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LOGOS, COMUNICAÇÃO
E RACIONALIDADE NO

PÓS-ILUMINISMO DE APEL
Anabela Gradim*

A Transformação da Filosofia, projecto de sempre no
pensamento de Apel, é a passagem do paradigma de Fi-
losofia Primeira centrado no sujeito e na consciência –
solipsismo metódico –, para o semiótico-transcendental,
tornado possível pelo linguistic turn, e os aportes à filosofia
da linguagem trazidos por Wittgenstein, Peirce e a Teoria
dos Actos de Fala.

Na instauração dessa transformação – que se estrutura
em contraste com a filosofia da consciência de origem
cartesiana e de que o paradigma é o kantismo, mas também
com o positivismo lógico, que elide a questão da consci-
ência, mas torna-se insustentável no seu formalismo – tomam
especial importância os temas da comunicação e da
racionalidade, do discurso racional humano que prossegue
uma tarefa de desocultação e, na vertente ética, de busca
de um consenso que é necessário pressupor possível.

O iluminismo é a saída do homem da sua menoridade,
concebida como «a incapacidade de se servir do seu en-
tendimento sem a direcção de outrém», diria Kant1, esta-
belecendo o alcance e dimensões de um programa que Apel,
contra os assaltos do emotivismo contemporâneo, prosse-
gue. A sua «filosofia semioticamente transformada», com
pressupostos comunicacionais que radicam na própria es-
trutura da racionalidade humana, é ainda uma tentativa de
_______________________________
* - Departamento de Comunicação e Artes, Faculdade de Artes e Letras

da Universidade da Beira Interior.
1 - Kant, Immanuel, “Resposta à pergunta: que é o Iluminismo”, in

A Paz Perpétua e outros Opúsculos, 2002, Edições 70, Lisboa.
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resgate do programa das Luzes – a ilusão da perfeita
autotransparência e comunicabilidade absoluta de que fala
Vattimo2.

O mérito de uma reabilitação da Razão, ou quest em
torno da figura dos transcendentais clássicos, é indiscutível
quando pensamos que coincide precisamente com os anos
da desconstrução e dissolução sistemática de tais figuras,
e muito antes de ao pós modernismo se esboçar consis-
tentemente alternativa ou reacção. Mesmo que a comu-
nicação perfeita ou a decisão absolutamente racional não
sejam possíveis, pressupô-las como princípio regulador do
diálogo concreto, é imprescindível à continuação do pró-
prio diálogo.

1. Apel e a tradição filosófica

São múltiplas as fontes que se cruzam no pensamento
de Apel, mas entre estas assumem particular relevo os
diálogos mantidos com Peirce, Wittgenstein e o positivismo
lógico, na instauração de uma filosofia semioticamente
transformada, ou re-transcendentalização da filosofia, como
por vezes também chama a essa operação.

É a partir de Wittgenstein que Apel inicia a sua crítica
do solipsismo metódico, tomado, de modo muito vasto, como
todo o pensamento que parte da pressuposição de que «um
e apenas um poderia reconhecer algo como algo»3 e assim
praticar ciência. Ora assim entendido o movimento recobre
_______________________________
2 - Vattimo, Gianni, A Sociedade Transparente, 1992, col. Antropos,

Relógio d’Água, Lisboa
3 - «Like Descartes, Locke, Russel and even Husserl, neo-positivism

ultimately also commences from the pressuposition that, in principle,
‘one alone’ could recognize something as something and practice
science in such a manner», in Apel, Karl-Otto, Towards a
Transformation of Philosophy, 1980, Routledge & Kegan Paul,
London, p. 149.
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quase a totalidade da história do pensamento ocidental, de
Santo Agostinho a Husserl, passando por Descartes e Kant.

Nas Investigações Filosóficas4 Wittgenstein mostra como
não é possível «um e apenas um» seguir uma regra. A
impossibilidade de uma linguagem privada dissolve o
solipsismo metódico, obrigando a que, em qualquer jogo
de linguagem dado, haja acordo e consenso sobre regras
mínimas do uso de signos.

