IDEIAS PARA UMA ONTOLOGIA DA
INDETERMINA<;AO

Afilosofia ocidental e perpassada pOl' lima qllestao nuclear:
a determina9ao ou indetermina9ao ontologica da realidade. A
resposta para este dilema incide diretamente sobre 0 modo de autocompreensao e praxis das pessoas e das sociedades. Neste trabalho
propomos que, para alem do relativismo absoilito e sllperando as
determina90es logicas, 0 imaginario hllmano constitlli 0 manancial
criador que desestrutura qualquer ontologia da determilla9aO e
estrutura a criatividade hllmana de 11mmodo aberto e indefinido.
o imaginario nao e uma categoria submissa a racionalidade, mas
afor9a criativa que mana do semfundo hllmano. A potencialidade
criadora do imaginario imbrica simbolismo e racionalidade mllna
tensao que as implica como contrarias e co-existentes. E nessa
tensao que 0 socio-historico se manifesta de modo prodlltivo mllna
abertllra ontologica e nllma indeterl11ina9aopOI'ser.
"Ao homem the foi concedida a imagina<;ao para compensar aquilo
que nao e."

"0 imaginario e a faculdade originaria de se pOI'ou de se dar, sob a
fonna de representa<;ao, uma coisa e uma rela<;ao que nao sao( ...)

E a capacidade

elemental' e ilTedutivel de evocar uma imagem"
(CORNELIUS CASTORlADIS)
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1. A FORMULA<;:Ao DE UM CONFLITO: CRIA<;:AOOUDETERMlNA<;:Ao
DAREALIDADE?

Nestes tempos de desconstruyao resulta, como minimo, arriscado
introduzir-se nas areias pantanosas da ontologia, e no entanto resulta
indispensavel explicitar uma (in)detenninada visao da realidade. De inkio,
como esclarecimento, sera conveniente especificar que neste trabalho
pretendemos
confrontar-nos
principalmente
-ainda que nao
exclusivamente- com a realidade socio-historica. Ao falannos de s6ciohistorico estamos nos referindo, especificamente, ao fazer dos seres
humanos, dado que so para eles existe sociedade e historia. Refletir
sobre 0 humano implica ocupar-se da antropologia, nao no sentido
fisiologico ou biologico do termo, mas no senti do filosofico, Nosso
discurso pretende seruma fonna do logos que fala sobre 0 anfhropos.
Iniciamos esta breve andanya precedidos pOI'seculos de reflexao
que fizeram correr rios de tinta, as vezes tingidos de sangue, com debates acirrados entomo do ser humano, da realidade socio-historica e
da sua natureza. Do conjunto de matizes e peculiaridades das diversas
escolas de pensamento, queremos destacar um aspecto que ao nosso
vel' constitui um interrogante fundamental a partir do qual se desdobram
o resto das convicyoes: estd a realidade configurada de forma
definitiva epossui uma estrutura plenamente determinada? Se assim
for, a realidade sera cognoscivel racionalmente na medida em que
descobrinnos as configurayoes que a delimitam e desvendannos as leis
e regularidades que a estruturam. Se 0 real existe como algo definido e
(de)tenninado
e possivel pensar numa compreensao completa e
exaustiva (logica) do real atraves duma racionalidade explicativa. A
visao do real como algo detenninado, leva inexoravelmente aja cIassica
conclusao de que 0 real se explica no racional, e 0 racional se
manifesta como real.
PO/'em tambem e possivel questionar (nos) desde outra
perspectiva: sera que a realidade existe num processo pennanente, e
em certa fonna aleatorio, de realizayao e subsiste em fonna de
indetenninayao?
So hd possibilidade de podermos pensar ml1na
criQ(;iiohUl71ana,socio-historica, se a realidade e illdeterminada.
Se ela estiver determinada poderemos so fa/ar em criar;:iiode um
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d me taJl
'£O"'I'CO , aleaorico
sentido estrito,
pois
/1100
b
' mas nao 1111111
,
aquilo que se constroi historic~111en~e,de lima ou ~e 01~t'a !Olma,
ja vinha dado nas determina90es eXlstentes no se, da , ea./zda~e.
Resulta obvio, para nos, que, ao falar de detenmna~ao e
indetenninayao da realidade, ha uma grande difere~ya e~tre a real~dade
da fisica, da quimica, da ash'onomia e inclusive da blOlogIa e a reahdade
antropologica e s6cio-historica. Nao pr.e~endemos neste estu~o, que
., e'(de)limitado por outros muitos condlclOnamentos, estendel nossas
Ja
, . h' "
t d
considerayoes e conclusoes sobre a ontologi~ do,S?CIO- lstonco a 0 a
a realidade; embora existem, de fato, muitos mdlclOs.que apon.tam ~ule
devemos entender a realidade a partir da nOyao de mdetennm,ayao .
as modelos socio-hist6ricos
e antropolo~icos
(e tambem os
cosmologicos)
dependerao, e muito, d? tIpo de resposta que
construamos para os questionamentos antenores.
_
A visao do ser como algo (de )tenninado provoca a compreensao
de uma praxis humana que se reshinge a des-cobrira realidade encoberta
pela superficialidade mutante e descontinua dos fat.os. Em tal ~aso, a
racionalidade se apresenta como 0 ponto de pat~lda, 0 cammAho.e
objetivo final a ser atingido: racionalizando 0 real, ~eahzamos sua essenCla
.
I Este e 0 modelo de racionalidade mstrumental
que,
raClOna.
,
t de
multiplices fonnas, vem sendo implementado hegemomcamen e nas
nossas sociedades durante os ultimos seculos.
, .
, .
A ontologia da detenninayao reduz 0 antropologlco e 0 .SOClOhist6rico a algo pre-definido pOI'uma essencia, uma teleologIa,. pOI'
regularidades, etc. Dentro desta concepyao, a ayao hUl~ana se resu:~ge
a compreender as leis implicitas na natureza.(detenmnada)
do SO,ClOhist6rico, com a finalidade de apIica-Ias 0 mats COITetamente possIve!.
A

