo contrário, muitas vezes as habitam). Contudo, tendo 

marcado nos subcapítulos anteriores o que caracteriza a mística (e os desdobramentos que 

descaracterizarão sua inefabilidade), é possível notar – como tanto insiste Bergson – que 

são norteados por emoções (irracionais) e por uma profunda consciência da moral 

absoluta. Sendo absoluta, talvez seja uma intuição ideal o que até ela os levou. 

Suspeitamos que dialogam com o divino através da intuição, mas não insistiremos neste 

ponto. O que aqui nos interessa não é encontrar o intuicionismo em suas práticas, e sim 

toma-los como objetos valiosos onde o pesquisador poderia se inserir94 pelo método. 

Interpretar literalmente seus relatos é o que costumamos fazer no misticismo e em 

disciplinas acadêmicas relacionadas, mas assim estaremos “contaminando” suas 

percepções com a nossa circunstancialidade. Portanto, à medida em que consigamos 

interpretá-los pela intuição na duração, teríamos – acompanhando Bergson -, acesso mais 

direto à “intuição original” que procuraram transmitir pelo “espírito da doutrina”. Esta 

seria uma forma de transpassar a circunstancialidade das palavras e entender seus 

“absolutos”. Sugere-se que esta seja uma forma de acessarmos, com maior integridade, 

aquelas percepções sobre o mundo e sobre o divino que essas figuras experimentaram.  

 Quanto ao segundo sentido, quer-se dizer que o fato destes místicos serem 

exemplos positivos para a humanidade reforça a ideia de que devemos dar muita atenção 

a eles nas ciências da religião. "O misticismo está incontestavelmente na origem das 

grandes transformações morais. [mas] A humanidade parece, sem dúvida, mais do que 

nunca longe dele." (BERGSON, 2005b, p. 242). A insistência do autor em coloca-los 

como figuras heroicas nos ajuda a enxergar a pertinência tanto da mística quanto da 

intuição em nossa vida cotidiana – o que, de toda forma, se desdobra como fenômeno 

importante para a academia. Afinal, parece razoável considerarmos que a função desta é, 

justamente, produzir conhecimentos que possam ser aplicados no progresso da 

humanidade: não só descobertas científicas que resultam em ferramentas e técnicas para 

                                                           
94 Vide 2.3 – Metafísica (p. 88). 



126 
 

nos conferir uma vida mais confortável, mas também teorias sociológicas e filosóficas a 

nos presentear com diretrizes para levarmos compreensão, respeito, paz e igualdade a 

nossos semelhantes.  

 Para Bergson, ser místico é um privilégio de poucos, mas não porque poucos 

possam ser místicos, e sim porque poucos arriscam ser; em outras palavras, poucos hoje 

conseguem se libertar da dominância do racionalismo e dar vazão à irracionalidade de 

suas intuições. Pode-se explicar parte desta supressão por toda a imposição moral referida 

no tópico anterior, onde a razão é legitimadora do mandamento. O autor considera a 

religiosidade inerente ao homem, e o misticismo, o ápice do elã, resultado esperado da 

evolução humana; pois só no homem, diz Bergson, o elã poderia transcender os limites 

do instinto animal95. Enquanto a natureza conferiu ao animal ferramentas em seu próprio 

corpo para o auxiliar em suas tarefas de sobrevivência, conferiu ao ser humano a 

ferramenta da inteligência96, que é justamente a função de fabricar ferramentas. Buscando 

os recursos materiais para sua sobrevivência, o homem “aplica necessariamente o seu 

esforço a tentar obtê-lo, e a sua inteligência é justamente de molde a fornecer-lhe armas 

e ferramentas em vista dessa luta e desse trabalho” (BERGSON, 2005b, p. 199). Nosso 

autor considera que o indivíduo deveria retornar ao elã pela intuição que o aureola, sendo 

este o ponto final da evolução – sendo, assim, o misticismo completo (definiremos 

adiante) a última etapa.  

 Façamos uma síntese daquilo que foi dito sobre as fontes fechadas. Tais sistemas 

têm por função se preservar. Usam a razão como legitimador do mandamento que visa 

esta conservação, embora sua raiz seja um instinto natural: no caso da sociedade fechada, 

temos imperativos morais, e no caso da religião estática, temos a função fabuladora. 

Ambos são artifícios - artificiais, portanto não unívocos e culturalmente dependentes - 

que servem de “estanque” às imprevisibilidades do indivíduo, imprevisibilidades que 

poderiam ameaçar a estabilidade daquele sistema. A função fabuladora é, sobretudo, um 

mecanismo de controle a se posicionar frente à inteligência, caso esta ouse tomar partidos 

fora do interesse daquele organismo coletivo. Isto é, o problema surge quando a 

inteligência ultrapassa seu propósito original determinado pela natureza e, reconhecida 

                                                           
95 No primeiro e segundo capítulos da obra, Bergson insiste que a própria inteligência - embora confira 

maior amplidão de possibilidades que as faculdades dos animais - é proveniente do instinto, igualmente 

animal. Só se pode transcender aquele limite referido – evoluir - pelas faculdades derivadas da intuição, 

como o amor e a ação mística (BERGSON, 2005b). 
96 Esta assunção é apresentada na obra em questão (BERGSON, 2005b), mas foi trabalhada mais 

profundamente - ligada à biologia - em trabalho anterior, “A Evolução Criadora” (BERGSON, 2005a). 
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como instrumento de poder, é usada de forma “egoísta”, que foge à preservação daquela 

coletividade, visando benefício individual. O aparato da religião estática serve, portanto, 

de interdição a controlar este desvio. 