Ora a fixação de tais regras só pode ser efectuada
intersubjectivamente, pois um eu solipsista seria incapaz de
distinguir entre uma aplicação correcta ou incorrecta da regra.
Quando falamos de uma linguagem privada todas essas
distinções carecem de sentido, pois se o sujeito errasse na
aplicação da regra, não poderia ser corrigido5.

A crítica ao positivismo lógico, perspectivada a partir
da intervenção semiótica de Morris no movimento, contribui
também para a ultrapassagem do solipsismo metódico. Contra
a ortodoxia positivista, que cria possível dar conta da lin-
guagem da ciência simplesmente com recurso à sintaxe e
à semântica, e consequentemente remetia a pragmática para
o domínio da psicologia empírica, Morris vem defender que
a pragmática é imprescindível na fixação da moldura se-
mântica dos termos de uma linguagem científica, e na questão
da verificabilidade, ponto de vista que defendeu no interior
do movimento. Qualquer regra sintáctica ou semântica tem
de ser fixada intersubjectiva ou pragmaticamente, e como
tal a ciência não se pode abstrair dessa dimensão6.
_______________________________
4 - Wittgenstein, Ludwig, Tratado Lógico-Filosófico e Investigações

Filosóficas, trad. Lourenço. M. S., 1987, Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa.

5 - Ibidem, cf. §199, §256, §257, §268, §380 e ss.
6 - «Se factores pragmáticos apareceram frequentemente em páginas

de semântica, é porque o reconhecimento corrente de que a sintaxe
tem de ser suplementada pela semântica, não foi ainda estendido
ao reconhecimento de que a semântica deve, por sua vez, ser
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Terceiro aporte da filosofia da linguagem à ultrapassa-
gem do solipsismo metódico: a Teoria dos Actos de Fala,
de Austin. A sua descoberta da dificuldade em distinguir
entre constatativos e performativos, e que, no limite, todo
o constatativo encerra um elemento de performance (com
palavras pretendemos sempre fazer coisas) remete igualmente
para o campo das relações pragmáticas entre sujeitos, que
sempre se estabelecem, por mais “constatativo” e científico
que seja o seu discurso7.

De todos, é a inspiração peirceana que se revelará mais
frutuosa e providencial, não só pelo contributo na consti-
tuição da transformação semiótica da filosofia, como no
trabalho posterior de construção da ética do discurso.
_______________________________

suplementada pela pragmática. É verdade que sintaxe e semântica,
isolada e conjuntamente, são capazes de um grau de autonomia
relativamente elevado. Mas regras sintácticas e semânticas são apenas
formulações verbais no interior da semiótica do que, em qualquer
caso concreto de semiose, são hábitos de uso dos signos por
utilizadores dos signos existentes. “Regras de uso dos signos”, tal
como “signo”, é um termo semiótico de que se não pode dar conta
semantica ou sintacticamente», Morris, Charles, “Foundations of
the Theory of Signs”, in Foundations of the Unity of Science –
Toward an International Encyclopedia of Unified Science, ed.
Neurath et all., vol. I, 1955, The University of Chicago Press, p.
107.

7 - Cf. Austin, J.L., How to make things with words, 1995, Oxford,
Oxford University Press; e também a exposição do tema em
Rodrigues, Adriano Duarte, 1996, Dimensões Pragmáticas do
Sentido, Edições Cosmos, Lisboa, p. 81 e ss. «A afirmação mais
importante de Austin é a de que os próprios enunciados constatativos,
aqueles que afirmam um determinado estado de coisas existente
e podem, por conseguinte, ser verdadeiros ou falsos, consoante aquilo
que dizem se adeque ou não àquilo a que se referem, também
pressupõem a realização de actos de linguagem. De facto, antes
de serem a asserção de um determinado estado de coisas existente,
os enunciados constatativos são já a realização de actos tais como
o de pressupor, o de implicitar e o de dar a entender a existência
de determinadas coisas e estados de coisas», ide, p. 85.
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Os primeiros escritos de Peirce, que Apel interpreta como
um kantianismo transformado, ocupam-se, na sua perspec-
tiva, da substituição do sujeito transcendental kantiano pela
comunidade de comunicação. Enquanto Kant se aplicara na
análise da consciência e da auto-consciência, a preocupação
central, com o deslocamento do papel do sujeito
transcendental para a comunidade, serão os processos
semióticos e a comunicação linguística. Peirce propõe
também uma nova teoria do real – o real é aquilo que é
cognoscível – expondo a pressuposição metafísica kantiana
da «coisa em si» como sem sentido por envolver auto-
contradição performativa. O resultado é uma nova teoria
do conhecimento, o famoso falibilismo peirceano.