- '
"d
b'ologia da astronomia", sejam, de lato.
I Mesmo que a realidade da hSlca, da qUllnlca, a, I, ,: "
d'
ltl'opol6gico ela esta
'
,,
"I'dade
do soclo-llIStOiICO e 0 dl
,
II1detenninadas de modo dilerent~ a lea I,
'd
' 'b'I't" 0 conhecimento alraves
'
'd dE'
co nplcxlda e que POSSI I I"
IInpregnada pela complex I ,a e,
cssa
I"',,,.
'b bilidade de uma indeterminac;iio
de leis e regularidades
pre-estabelecldas,
e mcllc,] d pia a
,.'
'I
leis'''O
'
,
,
'",
'
uilo
que, esta (pre)vlsto
peb' as'''dad>' a
possivel
que posslbilita que nao scmple acontec;a dq,
",
'
"
"
,,' dte 0 plesen
'
t>e, elimlnar a IInpreclsao,
d "I't"
am Igul
, e,nos
verdadelnllnente
clentllico
ela,
"C
1110 s6
.. aceltar uma celt,].'. lI11pleCI
"510
cc
(.
Contradic;iio, Mas e preclso
, c uma IInprccls,lO
,
, H,
't' as
de hoie
'
conceltos
matema
J
lenomenos, mas tambem nos concellos,
e um, d os g randes
~
. b' I dasMoles
Les IC,
sciences de
eo de considerar os 'fussy sets', os conjunlos lI11preclsos (cl. A la lam"
le'o
I"ImprecIs,'D u S CUI,
'I
1990)", MORIN , Edgard, flllrodllcci(J/l al pellsallllelllo comp J '
Barcelona: Gedisa, 1994, p, 60-61,
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Deste modo se conttibui ao desenvolvimento natural das potencialidad;;
subjacentes ao seu ser.
Ao ousarmos pensar a realidade desde a perspectiva
de
indetenninayao, emerge um mundo (novo) de indefinidas possibilidades
de ser. Ao compreender 0 ser como algo (in)detenninado,
a praxis
humana nao se limita a descobrir 0ja implicito, mas a cliar 0 inedito. Se
a realidade esta penneada pela indetenninayao, 0 conhecimento das
inegaveis regulmidades que constituem, em pmle, 0 real, fonnmimn UITI
aspecto complemental' da sua natureza, pOl'em 0 objetivo da praxis
humana nao se restringiria a conhecer 0 ja existente para aplica-lo
cOITetamente, mas a criar novidade socio-historica. Se a realidade e
indetenninada, 0 caminho da criayao socio-histolica est a abell0.
Caso contralio, se a natureza do real fosse algo inextticavelmente
definido, 0 ser humano pode conjugal' hipoteticas alternativas dentro
de um conjunto limitado de possibilidades natural mente pre-definidas;
pode escolher aquelas que acha mais viaveis e inclusive tem possibilidade
de entrelayar diversas opyoes para constituir um conjunto diferente.
Mas 0 que ele nao pode fazer e criar algo inedito; nao pode produzir
uma cliayao socio-histolica, no senti do estrito da palavra.
Pensar 0 ser como algo indetenninado, nos pennite compreender
que 0 humano e a realidade socio-histolica so existem enquanto cliayao
real e ontologica. Eles nao san fruto de uma evoluyao program ada,
nem mero desenvolvimento de wna essencia ou teleologia implicita neles.
2.AL6~ICA E ONTOLOGIA
PANORAMICO

DADETERMlNA<;AO:

UM OLHAR

Neste breve trabalho pretendemos apresentar alguns topicos
plincipais de autores e linhas de pensamento que dentro do marco da
filosofia ocidental tem pensado 0 ser como algo detenninado. Em
tt'abalhos posteliores deveremos ampliar nossa exposiyao pm'a explicitar
mais amplamente quais san os aspectos plincipais de uma ontologia da
indetenninayao.

la, de inicio, somos conscientes que ao ten tar resumir algumas

e,

ideias e autores, nao lhes fazemos justiya plena, pois todo resumo
inevitavelmente,
um reducionismo. Isso desafia 0 leitor a ampliar e
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complemental'
os caminhos
discordando deles.

apontados,

seja concordando

ou

A tradiyao greco-ocidental tem pens ado a realidade em geral eo
socio-historico em pmlicular, como algo detenninado em si mesmo
(peras). Em palavras de Hegel: "E s6 na superficie onde existe 0
jogo dos azares ", pois a realidade nada mais e do que uma ordem
fisica onde todos os elementos estao detenninados pelas prescliyoes
da natureza, uma ordem biologica onde cada individuo obedece a
nonna de sua especie e uma ordem social onde cada pessoa obedece
a lei da sua cidade. A objetividade ou verdade do real, e em concreto
do socio-historico,
se encontra situada numa heteronomia
que
paradoxalmente
pode colocar-se ora de modo externo ora interno a
realidade. Em qualquer caso 0 sentido pleno do real vem dado pOl'
algo que ja esta pre-definido.
conceito eleMico do ser, assim como 0 postulado que ele
expressa, constituem 0 comeyo historico e a temMica sistematica da
10b,rlcaem gera!. Pensar e ser saD concebidos nao so como co-referentes,
mas como coincidentes. Eles estao numa relayao de pura identidade.
Aquilo que 0 ser e, sua essencia, so se deixa cap tar pelo pensamento.
E na inversa, todo pensar se ref ere a um ente detemlinado como a seu
objeto. Em palavras do proprio Pannenides: "0pensar e 0 objeto do

o

pensamento seto uma s6 coisa, pOl'que nao podes encontrar 0
pensamento sem 0 ente no qual ele se acha expresso ".
Platao construiu 0 mundo das ideias (eidos). E 0 mundo da
perfeiyao onde se encontra 0 ser pleno e detenninado das coisas; e ali
que reside a autentica verdade dos entes que aqui contemplamos como
sombras. Nos, homens da caverna, so temos acesso as tenues sombras
que os eidos projetam sobre nossa existencia. Para encontramlo-nos
com a verdade devemos sail' da cavema constituida pelo socio-historico,
so assim poderemos aceder ao verdadeiro ser das coisas. Filosofo e
aquele que possui a praxis sublime que the pennite sail' da cavern a dos
sentidos e the transporta, atraves dagnosis, ao mundo dos eidos.
Alistoteles, percebendo a ilusao inerente ao mundo plat6nico
PERSPECTIVA