 Porém, mesmo que o sistema fechado seja conservado por esses recursos, Bergson 

considera que a guerra ali, cedo ou tarde, será inevitável97. “Quem não vê que a coesão 

social se deve, em grande parte, à necessidade de uma sociedade se defender contra 

outras, e que começa por ser contra todos os outros homens, que se ama os homens com 

os quais se vive?” (BERGSON, 2005b, p. 42). Aqueles mecanismos, que têm em sua 

razão de ser a preservação do grupo, acabam criando interdições racionais e se fechando 

para poderem funcionar idealmente: isso impede que a humanidade seja vista como um 

todo, e pela infinidade de variáveis históricas, políticas, econômicas, geográficas ou 

culturais que o aplacarão, um grupo fechado acabará lançado contra o outro. Em outras 

palavras, o mecanismo de preservação gera segurança àquela coletividade em detrimento 

tanto do indivíduo quanto da humanidade. Seus imperativos não só limitarão as emoções, 

pulsões e aspirações pessoais de cada membro, como colocarão a preservação daquela 

“nação” acima da preservação da “espécie”: “É que entre a nação, por grande que seja, e 

a humanidade, há toda a distância que vai do finito ao indefinido, do fechado ao aberto” 

(BERGSON, 2005b, p. 41).  

 Eis o cenário que pede que os místicos bergsonianos apareçam. Eles reconhecem 

o estrangeiro numa fronteira que é lugar de encontro e não de estranheza. A sociedade 

aberta, reforçada pela aspiração da religião dinâmica - sua congênere –, que não fraciona 

a humanidade, é a única coisa que poderia se esquivar do conflito: “Pois o rosto da vítima 

trava a mão do assassino, o conhecimento do outro dissolve o ódio cego, o conhecimento 

da cultura de um povo impede que o vejamos como inimigo” (BERGSON, 2005b, p. 19). 

Somente uma consciência de igualdade – que não se dá pela teoria e pela razão, mas pela 

emoção – poderia fazer o indivíduo considerar a humanidade “sua sociedade” e se opor à 

guerra. Este amor, que emerge pela simpatia com o outro, teria o poder de dispensar a 

conservação da sociedade fechada como imperativo primordial. Para Bergson, os místicos 

se transformam intimamente durante suas experiências com a divindade, e de lá não 

conseguem mais enxergar o gênero humano como algo separável por fronteiras físicas, 

étnicas ou culturais: dos homens apenas enxergam a humanidade inteira, sentindo por ela 

                                                           
97 Não apenas no sentido bélico, literal, mas quaisquer competições que resultam no esmagamento do outro, 

como imposições econômicas, culturais e afins. 
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um amor intenso que “se estenderá aos animais, às plantas, a toda a natureza." 

(BERGSON, 2005b, p. 46), “um amor que absorve e aquece a alma inteira” (BERGSON, 

2005b, p. 59). Uma vez conectado ao inefável divino, “o amor que o consome já não é 

simplesmente o amor de um homem por Deus, é o amor de um Deus por todos os homens” 

(BERGSON, 2005b, p. 197). 

 É claro que a empatia não é uma faculdade exclusiva do místico, e que mesmo os 

indivíduos de uma coletividade fechada podem sentir amor por membros de sociedades 

diferentes, inclusive inimigas. Porém, há algo especial na emoção do místico, que parece 

ser conferida pelo divino: “Aos nossos olhos, o desfecho do misticismo é uma tomada de 

contacto e, por conseguinte, uma coincidência parcial com o esforço criador que a vida 

manifesta. Este esforço é de Deus, se não for o próprio Deus.” (BERGSON, 2005b, p. 

187). A mística eleva este sentimento a outro nível, e a desdobramentos mais notáveis, ao 

ponto de parecer ser um amor de natureza mais sublime e – adiantamos – mais eficaz. 

Isso porque os místicos costumam ser homens de ação e de transmissão. Ou seja, tanto 

agem em prol desta união, como inspiram outros indivíduos a fazerem o mesmo. 

 Estas serão as personalidades que seguiremos, não mais por cedermos a uma 

pressão, mas guiados por uma emoção que muitos hesitarão admitir, mas cujo apelo todos 

sentem como familiar. Tal emoção move a vontade para além da inteligência, promove 

a obrigação sem pressão: a “alma aberta” dos santos, heróis, ou seja, a experiência 

daqueles que, criando suas próprias possibilidades, tornam a humanidade mais autêntica. 

Mais que qualquer imperativo categórico, a ação do místico pode ser motivada por um 

apelo improvável que inunda quem o vê como uma melodia. Não podemos fazer emergir 

do outro as sensibilidades mais nobres apenas com o poder lógico das teorias: “os 

educadores da juventude sabem bem que não se triunfa do egoísmo [simplesmente] 

recomendando o “altruísmo”” (BERGSON, 2005b, p. 45). É necessário inspirar. William 

James declarava nunca ter passado por estados místicos, mas quando ouvia falar deles um 

homem que os conhecia por experiência, qualquer coisa despertava um eco no seu íntimo. 