Kant justificara a validade das proposições científicas
– cuja forma são juízos sintéticos a priori – com as
condições de possibilidade da experiência inerentes ao
sujeito, explicando assim o fenómeno e garantindo a sua
objectividade, mas rechaçando para o domínio do
incognoscível e indizível vastas porções do real. Peirce
seguirá outra estratégia: admite o carácter falível das
proposições científicas, conjugando-o com a justificação
da validade das três formas de inferência,  através das quais
as proposições científicas são produzidas. Assim, não é
possível afirmar a validade de qualquer abdução concreta,
mas apenas que a longo prazo estas se aproximarão da
verdade, identificada à opinião final da comunidade de in-
vestigadores. O processo de inferência é válido em geral,
mas a inferência concreta pode falhar, nisso consistindo
o falibilismo. Neste sentido a opinião verdadeira nunca
pode ser identificada com toda a certeza, embora – e se
o real é o produto da actividade mental humana – a longo
prazo o homem deva necessariamente atingi-la.

Também a noção de comunidade de investigadores será
útil a Apel para a fundamentação transcendental da ética.
A partir dela Apel deduz a comunidade ideal de comuni-
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cação, princípio regulador que a comunidade real, formada
por homens concretos, toma como modelo.

É à luz de todos estes contributos que Apel perseguirá
uma transformação semiótica da filosofia, ou constituição
de um paradigma de Filosofia Primeira que seja uma fi-
losofia semioticamente transformada.

2. As três fases do pensamento de Apel

Apel fez da sua filosofia o ponto de convergência dos
movimentos intelectuais mais marcantes do seu tempo,
estabelecendo o seu exercício, como acabamos de ver, em
profundo diálogo com a tradição que o precede. Da re-
flexão sobre Heidegger e Gadamer surge a linha de
pensamento que defende uma Hermenêutica Transcendental
que tem como objecto quer a linguagem das ciências, quer
a presentificação do homem a si próprio. Da inspiração
peirceana surgirá a ideia de uma Pragmática Transcendental,
com vista a uma fundamentação transcendental da ética
– e é precisamente esse o programa que mais o ocupa
nos últimos anos.

Poderíamos assim, pese embora o artificialismo deste tipo
de compartimentações, detectar no seu pensamento três fases
essenciais. Um primeiro momento em que se ocupa essen-
cialmente de estabelecer a sua posição face ao passado e
que é marcado pela rejeição de todas as versões de
positivismo e empirismo lógico, ao mesmo tempo que há
uma clara valorização da hermenêutica. Segue-se a fase da
Transformação da Filosofia propriamente dita, ou semiótico-
transcendental, em que defende uma re-transcendentalização
da filosofia e a utilização de uma semiótica triádica para
a fundamentação de uma Pragmática Transcendental. Por
último, à existência de uma Pragmática Transcendental
seguem-se as tentativas de fundamentação de uma ética do
discurso que articule teoria e praxis.
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3. A transformação semiótica da filosofia

Apel acredita que a passagem da reflexão filosófica do
tema da consciência para a linguagem inaugura um novo
paradigma de Prima Philosophia: o semiótico-transcendental.
O paradigma ontológico-metafísico, de raiz aristotélica, foi
substituído na modernidade – de Descartes a Husserl – pelo
paradigma da filosofia da consciência, «especialmente da
consciência como sujeito transcendental de conhecimento
em sentido kantiano». Apel crê que o século XX assiste
à emergência de um terceiro paradigma de filosofia primei-
ra, o da semiótica transcendental, que inclui uma Herme-
nêutica e uma Pragmática transcendentais da linguagem8.