FILOSOFICA

-

Volume

VIII

-

11"

16

-

Julho - Dezembro

/ 2001

191

CASTORRUIZ

Ideias para uma Ontologia da Indetelmina<;:ao

das ideias, volta seu olhar para os entes concretos. Neles pretende
reencontra: uma explica9ao menos idealista que a de Platao. Fugindo
das ?etenmna96e~ eideticas do idealismo, cai na teleologia da essencia
reahsta. As perfeI96es nao residem mais no mundo puro das ideias
mas n~ ollsia oculta no ser dos entes. Essa ousia possui de fonn~
potencI.al todas as possibilidades de ser dos entes paIiiculares. 0
conhecImento da realidade se realiza atraves do descobrimento das
potenc.ialidades
da ousia. 0 ser da realidade esta perfeitamente
detenmnado na essencia inerente a cad a ente concreto. A praxis humana
em geral e a do filosofo em particular consiste em desvendar as
potencialidades ocultas da essencia. 0 futuro reside no fe/os inerente a
cad a essencia. Todo ato esta contido na potencia que ja 0 possuia
con~o possibilidade
de ser. Ele, na verdade, nao representa uma
novldade absoluta, pois, de alguma fonna,ja estava presente na essencia.
o ato pOl'acontecer e algo previsivel; eIe reside como potencialidade
especifica de uma essencia detenninada. Esta e a logica da identidade.
um paralelismo pleno entre a logica da identidade e sua
ontologia. Nelas 0 conceito constitui a revela9ao da essencia. 0 juizo
fonnal representa plenamente a realidade objetiva do ente. 0 raciocinio
consegue desvelar total mente 0 ser dos entes; todo raciocinio e um
reflexo do Ser. A realidade e susceptivel de um conhecimento absoluto
dado que esta constituida de fonna detenninada. E 0 conheciment~
(racional) desemaranha a trama oculta da realidade e a realiza como
algo r~cionalmente
estruturado. Desentranha
sua essencia pelo
conhecImento e a realiza pela ciencia e tecnica. A ciencia e tecnica se
liI~ita.m a programar um desenvolvimento con'eto das potencialidades
propnas dos entes; elas se concebem como modos instrumentais da
racionalidade. De fato a racionalidade instrumental constitui a versao
(perversa) predominante no modelo pensado pel a modemidade.

Ha

.Estritamente falando a realidade nao pode ser algo diferente
d.aqu.I1oque potencialmente ja e. A logica e ontologia da identidade
smahzaram, de modo hegemonico, 0 caminho do pensamento sobre 0
ser ao longo da maior parte da historia da filosofia greco-occidental.
Elas pressup6em um conjunto de categorias que definem e detenninam
o ser em geral e os entes em particular: identidade, oposi9ao,
diversidade, totalidade, unidade, realidade, necessidade, possibilidade ...
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Essas categorias (todas elas construtos racionais) definem as causas e
conseqiiencias, delimitam 0 que consideram 0 principio material e
principio fonnal do ser, sendo ambos constitutivos da substancia. 0
movimento esta detenninado no seu principio peIa causa eficiente e no
seu fim pela causa final.
N a logica e ontologia da identidade 0 termo ser nao e estritamente
univoco nem equivoco, ele e anaIogo. 0 significado original do ser esta
referido substancia plimeira. A diferen9a de Platao que definia 0 ser
como 0 ideal universal das coisas concretas, a ontologia aristotelica
identifica 0 ser com 0 individuo concreto, com 0 ente como
especifica9ao da substancia. Em ambos casos concebe-se a realidade
como algo detenninado. A verdade e algo definido (peras) que deve
procurar-se atraves do desvendamento (racional) da realidade; nos so
teremos aces so a verdade da realidade quando retirannos 0 veu que
encobre a essencia escondida no seu ser. Na logica e ontologia da
detennina9ao 0 sentido esta pre-detenninado
pOl' algo (ja definido)
que possui a explica9ao ultima sobre 0 principio eo fim de tudo 0 que
existe.

a

"A metafisica grega que pensa
1Il71

0

ser do que e. pensa este ser como

ente que se cumpre ou rea/iza no pensar. Este pensar eo pensamento do

'nous " que se pensa como a ente supremo e mais autentico, a que reLIne em
si a ser de tudo

0

que e "J

Dando um salto a filosofia modema, ao analisannos algwnas linhas
de pensamento constatamos que a percep9ao do ser como algo
detenninado continua sendo um objetivo amplamente perseguido. A
dialetica hegeliana pretende constituir a supera9ao da determina9ao do
ser hilemorfico, entendido este como uma essencia pre-definida e
acabada. Para isso concebe 0 ser como uma autoconsciencia que se
projeta historicamente. 0 socio-historico acontece como result ante das