 Esses homens excepcionais não comunicam máximas morais, não falam de 

nenhum ídolo; antes, nos transportam para a proximidade de um Ser que, estando fora de 

nós, ao mesmo tempo nos atinge interiormente e nos convoca: “é sempre num contacto 

com o princípio gerador da espécie humana que se tem bebido a força de amar a 

humanidade” (BERGSON, 2005b, p. 58). A ação humana guiada pela emoção da mística 

(isto é, uma intuição) triunfa sobre a natureza sem precisar abandoná-la; ultrapassa os 



129 
 

desdobramentos potencialmente danosos dos imperativos sociais por ela determinados: 

“Exceptuados o instinto e o hábito, não há outra acção direta sobre o querer senão a da 

sensibilidade. A propulsão exercida pelo sentimento pode, aliás, assemelhar-se de perto 

à obrigação.” (BERGSON, 2005b, p. 47).  

 O sentimento, que é inefável, é a base da religião dinâmica: “criação significa, 

acima de tudo, emoção” (BERGSON, 2005b, p. 51) – ela ao mesmo tempo é curiosidade, 

desejo e alegria antecipados de resolvermos um problema determinado; é ela que impele 

a inteligência em frente, e também a iniciativa. Pelo aspecto enérgico (Eifer) do 

numinoso, Rudolf Otto já sugeria que a experiência mística “aciona a psique da pessoa, 

nela desperta o zelo, ela é tomada de assombrosa tensão e dinamismo: na prática ascética, 

no empenho contra o mundo e a carne, na excitação a eclodir em atuação heróica” (OTTO, 

2007, p. 55). Esta energia de ação é algo que se apresenta com propriedade na mística e 

não na religião estática, pois “de uma doutrina que não é senão doutrina dificilmente sairá 

o entusiasmo ardente, a iluminação, a fé que move montanhas” (BERGSON, 2005b, p. 

201). Este ímpeto é característica fundamental daqueles místicos que Bergson considera 

“completos”. 

 Refletindo historicamente, o filósofo coloca os misticismos grego, oriental e 

cristão em uma ordem crescente de "evolução". Procurando não lançar juízo de valores 

sobre tais crenças, o misticismo completo, para ele, seria aquele que culmina na ação: 

este seria o cristão, enquanto nos dois primeiros casos vê-se que seus místicos se 

limitaram a outros estágios:  
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 No caso dos gregos, Bergson considera que a razão teve papel preponderante em 

seu misticismo, posto que por ela procuravam alcançá-lo, e através dela procuravam 

entendê-lo - mas ali se reservaram, em uma etapa que se fecha sobre ela mesma, mesmo 

que "independentemente dele, se produziu de longe em longe nalgumas almas 

predispostas um esforço por ir buscar, por cima da inteligência, uma visão, um contacto, 

a revelação de uma realidade transcendente" (BERGSON, 2005b, p. 187). Como 

insistido, a intelectualidade não poderia tocar frontalmente a mística, já que é inefável. 

Bergson menciona Plotino: "a ação, diz ele, é um enfraquecimento da contemplação" 

(BERGSON, 2005b, p. 188) - e para o francês, deveria ser justamente a ação o estágio 

final do misticismo. 

 Já para os orientais em geral (hindus, jainistas, budistas), o entrave seria o fato de 

que suas percepções culminam na renúncia - "uma absorção no Todo, como também de 

cada um em si mesmo" (BERGSON, 2005b, p. 190) -, pois ali estaria a libertação 

individual, que era o objetivo central daqueles místicos. Por mais intelectualmente 

trabalhadas que fossem as teorias que culminaram nesta conclusão, não se limitavam à 

reflexão, mas a ação que buscavam era interior. Não que o budismo e as crenças que o 

originaram tenham ignorado a caridade, apenas desacreditavam na eficácia da ação 

humana: “e foi o pessimismo que impediu a Índia de ir até o fim do seu misticismo, uma 

vez que o misticismo completo é acção” (BERGSON, 2005b, p. 192). 

 Por outro lado, estaria nos grandes místicos cristãos o misticismo completo que 

Bergson elogia; estes teriam passado pelos estágios da intelectualização e da renúncia, 

mas teriam ido além, alcançando a ação. Toma como exemplo São Paulo, Santa Teresa, 

Santa Catarina de Siena e São Francisco, em seu ímpeto de propagarem o cristianismo 

verbalmente; mas também Joana d´Arc pelo mérito de suas ações. Para o autor, não 

poderiam se limitar ao entendimento do divino e à reforma íntima, mas também era 

preciso irradiar sua fé, anunciar a todos “que o mundo percebido pelos olhos do corpo é 

sem dúvida real, mas que há outra coisa, e que isso não é simplesmente possível ou 

provável, como o poderia ser a conclusão de um raciocínio, mas certo como a 

experiência” (BERGSON, 2005b, p. 197):  

concentrando-se em si mesmos para se crisparem num esforço 

inteiramente novo, romperam um dique; retomou-os uma corrente 

imensa de vida; da sua vitalidade acrescida desprendeu-se uma energia, 

uma audácia, uma força de concepção e de realização extraordinárias. 

(BERGSON, 2005b, p. 193) 
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 Temos a possibilidade de uma religião dinâmica, cuja verdade se sabe apenas no 

seu exercício, que não se esgota na letra porque habita o espírito, não se fixa numa forma, 

mas se deixa literalmente inspirar pelo elemento de amor. Bergson considera que, 

enquanto os sistemas fechados trazem aos indivíduos o prazer, por conta da segurança 

conferida no cotidiano, os sistemas fechados trazem a alegria, resultante de um 

sentimento mais profundo e duradouro. Essas personalidades excepcionais nos falam a 

todos – universalmente, parece -, na medida em que se fundam no abalo ou emoção que 

chega no próprio fundo das coisas.  