A transição histórica entre os três paradigmas é efectuada
derivando-a abstractivamente do modo de funcionamento do
signo tal como Peirce o descreveu. «Algo que está por alguma
coisa para alguém a algum respeito ou capacidade». Neste
esquema temos três termos: «objecto», «signo» e «intérpre-
te». O paradigma metafísico-ontológico toma em conside-
ração apenas o objecto, o cartesiano-kantiano ocupa-se da
relação sujeito-objecto como condição transcendental da
possibilidade de conhecimento, ao passo que a semiótica
transcendental «tematiza as três posições no sentido da função
de interpretação do mundo mediada por signos»9. O que
caracteriza a semiótica transcendental enquanto paradigma
de Prima Philosophia é a constatação de que a evidência
intuitiva presente à consciência é inadequada para explicar
a possibilidade de constituição de um mundo de sentido
comum e para a possibilidade de encarar a verdade como
conhecimento intersubjectivamente validado. O conhecimento
_______________________________
8 - “Transcendental semiotics and the paradigm of First Philosophy”,

in Apel, Karl-Otto, From a transcendental-semiotic point of view,
ed. Papastephanou, Marianna, 1998, Manchester University Press,
Manchester, UK, p. 43.

9 - Ibidem, p. 44.
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válido intersubjectivamente só pode ser assegurado por
acordo discursivo acerca da interpretação dos fenómenos
signicamente mediada10, e isto tanto para os fenómenos que
eram objecto da consciência transcendental no interior do
segundo paradigma, como para a própria consciência que
era sujeito transcendental e garante da unidade transcendental
da apercepção nesse paradigma. O sujeito de interpretação
sígnica, à luz desta teoria, já não é autárquico como o eu
solipsista do paradigma anterior, mas integrado no interior
de uma comunidade de comunicação – e assim o terceiro
paradigma de filosofia primeira abre caminho para uma
pragmática transcendental da linguagem.

4. Comunicação e racionalidade

Com a transformação semiótica da filosofia e a funda-
mentação transcendental da ética que se lhe segue, ganham
especial relevo os conceitos de comunicação e racionalidade,
já que a possibilidade de as comunidades de comunicação
reais atingirem um consenso está dependente da possibi-
lidade de um discurso racional.

Ao nível da fundamentação – e é necessário lembrar que
Apel distingue cuidadosamente a transcendental da dedutiva
– a pertença a priori a uma comunidade de comunicação,
cuja necessidade Apel demonstra ao dissolver a ilusão
solipsista, acabará por radicar a Ética da Discussão na própria
estrutura da racionalidade humana. Com efeito, a compo-
nente performativa (semântico-auto referencial) que Austin
descobre em toda a linguagem humana introduz no discurso
três pretensões à validade necessárias e universais:

1. A pretensão à verdade intersubjectivamente válida das
proposições

_______________________________
10 - Ibidem, p. 51.
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2. A pretensão à exactidão normativa intersubjectivamente
válida – por exemplo do carácter justificável ou
legitimável – dos actos de fala como actos de co-
municação social.

3. A pretensão à veracidade ou à sinceridade das ex-
pressões de intenção subjectivas11

Estas três pretensões universais à validade do discurso
(logos) são estritamente necessárias: com efeito, não po-
demos contestá-las sem cair numa auto-contradição prag-
mática, e essa é a razão pela qual Apel diz serem prag-
mático-transcendentais. O logos pragmático-transcendental
está assim sempre ligado, do ponto de vista da sua pretensão
à validade universal, a três dimensões do mundo ao mesmo
tempo, o mundo objectivo, o mundo comum e o mundo
interior subjectivo, e por isto às três dimensões de validade
universal.