l

GADAMER,

Salamanca,

Hans Georg,

Sigueme,
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leis da dialetica que, por sua vez, estao enraizadas e direcionadas pela
Ideia. Esta projeta teleologicamente os acontecimentos histoticos. Essa
projeyao pretende superar 0 mecanicismo racionalista e 0 hilemorfismo
estatico Para tanto con segue elaborar uma nova prospecyao na qual se
integram os contraditorios de fom1a dinfunica e dialetica, pOl"emdirigidos
por uma nova fonna de telos inerente a Ideia (racional).
No capitulo primeiro da Introduyao a Historia da Filosojia Hegel
afinna: "Conceito, Ideia ou Razao e a evolur;ao deles. sao estas as
determinar;oes da evolur;ao do concreto. 0 pl'Oduto do pensar, 0
pensamento emgeral eo objeto dajilosojia. 0pensamenfo aparece
para nos, inicialmente, como formal, 0 conceito como pensamento
determinado (como pensamento dejinido); a Ideta eo pensamento
na sua totalida de, 0 pensamento determinado em si e por si. A
natureza da ideia e agora desenvolver-se (evoluil). "3.
Nada escapa a autoconsciencia da Ideia, como nada esta forada
logica teleologica da dialetica. A realidade deixou de estar detenninada
por uma essencia, mas agora esta definida por um te/os racional. Esse
telos configura de fonna detenninada 0 socio-histotico e impede que
tenha um sentido autonomo e venha a construir criayoes ineditas, nao
pre-vistas pela racionalidade da Ideia. 0 verdadeiro e autentico sentido
do socio-historico reside na teleologia que esta implicita na estrutura
dialetica da Ideia.
Marx inverte a perspectiva da dialetica hegeliana inserindo-a na
estrutura da materia. A realidade nao e mais transfonnada pelo processo
de autoconsciencia da ideia. Agora sao as leis da natureza, que existem
de fonna implicita em todas as coisas, as responsaveis pelo processo
de transfonnayao
da realidade. 0 socio-historico
tambem esta
penetrado por essa teleologia imanente das leis naturais. Sociedade e
historia se desenvolvem a partir de um processo dialetico pre-definido
pelas leis implicitas da historia. A historia e pre-visivel. 0 que deve
acontecer ja esta subjacente na dialetica do acontecer histOlico. Nao
existe possibilidade de modificar as grandes direttizes que impulsionam
o rumo da histotia. Desde esta perspectiva nao e possivel falar de uma
criayao historica no sentido real ou ontologico da palavra, ou seja, nao
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podemos pensar na possibilidade de fazer acontecer algo que nao e
previsivel nem esta potencialmente implicito no ja existente. A praxis
humana deve pautar-se pelo conhecimento das leis da dialetica implicitas
no ser das coisas.
Nao pretendemos ser exaustivos no nosso percurso historico,
so queremos mostrar algumas das principais concepyoes filosoficas
que, estando de uma ou outra fonna imbuidas por uma logica e ontologia
da detenninayao, nos possibilitem ter uma visao do alcance historico
que teve e ainda tern a ontologia da determinayao e as consequencias
que ela acarretou para a compreensao da realidade antropologica e
socio-historica.
Dada a sua influencia, devemos considerar a importfmcia do
positivismo e sua versao mais atual: 0 neo-positivismo. Ambos analisam
a realidade a partir dos paradigmas da racionalidade empirica. So e
verdadeiro aquilo que e possivel comprovar e demonstrar. 0 sociohistorico esta constituido por fatos positivos. Estes fatos sao
considerados como algo objetivo, susceptiveis de uma analise cientifica
assim como 0 resto dos elementos da natureza. Tudo 0 que escapa a
pura comprovayao experimental e descartavel ou secundario
"0 verdadeiro metodo dafilosofia seria propriamente este: nclo dizer
nada, a nclo ser daquilo que se pode dizer; isto as proposi(:oes da ciencia
natural-algo, pois, que nclo tem nada a vel' com afilosofia- ... " 4.

e,

o socio-histOlico

tambem deve ser essencialmente positivo. Deve
ajustar-se ao rigor da analise cientifica que estabelece com exatidao as
causas e consequencias, ao tempo que projeta com um alto nivel de
precisao as probabilidades futuras. No nivel do socio-histotico, tudo 0
que nao for cientifico deve ser superado, ja que estamos na etapa
positiva

"A revohl(:c1ofundamental que caracteriza 0 estado varonil da nossa
inteligencia consiste em substituir pOI'toda parte a inacessivel determina(:c1o
das causas propriamente falando, pela simples investiga(:c1o das suas leis,
das relcl(:oes constantes que existem entre os fienomenos
0 b serva d"5
os. .
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Dentro do conjunto de teorias atuais que pensam a realidade s6ciohist6rica podemos mencionar 0 funcionalismo. Vma de suas pretens5es
e reduzir a sociedade a natureza. Parte da premissa de que todas as
necessidades humanas sao naturais e que a sociedade se constitui para
satisfaze-las. Para tal finalidade criaram-se um conjunto de funy5es
fixas e estaveis. A sociedade se explicaria pelas funy5es estabelecidas,
pel a relayao entre elas e pOl' sua complexidade. Deste modo 0 social
sempre pode ser reduzido as funy5es sociais que 0 explicam e
detenninam6. A sociedade e analoga a um organismo ou hiper-organismo
com um sistema de funy5es independentes detenninadas a partir de
uma finalidade. Dado que a finalidade ultima de todo organismo se
pode reduzir a auto-reproduyao e a auto-conservayao, a organizayao
da sociedade pode ser compreendida a partir dessa mesma finalidade.
A chamada Teoria Social de Sistemas constitui uma vruiante mais
elaborada do funcionalism07• 0 social se explicmia pela fonnayao de
sistemas. Cada sistema esta fonnado pOl' sua pr6pria l6gica que se
integra (as vezes de forma aberta) com a l6gica dos outros sistemas
que 0 circundam ate fonnar um todo l6gico, coerente e hannonioso.
o arredor de urn sistema esta fonnado pOl' outros sistemas.
Intemamente cad a sistema se subdivide em subsistemas que possuem
uma dinamica pr6pria e estao entrelayados com outros subsistemas.
Os sistemas surgem como resposta social ao caos de sucessos
contingentes, pois a complexidade e 0 caos s6 sao reduziveis com um
maior aumento da complexidade sistemica8• Esta teoria tende a reduzir
o social a detenninayao sistemica que 0 comp5e. Inclusive se prop5e
realizar uma classificayao da evoluyao hist6rica dos diversos sistemas
sociais tendo em conta seu grau de organizayao. Houve uma sociedade
; COMTE,
\Positiviste,

Auguste. Discours
1893, p. 17.

pl'l?limillaire,

sur I'espril

posili(.