Porque é que os santos têm assim imitadores, e porque é que os grandes 

homens de bem arrastam atrás de si multidões? Nada pedem, e todavia 

obtêm. Não precisam de exortar; basta-lhes existir; a sua existência é 

um apelo. Porque tal é deveras o carácter desta outra moral. Enquanto 

a obrigação natural é pressão ou carga, na moral completa e perfeita é 

um apelo que há. A natureza deste apelo, só a conheceram inteiramente 

os que experimentaram a presença de uma grande personalidade moral. 

(BERGSON, 2005b, p. 43) 

 Bergson insiste no poder movedor da irracionalidade, que é a própria arma do 

místico. Da emoção mais tranquila já poderia surgir uma certa exigência de ação, como 

na emoção musical: 

Parece-nos, enquanto escutamos, que não poderíamos querer outra 

coisa além do que a música nos sugere e que seria bem assim que 

agiríamos natural, necessariamente, se escutando não repousássemos de 

agir. Exprima a música a alegria, a tristeza, a piedade ou a simpatia, a 

cada instante somos o que ela exprime. E não só nós, mas muitos outros, 

todos os outros também. Quando a música chora, é a humanidade, é a 

natureza inteira que chora com ela. Para dizer a verdade, ela não 

introduz estes sentimentos em nós; introduz-nos antes neles. 

(BERGSON, 2005b, p. 47) 

 Através de uma percepção intuitiva do mundo, estes indivíduos parecem encontrar 

algo de consciente, de unívoco, ou ao menos algo próximo disso. O místico também não 

se inquietará das dificuldades acumuladas pela filosofia em torno dos atributos 

“metafísicos” da divindade; “nada tem a ver com determinações que são negações e que 

só negativamente se podem exprimir; crê ver o que Deus é, não tem visão alguma do que 

Deus não é” (BERGSON, 2005b, p. 211). Só na expressão racional precisará da via 

negativa, só quando pretende transformar em linguagem é que a inefabilidade se torna 

uma complicação. É, pois, sobre a natureza das coisas, imediatamente apreendida no que 

tem de positivo, que o filósofo precisará interrogá-lo por um esforço intuicionista:  

Dir-se-á talvez que eles não se põem problema algum, verdadeiro ou 

falso, e com razão. Nem por isso é menos certo que nos trazem a 
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resposta implícita a questões que devem preocupar o filósofo, e que 

certas dificuldades perante as quais a filosofia cometeu o erro de se 

deter são implicitamente pensadas por eles como inexistentes. 

(BERGSON, 2005b, p. 211)  

 Bergson encerra sua obra dizendo que é necessário seguir uma mística autêntica: 

é imperioso que o gênio místico surja para devolver ao espírito e à ação a capacidade 

perdida de orientar os instrumentos que tanto ampliam o corpo. O seu apelo nem todos 

seguirão, mas em todos ressoará, na contraluz de uma humanidade que geme sob os pesos 

dos progressos (racionais) que fez, e o sentimento (irracional) de o que deveríamos fazer. 

 Assim, os místicos bergsonianos são exemplos para a humanidade e, 

consequentemente, exemplos de promissores objetos de estudo pela intuição. Talvez o 

que eles tenham a transmitir enriqueça nossa tarefa de trazer soluções em prol do 

progresso do ser humano: “bastaria tomarmos o misticismo em estado puro, desligado 

das visões, das alegorias, das fórmulas teológicas por meio das quais se exprime, para 

fazermos dele um poderoso auxiliar da investigação filosófica” (BERGSON, 2005b, p. 

210). 

 Entretanto, o que há de mais fundamental nos místicos bergsonianos para nossa 

exposição é a forma como eles reforçam a hipótese de nosso objeto. Eles são atores que 

transitam precisamente no cenário que elegemos e procuramos especificar ao longo do 

capítulo: a inefabilidade mística. E vemos, a partir de Bergson, os resultados positivos 

que suas ações, mediadas por essa experiência, trazem ao mundo concreto. Por mais que 

possam ter inserido a racionalidade em suas tentativas de expressão, foi uma 

irracionalidade que tomaram como ignição para combater um problema que em grande 

parte se instaurou, justamente, por interdições e limites legitimados pela racionalidade – 

seja na sociedade fechada ou na religião estática. Não podemos assumir categoricamente 

que unívocas são as percepções que fundamentaram seus atos, mas a similaridade entre a 

conduta destes indivíduos e, sobretudo, os resultados alcançados, nos dão indícios para 

suspeitarmos de algo assim. Em síntese: se na tarefa intelectual buscamos tanto 

conhecimentos e técnicas para nos orientarem na prática, quanto “verdades” para nos 

guiarem para o bem da humanidade, e se os místicos parecem mais bem sucedidos na 

última premissa, talvez sua irracionalidade tenha se aproximado da episteme mais que a 

academia. 
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3.4. Episteme 

 - vislumbres de univocidade na inefabilidade da experiência mística 

 

 Conforme vamos levantando hipóteses nestas linhas, parece cada vez mais 

necessário reafirmarmos que o propósito desta pesquisa não é afirma-las como factuais – 

por exemplo, que há, pontualmente, uma episteme acessível na experiência mística -, ou 

considerar que a descrição de seus termos está finalizada; mas simplesmente afirmar a 

relevância deste tipo de indagação. Muito precisaria ser aprofundado futuramente, o que 

extrapolaria enormemente os limites de uma dissertação. Porém, espera-se que o que foi 

exposto instigue pesquisas vindouras. Como dito na introdução, seu objetivo é abrir 

espaço para uma “epistemologia da mística”, e para isso precisaríamos, antes, levantar 

os limites da racionalidade e as potencialidades da inefabilidade como hipóteses 

interessantes. 