É este o sentido de «transcendental» aplicado à questão
da fundamentação: negar qualquer uma destas pretensões
é cair em contradição performativa, e perder a possibilidade
de identificação de si como agente racional. O facto de
contestar tais pretensões expõe aquele que argumenta a
contradizer-se – não uma contradição entre duas proposi-
ções A e não A, mas «o locutor embrulha-se numa con-
tradição pragmática entre a proposição que alcançou e a
pretensão performativa-reflexiva por meio da qual coloca
esta proposição em discussão, como aceitável, pela comu-
nidade argumentativa»12. Tal contradição, diz Apel, constitui
o critério negativo de racionalidade da fundação última do
logos filosófico.
_______________________________
11 - Cf. Apel, Karl-Otto, Le Logos Propre au Langage Humain, 1994,

Éditions de L’Éclat, Paris.
12 - Ibidem.
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Por outro lado, o facto de todo o discurso e compre-
ensão exigirem a mediação de uma tradição – aquela a
que os sujeitos pertencem – relança a questão da comu-
nicação em novos termos: não só o do diálogo em curso
no seio da comunidade de comunicação, mas também o
que resulta da compreensão da tradição, e que é o que
permite ao sujeito envolver-se num discurso. Assim, toda
a tradição histórica e cultural possui um estrutura semiótico-
hermenêutica triádica: A explica a B aquilo que C entende
ou significa. Este processo triádico opera, por um lado,
como a estrutura de uma comunicação social (tradução ou
exegese destinada a um público); por outro, como a estrutura
de uma auto-compreensão mútua na qual o sujeito explica
a si próprio, por exemplo, o significado de determinado
pensamento. E todo o uso da linguagem, quer dê lugar
a uma expressão pública, quer ao diálogo mudo da alma
consigo própria, deve ser concebido como uma instância
do processo triádico de interpretação dos signos, e con-
sequentemente como instância do processo de comunica-
ção implícito13.

Comunicação e racionalidade tornam-se assim
indissociáveis no fundacionismo apeleano quando é patente
que a força ilocutória do discurso, e o estabelecimento do
valor intersubjectivo do sentido dos símbolos, reenviam para
a função de comunicação da linguagem.

O uso comunicacional da linguagem é o instrumento do
consenso que é necessário supor possível no interior da
comunidade de comunicação mas, como vemos, o seu papel
e desígnios insinuam-se muitíssimo antes de a discussão
propriamente dita ter começado.

«Mesmo enquanto pensadores empiricamente solitários
[os sujeitos] já argumentam, isto é, utilizam uma linguagem
_______________________________
13 - Ibidem.
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pública e participam num discurso argumentativo. Donde,
o facto incontornável para o filósofo não é o cogito,
tomado no sentido do solipsismo metódico ou
transcendental, mas o eu argumento no interior do con-
texto do nosso discurso argumentativo, e assim o facto
de ser membro de uma comunidade de argumentação. Esta
ultrapassagem do solipsismo (...) resume-se a conceber
a priori o sujeito de pensamento e conhecimento como
inter-sujeito14, isto é, como membro de uma comunidade
de comunicação»15.

É neste ponto que a filosofia semioticamente transfor-
mada e transcendentalmente fundada abre para o campo mais
vasto de uma Pragmática Transcendental capaz de fundar
uma ética do discurso.

4. Discurso racional e consenso

O homem, enquanto membro de uma comunidade de
comunicação real, quando se dirige aos seus interlocutores
tem de antecipar uma comunidade de comunicação ideal
e as suas normas de comunicação e interacção, e é essa
comunidade que procura emular nas discussões concretas
que entretém. Esta peculiar posição chama-o ao compro-
misso ético de tentar reduzir a intransponível distância entre
as duas, e ao fazê-lo abre espaço para o progresso na ordem
moral.

Não desejo, nem podia aqui alongar-me sobre a com-
plexa arquitectónica da ética da discussão, nem sobre o
_______________________________
14 - Inter-subject, no original. In “Transcendental semiotics and the

paradigm of First Philosophy”, in Apel, Karl-Otto, From a
transcendental-semiotic point of view, ed. Papastephanou, Marianna,
1998, Manchester University Press, Manchester, UK

15 - Ibidem, p. 52.
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trabalho de Apel para, na articulação do funcionamento das
esferas ideal e real obter uma transformação comunicacional
da ética kantiana, até porque esse será hoje o aspecto mais
bem conhecido da sua obra16. Basta apontar que esta ética
da responsabilidade contém uma dimensão teleológica, e essa
é a de que a discussão em curso se submeta à exigência
da capacidade de consenso, válida para todos os membros
pensáveis da comunidade ideal de discussão. Em suma, é
necessário pressupor o consenso possível.