2 Ed. Paris:

baseada nas interay5es, seria a sociedade arcaica; outra sociedade
sustentada em organizay5es, que corresponderia as altas culturas
regionais; e finalmente uma sociedade, a contemporanea, baseada no
sistema sociaP
estruturalismo constitui uma outra visao contemporanea que
concebe a realidade antropol6gica e 0 social como algo detenninado.
o s6cio-hist6rico se explica atraves das combinay5es l6gicas possiveis
e finitas que se realizrun num conjunto detenninado. A mesma operayao
l6gica repetida urn detenninado numero de vezes explica a realidade
hum ana. Esta e a resultante de uma combinayao binana de multiplicidade
de elementos. Alto e baixo, masculino e feminino, dia e noite, frio e
calor, morte e vida ..., sao tornados como dados naturais, sem interrogar
ou questionar a carga de significayao socialmente instituida que existe
neles. 0 estruturalismo sustenta a tese que a esfera de significado de
toda a sociedade e produto da ordem intema dos signos estruturadores
em pares de oposiy5esl0.
A l6gica e ontologia da detenninayao se manifestam de modo
excepcional na teoria dos conjuntos. Os objetos sao bem definidos e
delimitados e suas relay5es surgem a partir de uma gama combinat6ria
possive!. Vma vez delimitado 0 objeto e as relay5es possiveis entre os
diversos objetos, se pode preyer um numero finito de novos conjuntos.
Estes novos conjuntos surgem a partir dos ja estabelecidos. Esta l6gica
conjuntista sup5e a constituiyao previa de um conjunto de operay5es
especificas para definir os objetos: distinguir, definir, separar,juntar,
contar. .. Nao importa qual seja a natureza dos objetos, 0 decisivo e
compreender que existe urn conjunto de operay5es l6gicas que sao
'previas e concomitantes a constituiyao do objeto como objeto. Esta
l6gica conjuntista e identitaria resulta necessaria a todo pensar sobre

o

Apostolat

" Bronislaw Malinowski. Ulla leO/'ia cielllifica de la cullura., Buenos Aires: Edhasa, 1981.
7 Ap6s os anos cinquenta,
a visiio funcionalista muda a metMora social do organismo vivente
para a concep9iio de sistema. E Talcott Parsons quem baseando-se nos estudos de cibemetica
aplicada que foram descnvolvidos durante a segunda gue'Ta mundial, realiza 0 giro metaf6rico
para a sociedade como "sistema auto-regulado".
Cf. Id. The Social Syslem. Glencoe: Free
Press, 1967; Id. Sociological
Theol)' alld Modem Sociely. New York: Free Press, 1967
.' LUHMANN, Niklas. Sislemas sociales.
Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1984, p.
48.

"LUHMANN,
Niklas. The Di(ferenlialion
of Sociely.New
York: 1982; Id. FUllklion del'
Religion. Frankful1 am Main: Suhrkamp, 1990. Id. IllIroduccion a la leorill de sislemas.Mexico:
Universidad Iberoamericana
de Guadalajara, 1996.
tu "PO/'que se Irala aqui de separar
mlo lamo 0 que exisle nos miIOS... mas 0 siSlema de
axiomlls e de poslltlados definindo 0 melhor codigo possive!. capaz de dar 1117111 sign(ficar;c7o
com 11ma elaborar,:oes incollscienles"
LEVI-STRAUSS, Claude.Le cm el Ie cuil. Paris: PIon,
1964. Para uma melhor compreensiio da visiio estruturalista cf: Id. Totemisme aujourd'hui.
Paris: P.U.F., 1962; Id. Antropologia Estructural: mito sociedad, humanidade.
Madrid: Siglo
XXI, 1979; Id. Las es,rllCluras elemellfales de parelllesco.
Buenos Aires: Paidos, 1969.
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o objeto. E necessario pensar 0 objeto definindo-o, separando-o,
relacionando-o,
contando-o ... A logica conjuntista-identitatira
estabelece que uma coisa e predicavel enquanto faz parie de ... Oobjeto
e definido pelos atributos e por estes detenninados
atributos.
Dedutivamente, a logica conjuntista estabelece a dupla detennina9ao
do que e essencial ou acidental para cada elemento de cad a conjunto.
elemento fica definido por aquilo que se considera essencial para
pertencer a wn detenninado conjunto e sem 0 qual seria excluido desse
conjunto. Concomitantemente se define aquilo que resulta acidental nele:
aquilo que resulta prescindivel para sua perten9a e participa9ao nesse
detenninado conjunto.

o

3. ALGUNS QUESTIONAMENTOS A LOGICA E ONTOLOGIADA
DETERMINACAO.
.

o elenco

de teorias anterionnente mencionadas, e outras muitas
que por falta de espa90 nao podemos referir, sendo muito diferentes
nos seus postulados e conteudos tem em comum a constitui9ao de uma
logica e ontologia da detennina9ao como matriz teorica que possibilita
compreender a realidade em geral eo socio-historico em pariicular.
Tendo como base a detennina9ao do Ser, 0 antropologico eo
socio-historico sac reduzidos as categorias que os instituem: coisa,
objeto, ideia, conceito ... Deste modo eles se encontram subordinados
as opera90es logicas que elevam elementos particulares a categoria de
universais. Segundo uma conhecida senten9a de Heidegger, "Kantja