 Neste trabalho consideramos a episteme uma apreensão não distorcida pela 

circunstancialidade, oposta à doxa. É evidente que argumentar mais profundamente a 

respeito dela pediria infindáveis páginas, infindáveis autores e traria infindáveis 

problemas, tanto é que foi empregada com sentidos bastante distintos ao longo da história 

da filosofia. Desse modo, ao nos limitarmos a equivale-la a “univocidade”, estamos 

considerando-a da mesma forma como Bergson considera o absoluto98. Ou seja, aquilo 

que o místico vivenciaria no ápice de inefabilidade de sua experiência seria uma 

percepção intuitiva, não contaminada por símbolos: uma univocidade, onde "o 

vivenciador se torna imediatamente consciente da ultimidade da experiência" 

(MATILAL, 1992, p. 143)*. Ainda que não pudéssemos comprovar um poder epistêmico 

inerente a ela por essa lógica, nos sentiríamos confortáveis para trabalhar com a hipótese, 

já que na racionalidade tal univocidade não poderia estar. Seria o inefável, de toda forma, 

nossa melhor aposta. 

 Enquanto alguns estudiosos insistem em apontar um caráter intelectual possível 

nessa experiência, discutiu-se muito até que ponto poderíamos falar de “conhecimento” 

na mística (KATZ, 1992). Quem afirma sua possibilidade não o equivale a conhecimento 

                                                           
98 Vide subcapítulo 2.1.6 – Alcance (p. 82). 
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no sentido convencional, mas a um supraconhecimento99. Repetimos que a 

expressibilidade é algo posterior à percepção, e portanto ser indizível não implica ser 

imperceptível. Eis aqui onde inserimos (novamente) nosso critério demarcatório: 

suspeitamos que não retiramos do inefável algo de racional, mas que retiramos algo de 

unívoco. Já encontrávamos em Dascal pistas de uma coesão que emerge ultrapassando a 

racionalidade, ao defender esta propriedade típica das controvérsias100. Temos a mesma 

impressão quando Bergson, ao explicar o conceito de duração, diz sobre a (auto) 

observação fragmentada de nossos traços particulares: “enquanto os experimentava, eles 

estavam tão solidamente organizados, tão profundamente animados com uma vida 

comum, que eu não teria podido dizer onde qualquer um deles termina, onde começa o 

outro” (BERGSON, 1974, p. 22). 

 É comum observar relatos e interpretações da experiência mística como o 

momento de contato da alma individual com o princípio divino; tal contato suscita uma 

iluminação interior dessa alma, que a faz conhecer – sem poder enunciar – a essência e a 

existência da realidade divina – que seria, enfim, a realidade (BORRIELLO; CARUANA; 

DEL GENIO; SUFFI, 2003). Em outras palavras, é comum o relato de que a imersão no 

divino confere completude, como se sanasse nossa contingência – que é também cognitiva 

-, pois "promove um tipo especial de experiência humana que é ao mesmo tempo unitiva 

e não-discursiva, ao mesmo tempo preenchedora e discreta" (MATILAL, 1992, p. 143)*. 

Rudolf Otto também sugere isso ao apresentar o “recipiente” que o aspecto fascinans do 

nume preenche:  

nas mais diversas formas e apresentações, mas com afinidade interior, 

o que se revela é uma estranha e poderosa experiência de um bem que 

só a religião conhece e que é irracional por excelência; a psique, por 

intuição e diligência, sabe a seu respeito e o reconhece por trás de 

símbolos obscuros e insuficientes. Essa circunstância indica que acima 

e por trás da nossa natureza racional está oculto algo último e supremo 

na nossa natureza, que não é satisfeito ao se suprirem e saciarem as 

necessidades das nossas pulsões e desejos físicos, psíquicos e 

intelectuais. Os místicos chamam-no de “fundo d´alma”. (OTTO, 2007, 

p. 75) 

 Da mesma forma, depreende-se dos pensamentos de Blaise Pascal que o homem, 

insuficiente cognitivamente, acentuou sua desgraça após a Queda, pois se apartou do 

                                                           
99 Enquanto a emoção infra-intelectual "é a agitação da sensibilidade através de uma representação que nela 

cai" (BERGSON, 2005b, p. 50), Bergson a separa da supra-intelectual - emoção prenhe de representações 

e ideias criadoras. Com a última quer se referir à válvula "cognitiva" do misticismo, que ultrapassa o 

racional, algo mais aparentado a uma “consciência”, a um supraconhecimento. (BERGSON, 2005b).   
100 Vide página 45. 
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caritas divino (PONDÉ, 2004). Em síntese: se o aspecto inefável da mística é a 

experimentação do divino, e se os místicos relatam que esse contato traz uma sensação 

de plenitude e de supraconsciência, parece ainda mais plausível considerar que o 

intuicionismo na mística é um método – um não formalizado, e por isso nem seria 

propriamente um método - que vislumbraria univocidades. "As coisas que podemos ou 

devemos saber sem aplicar método algum são diversas, e elas incluem todas as coisas que 

merecem ser consideradas os fundamentos ou últimas bases de todo o resto de nosso 

entendimento" (BAMBROUGH, 1978, p. 202)*. Sobre a alma mística, Bergson diz: 