Mesmo que nas discussões concretas, aquelas onde o
homem está historicamente enraízado, seja necessário ad-
mitir a possibilidade de contemplação de uma racionalidade
estratégica, em detrimento de meios e fins puramente éticos,
precisamente por ser essa a acção mais racional possível
nas operações em curso, o horizonte do consenso e da sua
possibilidade concreta nunca deixa de iluminar as discus-
sões humanas.

Para Apel o consenso como fim é importante porque
permite iludir o recurso à força e à violência na resolução
de conflitos – e esse é sem dúvida um dos fins da arti-
culação teoria/praxis, especialmente numa altura em que o
homem domina meios de destruição em massa, e proliferam
em larga escala armas suficientes para a sua aniquilação
como espécie.

5. A sociedade transparente: o ideal iluminista na defesa
da racionalidade discursiva

Pertence à matriz iluminista do pensamento ocidental o
propósito de Apel de uma fundamentação transcendental,
não dedutiva, da ética – resultado que obtém.
_______________________________
16 - Cf. Apel, Karl-Otto, Éthique de la Discussion, 1994, Humanités,

Les Éditions du CERF, Paris.
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Curioso e único no seu pensamento é o posicionamento
face a essa tradição. É que se, por um lado, o seu propósito
de uma razão discursiva e dialógica é explicitamente
construído contra o dogmatismo monológico de que acusa
o Iluminismo (daí tanto se esforçar por ultrapassar o
solipsismo metódico, seu fruto; ou o positivismo lógico, de
que é tão crítico); por outro a cedência a quaisquer versões
de pós-modernismo esteve sempre, desde o início, absolu-
tamente fora de causa. Daí a sua posição se me afigurar
como aquilo a que poderíamos chamar uma espécie de pós-
iluminismo: trata-se de salvar o projecto dos modernos,
libertando-o do seu «autismo», contra a desconstrução radical
que sobre ele foi empreendida no século pelos pós-moder-
nos.

É mais que pertinente, pois, a leitura que Vattimo17,
um assumido pós-moderno, faz de Apel. Este considera
que o seu pensamento pode ser visto como um prolon-
gamento do racionalismo crítico das Luzes, guiado por uma
«utopia da absoluta auto-transparência» que competiria às
ciências sociais realizar cientificamente, mediante a
presentificação científica do homem – sujeito e objecto
de ciência – a si próprio. O modelo de Apel seria assim
a tentativa de concretização de um ideal comunicacional
que é possível fazer remontar até Platão e à sua metafísica
da luz.

Apel também já foi acusado de ceder ao dogmatismo
contra o qual começara por construir. Não desejo tomar
partido ou opinar nessa querela. Mas parece-me claro, isso
sim, um enorme desejo de transparência, limpidez, uma
nostalgia da comunicação ideal e sem atrito – mesmo que
se tenha de diferi-la para o campo dos princípios ideais e
_______________________________
17 - Cf. Vattimo, Gianni, A Sociedade Transparente, 1992, col. Antropos,

Relógio d’Água, Lisboa.
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regulativos. Ora o que penso é que mesmo aí ela será
dificilmente alcançável.

6. Indefinite vagueness e a improbabilidade da comu-
nicação

É neste quadro que talvez possa ainda ser melhor
explorada uma linha de investigação que sugere que a língua
perfeita, a utopia da comunicabilidade total, talvez não seja
possível, e que pelo contrário, o atrito seja uma dimensão
constitutiva de toda a comunicação humana.

Peirce, que mais do que nenhum outro se dedicou à análise
semiótica, admite que a comunicação é sempre vaga, e a
precisão absoluta da linguagem uma miragem18. Tal sucede
porque na comunicação interpessoal as qualidades dos
sentimentos dos sujeitos são incomensuráveis, ora, mesmo
que não actue sempre, essa possibilidade prescreve a pre-
cisão absoluta. É que «nenhuma interpretação das palavras
de um homem se baseia exactamente na mesma experiência
_______________________________
18 - «No communication of one person to another can be entirely definite,