sabia diante de que 'ele recuava " quando subtraiu a raziio pratica
a competencia (as atribui90es) de uma imaginar;iio produtiva"
Se 0 antropologico e 0 socio-historico sac configurados pela
detennina9ao ontologica do Ser, a pessoa, a historia e a sociedade nao
podem acrescentar nada de essencial que 0 ser ja nao possua, pois
eles sac partes detenninadas pela totalidade. Se 0 Ser e detenninado,
a sociedade e a historia existem na medida em que se submetem as
detennina90es do ser. Nesse caso 0 ser nao so esta detenninado, como
tarnbem ele e detenninante. Pessoa, sociedade e historia sac na medida
em que se adaptam dentro de uma ordem de possibilidades
estabelecidas pela ontologia detelminante do ser. Pode-se pensar um
PERSPECTIY
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conjunto de possibilidades do ser socio-historico, porem todas elas
estao limitadas a essencia ou teleologia do Serl'.
Ao manter as premissas da ontologia da detennina9ao, result a
inexplicavel a novidade socio-historica; e incompreensivel a divergencia
dos diversos modelos sociais e dos multiplices modos de vida
construidos ao longo da historia. 0 multi-culturalismo, por exemplo,
seria uma excrescencia da historia que deve ser superada na medida
em que a racionalidade unifonniza num padrao comum (universal e
superior) 0 conjunto das culturas e reduz a diversidade a meros elementos
acidentais de comportamentos
curiosos e folcloricos. Resulta fkil
perceber como por tras desta logica universal (fundament~da numa
ontologia da detennina9ao), paira a sombra do poder (dommador).
Para explicar a realidade como algo detenninado por uma
racionalidade implicita, devemos podar todas as singularidades que nao
se adaptam ao nosso modelo teorico, e nos vemos impelidos a ignorar
ou negar tudo aquilo que, de um ou de outro modo, nao se encaixa
plenamente nas premissas pre-estabelecidas.
Esta e a grande ironia
(representada em tantas ocasioes na fonna de tragedia humana) que
embala as concep90es fechadas e detenninistas do socio-historico e
do antropologico.
Retomando 0 exemplo do funcionalismo, vemos que para ele
resulta inexplicavel a multiplicidade de a90es sociais que nao preenchem
uma fun9ao detenninada. Ele nao tem como explicar por que, se as
necessidades sac naturais, se criarn necessidades diversas e contrarias
em sociedades contemporaneas
e ate dentro da mesma sociedade;
por que se institui de fonna plural e divergente a solu9ao para uma
mesma necessidade. Todos concordamos que alimenta9ao e uma
necessidade, mas por que em algumas culturas detenninados alimentos
sao proibidos (a vaca na cultura hindu, 0 porco no ~udaism~ e ~o
islamismo, etc.) enquanto em outras constitui a dieta baslca?; hablta9ao
e natural, mas por que numas culturas se privilegia, dentro da casa, 0
espa90 privado e em outras tudo e comum?, etc. 0 funcionalismo nao
tem resposta (nem sequer leva em conta) ao porque da a9ao humana.
" HEGEL. Georg
195-199.
-PE-R-S-P-EC-T-'-Y-A-F-'

W. F. IllIrodliccioll a /a hisloria de /a filosq(ia.

L-o-s~6-F-' C-A--

-"y""'o""', u-m-e-'y:-C1:-:-:1I:--_ -'-:1,,-"71-;:-6--

Madrid: Sarpe. 1983. p.

-J-;-u-;-;j 11:-:-0-- -;:D~ez::e::::m:i:'bl:::::'o'/-:;2ruOO)jI-

199

CASTORRUIZ

Ideias para lima Ontologia da Indetell11inac;:ao

Ele se limita, simplesmente,

a constatar sua importfmcia social. Se-:

a9ao. h~m~na se explicasse pela mera necessidade biol6gica ou de
SubsistencIa, nao se explicmia porque os seres humanos instituiram
outras necessidades que as da mera sobrevivencia.
Nao se pode explicar 0 ser humano e a sociedade de fonna
absoluta por nenhum tipo de detennina9ao, nem e possivel reduzir seu
ser ,a~ate~o~a~ (construtos) explicativas. A praxis humana que produz
o s?clO-.hIstonco nao esta pre-definida por nenhum tipo de categoria
raclOnahdade, nonnatividade, lei natural ou regularidade. Ela e construid~
sen~pre a parti: do sentido que a pessoa e a sociedade instituem para
aqUIlo que reahzam. Esse sentido nao pode ser deduzido nem induzido
de for:,na ab~oluta de nenhum outro elemento. Ele e uma cria9ao, na
acep9ao mms ampla da palavra. S6 a significa9ao instituida de modo
cria~ivo e i~o.vador pelo ser humano e pela sociedade (embora sempre
esteJa,c~ndicionada po~outrosmuitos aspectos) podeexplicaro porque
da praXIS humana, pOlS: "0 homem e pre-visor. Esta orientado _

como Prometeu- ao longinquo, ao nao presente no espa90 e no
tempo: ao contrario do animal, vive para 0 fitturo e nao para 0
presente. "/2
I?entro da 16gica e ontologia da detennina9ao e possivel aceitar a
plu~ahdade, a variedade e diversidade, mas sempre de modo limitado,
conJugan.do~a com os limites que 0 ser detennina. Sendo assim, 0 tempo
se constItUI num simples receptaculo de acontecimentos
que se
produzem com 0 desvendamento do ser. Nao existe uma alteridade
radical que crie 0 tempo como novidade s6cio-hist6rica. Nesse caso a
~acion~lidade hist6rica constr6i teleologicamente a hist6ria, eo tempo
e um sImples meio no qual se desenvolve 0 acontecer social. A hist6ria
na~ te~ novidade porque possui uma racionalidade implicita. A
raclOnahdade hist6rica e a 16gica que constitui 0 ser da hist6ria.

o tempo

da determina9ao do ser e submisso aos ditados do
desenvolvimento ja pre-definido. S6 se pensannos 0 antropol6gico e 0
s6cio-hist6rico
sob a 6tica de uma ontologia da indetennina9ao
(apeiron), pode existir 0 tempo real, entendido como um tempo de
" GEHLEN.

Amold.

£1 hombre

SII

nalllrale=a J' su lugar en elmllndo.

Salamanca:

Sigueme.