Uma serena exaltação de todas as suas faculdades faz com que ela veja 

grande e, por fraca que seja, realize poderosamente. Sobretudo vê 

simples, e esta simplicidade, que impressiona tanto nas suas palavras 

como na sua conduta, guia-a através de complicações que parece não 

notar sequer. Uma ciência inata, ou antes uma inocência adquirida, 

sugere-lhe assim desde o primeiro instante a operação útil, o acto 

decisivo, a palavra sem réplica. (BERGSON, 2005b, p. 196) 

 Dito isso, parece bastante emblemático brevemente recorrermos ao diálogo 

platônico “Teeteto” (PLATÃO, 2007) para refletirmos sobre a episteme: na obra, a 

personagem Sócrates conversa com Teeteto, jovem ateniense de qualidades morais e 

intelectuais notáveis, lançando uma série de questionamentos que se ramificam de uma 

pergunta central: “o que é o conhecimento?” (ou seja, a episteme). No decorrer do texto, 

o rapaz faz três tentativas centrais de definição: todas, entretanto, são refutadas pelo 

questionador, e não se chega a uma resposta satisfatória, encerrando assim o diálogo. 

Todos os enunciados lançados por Teeteto desmoronam frente às réplicas do mestre. Por 

outro lado, enquanto Sócrates ataca os sofistas e sua visão relativista sobre o 

conhecimento, ele próprio (a personagem) não resolve a questão com uma assertiva. Este 

impasse nos remete à dicotomia longamente debatida no primeiro capítulo - isto é, a 

oposição entre descritivismo e normativismo que estagnou a filosofia da ciência 

(DASCAL, 1994). Como alternativa, havíamos sugerido dispensar pretensões 

objetivistas, normativistas, e dar abertura à atividade dialógica controversa; agora, 

perguntamos se a própria maiêutica não seria uma atividade de natureza análoga (uma 

controvérsia). Além disso, com nosso critério demarcatório, havíamos procurado 

identificar na racionalidade rígida a causa do impasse, sugerindo que apenas na 

irracionalidade poderia morar uma solução. Isso é quase parafrasear Sócrates: tudo o que 

sabemos (racionalmente) é que nada sabemos (racionalmente).  
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 O que queremos reafirmar aqui é que, se é a contaminação racional que nos fada 

ao relativo, e se queremos recusar o triunfo sofista (como o grande mestre grego 

recusava), só nos resta procurar fora do racional, ou desistir. Reforcemos: nem a partir do 

diálogo platônico que teve como objetivo central - justamente – definir episteme, se 

obteve sucesso. Se o problema realmente for a racionalização, este fracasso não está no 

objeto, mas no “definir”. Ou seja, isso não significa necessariamente que a episteme 

inexista: talvez exista e simplesmente seja indefinível, inefável. 

 Por fim, listamos algumas reflexões ensaiadas ao longo do trabalho que, sem 

querermos toma-las como afirmativas pontuais, mas como relevantes a investigações 

futuras, reforçam a hipótese de que poderia existir uma episteme do inefável: 

 

- Se a racionalidade é contaminação que artificializa o real, só a irracionalidade poderia 

ser unívoca; 

- O intuicionismo bergsoniano insiste que a simpatia com o objeto, mais fácil na 

inefabilidade, acessa seu absoluto; 

- Se a irracionalidade está escondida na origem do próprio fazer racionalista, ela própria 

já teria um poder de norteamento epistemológico inerente; 

- A grande semelhança entre relatos místicos de indivíduos de culturas tão distintas pode 

dar a entender que, anteriormente à interpretação racional que os diferenciará, estão 

observando o mesmo fenômeno, possivelmente unívoco; 

- As louváveis conquistas dos místicos bergsonianos sugerem que "estão fazendo algo 

certo", mesmo dispensando o objetivismo e a expressibilidade caros ao racionalismo; 

- Frequentemente os místicos afirmam que o contato com a divindade minimiza sua 

insuficiência cognitiva. 
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3.5. Vislumbres 

 - ideias metodológicas para pesquisas futuras 

 

 Espera-se que os três capítulos estejam delineados, respectivamente, em três áreas 

distintas: epistemologia, metafísica e misticismo. Enquanto separados, acreditamos que 

tenham encontrado coesão entre si. Com o tempo e com bastante trabalho para 

aperfeiçoarmos a presente pesquisa - após apararmos excessos e preenchermos faltas que 

eventualmente se mostrarão - é provável que nosso objeto peça propostas metodológicas 

de aplicação. Infelizmente, aqui não nos sobrará espaço (nem contexto) para expor 

“menos superficialmente” algumas ideias que temos e que, com esperança, poderiam se 

tornar ferramentas a aprofundar o presente estudo. Naturalmente, precisariam de 

criteriosa estruturação; por hora, são apenas ideias, e simplesmente encerramos o capítulo 

com sua breve menção: 

 

 A primeira, apriorismo, seria a aplicação da maiêutica ao entrevistar sujeitos que 

relatam vivências místicas. Acreditamos que, assim, poderíamos minimizar os símbolos 

(contaminadores) de sua expressão. Se pensarmos que Otto garante que é necessário ter 

vivido o nume para ter a compreensão dele em si, o místico está “grávido” de divino, e a 

técnica socrática poderia ajudar no “parto”. 