i.e., non-vague. We may reasonably hope that physiologists will
some day find some means of comparing the qualities of one person’s
feelings with those of another, so that it would not be fair to insist
upon their present incomparability as an inevitable source of
misunderstanding. Besides, it does not affect the intellectual purport
of communications. But wherever degree or any other possibility
of continuous variation subsists, absolute precision is impossible.
Much else must be vague, because no man’s interpretation of words
is based on exactly the same experience as any other man’s. Even
in our most intellectual conceptions, the more we strive to be precise,
the more unattainable precision seems. It should never be forgotten
that our own thinking is carried on as a dialogue, and though mostly
in a lesser degree, is subject to almost every imperfection of
language. I have worked out the logic of vagueness with something
like completeness, but need not inflict more of it upon you, at
present», Collected Papers, 5.560.
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de a de outro homem», de forma que «quanto mais lutamos
para ser precisos, mais inatingível essa precisão parece»19.

Que a comunicação é sempre vaga e indefinida, e a
eliminação da incerteza ao veicular informação, impossível
de obter, exprime também Peirce, em semiótica, na forma
como teoriza sobre objectos e interpretantes. Brevemente:
Peirce distingue entre objecto dinâmico, o objecto tal como
é em si mesmo, ou como um estudo ilimitado e final mostraria
como ele é; e objecto imediato, isto é, o objecto tal como
o signo o representa, e neste sentido não a totalidade do
objecto, mas perspectivado de acordo com o fundamento
do signo, ou seja, o objecto dinâmico enquanto visto sob
um determinado aspecto. O fundamento é sempre parcelar,
precário e prismático por relação ao objecto que o signo
tenta representar.

Se considerarmos ainda que um signo suscita na mente
de alguém «um outro signo equivalente ou mais desenvol-
vido», o seu interpretante, que representa o Objecto Ime-
diato e que é por sua vez um signo clamando por novo
interpretante (semiose ilimitada) vemos que o Objecto
Dinâmico é virtualmente inatingível, ou ideal regulador que
dificilmente se deixaria capturar.

Milhares de páginas foram escritas sobre a semiótica de
Peirce, e muitas mais o serão. O brevíssimo apontamento
que aqui reuno serve só para mostrar como me parece
_______________________________
19 - Este aspecto de diferimento do significado é copiosamente traba-

lhado por Peirce, ao nível dos mecanismos de funcionamento, na
sua Semiótica; e cuidadosamente integrado no account sistemático
que a sua filosofia oferece da experiência e do mundo, nomea-
damente ao nível do Pragmatismo – onde vagueness desempenha
um importante papel, salvando o realismo – e da Metafísica
Evolucionária – que justifica a sua necessidade – mas não posso
nem desejo deter-me aqui sobre a explicitação desses aspectos.
Limito-me assim a apontar que, tendo raízes que em muito a
ultrapassam, essa imprecisão está inscrita em toda a linguagem e
discurso.
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possível, a partir da semiótica peirceana, construir uma teoria
da (ligeira) imprecisão da comunicação, e do diferimento
ou flutuação interminável do significado.

Ou, contra a nostalgia da comunicabilidade total, pode-
ríamos invocar Luhmann, para quem o programa de uma
teoria da comunicação deveria debruçar-se precisamente sobre
a sua possibilidade ou «improbabilidade», e que teria como
tarefa «demonstrar como é de esperar que se realizem, com
uma grande margem de segurança, processos em si impro-
váveis, ainda que não impossíveis»20. A comunicação surge
aqui como problema, e como improvável, apesar de con-
tínua e renovadamente se realizar, superando, cada vez que
o faz, obstáculos e dificuldades à sua realização; sendo que
no limite esses obstáculos – Luhmann elenca uma tríade
– poderiam ter como efeito dissuadir os sujeitos, induzindo-
os a absterem-se de uma comunicação considerada utópica.

Não creio, de todo, que o sujeito apeleano deva ser
dissuadido ou remetido ao silêncio. Mas admitir a vagueness
ou improbabilidade da comunicação poderia temperar o talvez
excessivo optimismo de Apel, e afastar o fantasma de
dogmatismo que não poucos lhe imputam.

_______________________________
20 - Niklas Luhmann, A improbabilidade da comunicação, col. Passa-

gens, Veja, 1999, Lisboa, p. 40.