1980. p. 36.
PERSPECTIVA

200

FILOSOFICA

-

Volume

VIII

-

n" 16

-

Julho - Dezembro

/ 2001_

ctia9ao, produtor de novidade hist6rica.
S6 e possivel a existencia da natureza criadora do ser humano e
da sociedade se pensannos numa indetennina9ao inerente ao seu ser.
Os questionamentos que viemos realizando a ontologia e a 16gica da
detennina9ao, nao podem induzir-nos a pensar que nao existe um modo
de ser do humano e do s6cio-hist6rico. Po is se a indetennina9ao
da
realidade em geral e do humano em paIiicular fosse absoluta, 0 caos
tambem seria absoluto e a confusao total. A indetermina9ao absoluta
do ser faria impossivel a existencia continuada de algo e impediria
simplesmente pensa-lo como tal. Isso nao significa que a altemativa
ontol6gica
indetennina<;ao absoluta tenha que ser a detennina9ao
plena do ser.

a

A realidade em geral eo s6cio-hist6rico em pmiicular, para existir,
deve configurm'-se sob detennina90es especificas. Essas detetmina<;oes
manifestam a realidade atraves de entes pmiiculares, porem ela nao se
esgota nessas detennina90es especificas. Junto com a possibilidade de
concretizar-se em fonnas detenninadas, 0 ser do s6cio-hist6tico nao
pode ser identificado com as especificidades que ele constitui. 0
antropol6gico
e 0 s6cio-hist6rico
existem na medida em que se
detenninam na fonna de institui90es, fun90es, nomlatividades, val ores,
estruturas, modos de ser. .., mas nenhuma destas detennina90es
especificas, nem a soma de todas elas, consegue explicar sua natureza.
o ser do humano e do s6cio-hist6rico e inexplicc'tvel pOl'que sua raiz
ontol6gica esta impregnada pela indetennina9ao.
Existe, bem entendida, uma natureza da pessoa, da sociedade e
da hist6ria: a cria9aO. 0 modo de ser da pessoa e da sociedade se
realiza mediante a possibilidade, no senti do ativo, de criar f0l111aS(eidos)
de existencia social e pessoal. Essa natureza ou modo de ser do humano
e do s6cio-hist6Iico se manifesta na possibilidade de inovar, de fazer
existir algo que nao estava pre-visto nem pre-definido anterionnente
em nenhum tipo de essencia, teleologia ou lei natural. Essa natureza
criadora se exprime na alteridade diferenciadora das institui90es, das
linguas, das personalidades, do ethos... Essa cria9ao nao esta concluida
em nenhum sentido da palavra. Ela nao pode esgotar as indefinidas
possibilidades de ser do socio-hist6rico, nem com ela se conclui 0 modo
de ser das coisas.
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~
INDETERMINAC;Ao
IMAGINARIO.
Como pensar essa indetem1inayao radical do ser humano e da
sociedade? Ela nao pode emergir a pat1ir da mera racionalidade. 0
logos leva implicito um ptincipio de detenninayao que regulamenta e
~strutura a realidade em funyao de uma racionalidade causal, teleol6gica,
mstrumental, etc. A mera razao nao possibilita a ctiayao. Ela deve estar
impret,'f1ada, de modo indissociavel, por um ptincipio de indetenninayao
~ue nao r~side na propria racionalidade. Onde achar esse ptincipio de
mdetenntnayao no ser humano e na sociedade?

o ser humano antes de pensar logicamente as coisas, as imagina.
Do fluir caotico de sensayoes que os sentidos veiculam, a pessoa, por
diversos motivos, seleciona umas detenninadas imagens e as institui
com um senti do especifico. Da amalgama de sensayoes sem senti do
que fluem perante ele, algumas sao captadas e tranSf0l111adas em
imagens. Essas imagens concomitantes sao imediatamente significadas.
Oeste modo 0 caos fugidio das impressoes sensOliais se organiza como
um cosmo de sentidos (imaginados). A imaginayao e muito mais que a
mera possibilidade de fantasiar a realidade; ela constitui a potencialidade
que 0 ser humano possui de impregnar de sentido (de modo volitivo e
afetivo) as sensayoes. A imaginayao possibilita ao ser humano que 0
mundo deixe de ser para ele uma mera apresentayao (como eo caso
da consciencia animal) para transfonnar-se numa representayao. Os
objetos passam de ser elementos sem sentido a constituir-se em coisas
com significado.

a

"Entretanto, na medida em que 0 imaginano se reduz finalmente
faculdade originatia de por ou de dar-se, sob a fonna de representayao,
uma coisa e uma relayao que nao SaG(que nao SaGdad as na percepyao
ou que nunca foram), falaremos de um imaginario ultimo ou radical,
como raiz comum do imaginano efetivo e do simbolico. E finalmente a
capacidade elementar e irredutivel de evocar uma imagem. "13
Neste breve trabalho nao podemos

aprofundar

J.1 CASTORIADIS,
Co III eI ius. A illslilui!;(/o imagilleiria da sociedade.
Terra, 1991, p.154.
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categorias que utilizamos, para 0 qual remetemos a uma literatura
complementarl4. 0 imaginillio e, por natureza, indetel111inayao radical.
o imagimlrio flui como uma forya incontrolada e incontro1<lvel dentro
da psique e na dimensao social do ser humano. Ele nao esta definido
por nenhum tipo de detel111inayao. Por este motivo se constitui como
forya criadora que emerge da psique e da sociedade a fim de fazer
possivel a novidade socio-histotica. 0 imaginario se mostra itTedutivel
a uma logica e ontologia da detenninayao. Ele se manifesta como um
fluir pennanente e incontrolavel de criayao de imagens e sentidos.
Embora 0 imaginario constitua a potencialidade
criadora do
humano e nao possa ser delimitado por qualquer tipo de detenninayao
logica, ele nao pode existir senao imbticado na racionalidade. Nao e
possivel pensar 0 imaginatio sem a racionalidade. So nas patologias se
manifesta uma sensibilidade absolutamente fora da razao. Porem
tambem nao e possivel pensar uma razao que consegue sufocar 0
imaginatio ou esgotar suas possibilidades de ser. Ambas dimensoes,
razao e imaginayao, estao indissociavelmente implicadas. Uma nao pode
existir sem a outra. Ambas existem co-referidas, pOl'em de uma fonna
tensa e conflitante. A tensao propria do imaginatio e da racionalidade
leva muitas vezes a pretender explicar um anulando 0 outro, ou pretender a dissoluyao de um no outro.