 A segunda, empirismo, considera que o indizível só se entende pela experiência e, 

portanto, mais eficaz que se inserir no místico pela intuição seria induzir o pesquisador 

àquele estado. Se transes meditativos, beatíficos ou xamânicos são estados místicos, o 

pesquisador poderia se lançar nessas práticas e procurar interpretar a experiência inefável 

em “primeira mão”. 

 A terceira, efabilidade, parte da hipótese de que o inefável não se transmite pela 

razão, mas poderia ser transmitido por alguma outra linguagem: por exemplo, a arte. 

Provérbios, poesias, músicas e outras expressões tocam não só a nossa razão. Talvez elas 

tenham em nós algum poder simpático, de associação não analítica, e seria a analogia a 

porta do inefável.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Ao longo do trabalho procuramos reforçar, por diversas vozes, aquilo que parte 

de um pensamento bastante simples: se a racionalidade é sempre circunstancial, só 

poderia haver univocidade na irracionalidade. Esta foi a premissa que norteou todas essas 

páginas, e seu reforço é a principal conclusão na qual chegamos ao fim delas. Havíamos 

alertado, a princípio, que nosso propósito não seria provar que há uma episteme no 

inefável, tampouco enunciar o que diz; seria, simplesmente, engatar reflexões no sentido 

de uma desconstrução das exigências racionalistas que temos hoje por base em alguns 

universos acadêmicos, para indicar que esta fonte de conhecimento poderia, sim, existir 

– e que é interessante seguirmos mais a fundo neste caminho. Acreditamos que o impasse 

da filosofia da ciência demonstrou a insuficiência da razão (a justificar e autorizar 

reformulações epistemológicas controversas), que a dispensa dos símbolos defendida por 

Bergson demonstra que é lúcido caminharmos no sentido da irracionalidade, e que a 

mística é cenário onde poderíamos mais precisamente investiga-la. 

 Do primeiro capítulo, concluímos que a estagnação entre os polos do realismo e 

do relativismo é evidente, e que precisamos arriscar passos para superá-la. A alternativa 

dascaliana aponta a existência de uma “racionalidade soft” (DASCAL, 1994) que emerge 

no processo dialógico - e que talvez nem mesmo seja uma racionalidade (no sentido que 

aqui empregamos o termo) em sua essência, mas algo mais aparentado a uma intuição 

escondida. Também afirma que o progresso da investigação acadêmica pede que 

hipóteses polêmicas sejam propostas, combatidas e defendidas. Por mais que este trabalho 

promova a irracionalidade, evidentemente é estruturado em linguagem acadêmica, e 

portanto se enquadra naquela atividade dialógica. Argumentações desta natureza devem 

ser e serão questionadas, e o que momentaneamente se espera como resultado desta tarefa 

sequer é a confirmação ou a refutação do que mais objetivamente propõe, mas as 

suposições (e, quem sabe, soluções) que nascem da controvertibilidade. 

 Já do segundo capítulo, pode-se entender que a experimentação da irracionalidade 

(ao passo que a imersão no objeto é um processo irracional) pode nos trazer percepções 

que não dependem da racionalidade para tomar forma no sujeito. Bergson demarca muito 

claramente a oposição que colocamos como central neste trabalho, e é muito esperançoso 

considerar que seria justamente ali, na dispensa dos símbolos e na valorização da intuição, 
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que alguma univocidade poderia ser alcançada, de acordo com a argumentação do 

filósofo. O irracional não precisa sequer combater o racional na construção de 

conhecimento para a sociedade, apenas impedi-lo de abocanhar aquilo que por sua própria 

natureza não alcançaria, sobretudo quando traz de efeito colateral a expulsão de tentativas 

que talvez poderiam. Muito embora um método rigorosamente delineado para usarmos a 

intuição como ferramenta não esteja terminado, a teoria bergsoniana incentiva que 

tentemos cria-lo. 

 Finalmente, ao longo do terceiro capítulo, procuramos na mística exemplos de 

ações norteadas pela intuição que se mostram tão desejáveis quanto eficazes, por mais 

abstrato que o método pareça. Embora não se possa provar efetivamente uma unidade de 

natureza entre as experiências místicas relatadas ao longo da história, parece bastante 

razoável considerar sua possibilidade, o que sugeriria uma univocidade permeando 

misteriosamente o inefável. Nos referimos a uma episteme por imaginarmos esta matriz 

como algo apriorístico, um absoluto emancipado da contaminação pela linguagem. Se 

realmente há um denominador comum a anteceder as múltiplas expressões pelas quais se 

tenta traduzi-lo, sua hipotética univocidade não pode ser negada simplesmente por 

constatarmos formas de expressão díspares empregadas ao longo do tempo, a culminar 

em práticas religiosas tão diferentes. Se o místico produz, segundo Bergson, os efeitos 

mais desejosos ao bem da humanidade, a tomemos como horizonte digno de nossos 

esforços em ser compreendida. 

 Em suma, respondemos a problemática da introdução dizendo que (1) a 

racionalidade não há de ser critério imprescindível para a apreensão de conhecimentos 

legítimos (já que apenas o irracional poderia estar isento de contaminação pelo 

circunstancial), (2) que especulações metafísicas norteadas por epifanias não são 

necessariamente confessionais, nem abstrações inúteis para a sociedade (posto que 

místicos bergsonianos destacam-se como transformadores de uma humanidade não 

fracionada por disparidades religiosas), e (3) que o intuicionismo bergsoniano recomenda 

“vivenciarmos” o místico ou mesmo a experiência mística para enxergarmos frontalmente 

seus objetos. 