" CASTORIADIS,
COlllelius. L'lllSlilUlioll imagillaire de la socieu!. Paris: Seuil, 1975; Id.
Les carre/ours du labelyllihe. Paris: Seuil, 1986; CORBIN, Henry. L'imagill({{ioll cn?alice
dalls Ie sou/isme d Ibll Arab. Paris: Flallllnarion, 1959; DURAND, Gilbert. Les slruclures
alllhropolo'giques
de I'imagillaire.
Paris: Bordas, 1979; Id. L 'imagillalioll symbolique.
Paris: Presses Universitaires de France, 1984; EllA DE, Mircea. Images 1'1.\ymboles, essai
sur Ie .\ymbolisme magico-religieu.\'.Paris:
Gallimard,
1952; ORTIZ-OSES,
Andres.
Las c/m'es simbolicas de IlueSlra cullUra. Barcelona: Anthropos,
1993; Id. e LA CEROS,
Patxi (Orgs.). Dicciollario de hermel/(?lIlica. Bilbao: Deusto, 1997; RICOEUR, Paul. "Le
cOIl(/i1 des hermclleuliques:
epislemologie des illlerprClaliolls"
Calliers Illlem({{iollau.\' de
SymbolismI'. I (1962); Id. IlIlroduccioll a la simbolica del mal. Megalopolis: Buenos Aires,
1976.
Para uma visiio mais ampla do imaginario e do simbolico remetimos aos estudos da Escola de
Eranos I'undada pr e.G. Jung (1875-1961)
em 1933. Esta escola fez do imaginario e do
simbolico assim como da implicac;iio existente entre eles, 0 objetivo da sua exist<?ncia. Dela
pa11iciparam autores como C. G. Jung, K. Kerenyi, W.F. Otto, H. Zimmer, J. Campbell, G.
Durand, J. Hillman, M. Eliade, H. Read, A. POl1mann, G. Sholem, H. Corbin, A. 011iz-Oses.
Este circulo surgiu com 0 proposito de manter um di.\logo multi-diseiplinar
e multi-cultural,
tendo 0 simbolismo como ponto chave de retlexiio.
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,"C: hOl71el71se situa aqui entre a 16gica identitaria

(apoline~
e a loglca desidentitaria (dionisiaca), qual Hermes 0 Herl71eneuta
Ii capaz de identificar a dijere1U;a,conscientizar 0 inconsciellte e
reil71plicara desil71plicac;:iio"15.

o imaginiuio

nao po de ser delimitado pela racionalidade. Esta se
manifesta incapaz de reduzir a potencialidade criadora do imagimlrio a
categorias logicas ou a estruturas de pensamento. Pelo contnlrio a
,.
.
'
~ropna raClOnalidade esta imprebTI1adapelo poder criador do imaginario.
E es:e poder criador do imaginario que capacita 0 logos para pensar a
nO":'ldade socio-histolica e criar alem do ja existente. A mera logica
raclOnal reproduz e combina logicamente 0 existente, mas 0 poder de
imaginar? diferente (algo que nao existe nem se deduz ou induz do ja
dado) resIde na potencialidade criadora do imaginario. Esta e uma
faculdade que nao se esgota na mera racionalidade, mas tambem nao
pode existir fora dela.
Por sua vez, nao podemos pensar 0 imaginario como uma forya
superior e independente da razao. 0 imaginario e pura potencialidade
de renovar 0 sentido do ja existente. Porem essa criayao de senti do so
pode expressar-se atraves do logos. So a logica pennite especificar as
potencialidades criadoras do imaginalio. De igual fonna que a razao
nao pode existir sem a fecundayao do imaginario, este nao pode
concretizar-se
se nao atraves das detenninayoes
logicas que a
raci.onalidade impoe. 0 imaginario produzido pela pessoa e pe1a
soCledade so pode existir sob a fonna de detenninayoes concretas.
Essas delimitayoes socio-historicas
constituem as denominadas
significayoes sociais.
As significayoes sociais sao as instituiyoes, leis, valores, nonnas,
costumes, meios de produyao, fonna de propriedade, estruturas,
re1acionamentos, ethos culturais e sociais ... 0 conjunto das significayoes
sociais se integra em fonna de uma rede de sentidos constituindo, deste
modo, a identidade de uma detenninada sociedade. As significayoes
sociais sao detenninayoes possiveis (nunc a necessarias) do modo de
ser da sociedade e das pessoas, porem 0 ser da sociedade e das pessoas
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nao po de ser reduzido ou induzido de nenhuma dessas significayoes
nem do conjunto delas. 0 modo singular de ser de uma sociedade e
susceptivel de analises logicas, mas estas analises (por muito amplas,
profundas e vaIiadas que sejam) nao podem esgotar as possibilidades
de ser do socio-historico nem possuem a capacidade para explica-Io
de modo exaustivo e detenninado.
Ao pensaruma ontologia da indetenninayao, estamos resgatando
dos poroes da exclusao aquela que foi habitualmente considerada a
"Iouca da casa": a imaginayao. Pobre 10llCa,tao vilipendiada durante
seculos de filosofia ocidental. Ela e a dimensao humana que nunca se
conseguiu controlar. Por este motivo foram cliadas as mais variadas
fonnas de domesticayao sobre ela, e em ultimo extremo foi enclausurada
no mundo da falacia e do alucinatorio. Mas ela ressurge uma e outra
vez da mao de poetas, misticos, aIiistas, criadores, revolucionarios,
utopicos, filosofos e cientistas nao convencionais. POl'que 0 imagimliio
eo socio-historico nao sao peras, mas apeiron.
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