 Ao passo que reconhecemos os desdobramentos radicais que a adoção desta 

hipótese traria para nosso ambiente acadêmico, também reconhecemos a necessidade de 

mais e mais questionamentos acerca dela, sob um rigor intelectual crescente. E antes de 

eventuais enfrentamentos assimétricos, devemos também ser receptivos às severas 
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críticas que muito provavelmente virão por parte daqueles colegas que, igualmente 

interessados em produzir conhecimento confiável, com razão contestarão fissuras que a 

este pesquisador iniciante ainda não estão aparentes. Eis aqui uma ideia que muito poderia 

se beneficiar da visão dos leitores que, não se limitando a discutir ou disputar (no sentido 

dascaliano), a colocariam em estado de intensa controvérsia. Este trabalho não poderia 

ser tomado por definitivo, como parece que nenhum poderia. Nosso propósito não é 

defender irrestritamente aquilo aqui sustentado, mas prosseguir no sentido de alcançar 

através de algumas ousadias tanto mais lucidez quando pudermos.   

  Algo que podemos concluir destas páginas com alguma segurança é que nem 

todas as formas de transmitirmos algo é racional, e que nem toda ação precisa ser 

objetivista para produzir algo bom. A história mostra que construímos muito através de 

uma racionalidade rígida, mas que também construímos muito sem dependermos dela, e 

em alguns casos justamente ao fugirmos dela. A ouroborose, a assimetria, a quimera, o 

confessionalismo e tantos outros entraves que expusemos ao longo dessas páginas devem 

ser enfrentados não só para alcançarmos novos horizontes na tarefa acadêmica, mas 

também para cumprirmos nosso papel com menos severidade, já que severidade não é 

sinônimo de rigor. 

 Rigor é uma palavra que sempre se quer atrelar à racionalidade. Mas, 

perguntamos, que vala é esta que não se arrisca saltar? Seria, realmente, por rigor? 

Acreditamos que nenhum pesquisador sério poderia negar que estamos fadados a um 

circunstancialismo que não permitirá que nossa razão siga livremente pelo caminho 

transcendente, autônomo, unívoco. Como um pesquisador se distanciaria deste fardo, com 

declarações arbitrárias de neutralidade ou se escorando atrás de nomes consagrados? Se 

o problema está no fato de que a racionalidade é um instrumento artificial, onde não se 

encontra pureza, que inferência é essa de que o rigor racionalista poderia sanar nossa 

própria insuficiência cognitiva, como se a cobra pudesse abocanhar o próprio rabo? Em 

outras palavras, se a razão é sempre equívoca, por que insistir nela na eterna busca por 

univocidade? O que perdemos de neutralidade e de legitimidade insistindo em confins 

irracionais, se nunca as tivemos senão em nossa ilusão? Não deveria ser encarado como 

nobre rigor, justamente, uma humildade frente à insuficiência, um reconhecimento dos 

limites de nosso aparato intelectual, e ter coragem de dar um salto em terras selvagens, 

pouco preocupados em nos preservar, nem em sobreviver, apenas em encontrar respostas 

que já cansamos de saber que não estão por aqui? O que poderia haver de mais 
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confessional, de mais contraditório, de mais vaidoso, de mais infrutífero, que insistir 

nesse jogo que, ele próprio, pelas suas próprias peças, se mostra simplesmente jogo? 

 Talvez devamos observar mais a vida e menos as teorias, fazendo-as 

desconstruírem a si próprias, pois talvez as respostas que procuramos estejam mais 

próximas do que suspeitamos. Afinal, basta um simples olhar para percebermos que a 

experiência humana não é majoritariamente racional ou sequer racionalizável. Muito 

embora nossa cultura peça que deixemos a racionalidade permear o mundo, grande parte 

do que experimentamos - senão tudo - compreende emoções (afetos, prazeres, belezas, 

etc.) que são, em raiz, irracionais. Um sintoma mais profundo e crítico que acomete tantos 

de nós é a sensação do vazio de sentido, a contingência. Talvez por essa carência que o 

irracional tanto nos encante, talvez por isso que surja a arte, a contemplação, e até mesmo 

a religião – para preencher essas lacunas que a racionalidade deixa vazia. Se até mesmo 

a criatividade, talvez a habilidade mais nobre que nos diferencia dos animais, mais que a 

razão pura, é irracional, que universo gigantesco é aquele que estamos deixando de ver? 

Um mundo que é óbvio, mas que óbvio deixa de parecer quando nos recusamos a assim 

entende-lo. Enfim, se Deus é a Verdade, e se um Deus dizível não é Deus, não seria a 

Verdade, justamente, o indizível? 

 

... 

 

 

 Havia iniciado este trabalho com uma poesia que afigurava nas maçãs douradas 

da árvore das Hespérides a fome de um indivíduo pela completude, que àquela ilha 

chegava guiado pelo irracional voar da mariposa: sabia ele que nada a nortearia senão sua 

ânsia incondicional por luz. Mas se são cem os frutos, são as cabeças do dragão Ládon 

que precisará ceifar. E assim, postos os nomes e os números, de espada em punho, a 

objetivação da realidade artificializa sua busca, privando do próprio amor e da fé sua 

intransitividade, quando poderia simplesmente seguir a mariposa até o pomo onde ela 

pousa. Eis o que motiva esta jornada até aqui. O que simplesmente pergunto, ao fim de 

todas essas linhas, é: não seria a razão a maçã que, devorada, apartou o homem de Deus? 
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