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Queixa do ex-Papa Bento XVI (Joseph Ratzinger): a Igreja tem problemas 
para assumir as consequências extraídas de alguns de seus dogmas de forma 
pública. Ex.: condenar publicamente a homossexualidade porque contrária à 
“natureza humana, tal qual, criada por Deus”.  
 
Forma geral da controvérsia: Existe um ponto moral f ixo para 
servir de referencia a partir de uma estrutura (ou “essência”) da 
existência humana? 
 
Rorty se assume utilitarista, referenciando-se em John Stuart Mill, 
principalmente. Não acredita na existência dessa estrutura da natureza 
humana mas sustenta a possibilidade da cooperação entre os indivíduos 
independentemente disso. Acredita ser perfeitamente possível o ideal 
secular de construir uma sociedade humana mais justa, sem necessidade de 
termos posse de uma verdade universal prévia. O princípio geral da 
utilidade, tal qual proposto pelo utilitarismo filosófico, implica em reconhecer 
que todos os desejos humanos são legítimos e que nada vale 
incondicionalmente. A única razão para se falar em limitar a satisfação dos 
desejos de uma pessoa se dá no caso de esses desejos serem maléficos a 
outros seres humanos. A homossexualidade não vai contra a “natureza 
humana” e só teria necessidade de regulamentação se dissesse respeito aos 
fins públicos da sociedade. Não há desejo intrinsecamente bom ou mal, 
apenas interesse na equidade.   
 
(Georges Santayana) – Os ideais são poemas da imaginação humana.  
Confusão do ideal com poder: (diagrama anexo)   
- Os ideais não precisam “já ser reais” para servirem de motivos para o agir. 
Perguntar-se o que um ideal pretende de nós é uma inversão diametral, se a 
fonte dos ideais é a nossa própria imaginação humana.  
 
- Não há fundamento nem critério gnosiológico possível para assegurar-nos 
que escolhemos o ideal “correto” ou “melhor”. Não critérios neutros ou 
demonstrações.  
 
Reformulação da queixa: O platonismo cristão se queixa de não poder 
assumir publicamente a fé sem ser taxado de “fundamentalista”, 



enquanto a sociedade civil progressivamente impõe uma atitude de “vale-
tudo”, uma ditadura do relativismo. 
Rorty evidencia que os termos “relativista” e “fundamentalista” são usados 
de forma caricatural e pejorativa, como se toda crença implicasse em uma 
aceitação acrítica de textos sagrados (fundamentalista), ou se algum filósofo 
ou cientista, em algum momento, tivesse proposto o igual absurdo 
relativismo total, como se não houvessem valores reconhecidamente 
melhores no interior do corpo social, apenas por não haver consenso quanto 
ao(s) princípio(s) que estabelecem sua validade. Sugere, consequentemente, 
um redimensionamento teórico para que possamos conceder um uso 
legítimo para esses termos no interior do debate:  
 
FUNDAMENTALISTA: posição que defende a existência de valor(es) 
incondicionado(s)  a partir da aceitação (crença) de um fundamento (a Bíblia, 
por exemplo, enquanto expressão da palavra de Deus). Esse fundamento 
afirmado possui caráter ético-gnosiológico, isto é, serve ao mesmo tempo 
como fonte do valor ético e critério para o conhecimento do melhor valor. 
 
RELATIVISTA: posição teórica (que pretende se fundamentar racionalmente) 
que nega que existam valores incondicionados. Na maioria dos casos, segue-
se, inclusive, a afirmação de que a humanidade não precisa de valores 
incondicionados que impedem que ela se modifique e se adapte às novas 
transformações sócio-históricas. Acredita que vale a pena levar em 
consideração todas as possibilidades sugeridas para tornar a humanidade 
mais feliz.  
 
Do ponto de vista laico, mesmo Ratzinger reconhece que o princípio do 
relativismo serve como fundamento para o ideal democrático. Reconhece 
que do ponto de vista da organização humana do mundo, ninguém pode 
mesmo se arvorar o direito de possuir a melhor escolha quanto as rumos que 
a sociedade deve tomar. A política do ocidente é relativista por definição; o 
único problema para o ex-pontífice é que, exemplos recentes de ideais 
políticos laicos mostram que o relativismo também precisa de limites e que 
experiências como o marxismo soviético e a teologia política fracassaram 
drasticamente ao tentar redimir a humanidade de alguma forma. 
 
Rorty concede que o ponto de vista político descrito por Bento XVI é correto 
e expressa, genericamente, a visão de alguns filósofos da democracia social, 
como Dewey, James, Mill e Habermas. Mas discorda que a falha do 
marxismo e da teologia política tenha sido a ausência de valores absolutos e 
incondicionados, ou uma “falta de Deus”. A própria noção de redenção é 
questionada: trata-se de uma má ideia para aqueles que não compartilham 



do credo de que nossa natureza seja intrinsecamente má, culpada ou 
corrompida.   
O que é redenção? Essa noção se apoia em duas ideias fundamentais, 
sem as quais deixa de  fazer sentido. A primeira, é acreditar que a natureza 
humana é dualista, que temos uma parte superior (alma inteligível, espírito, 
razão, etc.) e uma parte inferior (o corpo que se relaciona com o mundo). A 
segunda, é entender que a parte inferior é necessariamente inferior porque 
expressa uma punição sofrida pela humanidade, que “caiu”, foi expulsa do 
paraíso e traz intrinsecamente gravada em si a mácula do pecado original. “A 
redenção é o triunfo da parte inferior sobre a superior”, e nesse sentido é 
sinônimo de “salvação”.  Os utilitaristas como Rorty não acreditam que a 
humanidade precise ser redimida ou salva, mas sim organizada na direção de 
levar em conta os desejos e necessidades do maior número possível de 
pessoas, no interesse da equidade.  
 
Ratzinger defende a necessidade da redenção (e consequentemente da 
religião) porque ela corresponde à natureza humana em sua aspiração ao 
infinito. Como bem salienta Rorty, a história da filosofia e da religião foi uma 
tentativa reiterada de nos colocar em contato com algo “maior que nós”, 
como uma “verdade universal”. Para o platonismo cristão, existe na própria 
alma humana esse ímpeto para aspirar a “mais” que “apenas” esse mundo; 
transcende-lo é a meta da alma humana, que para tal precisa subordinar a 
parte inferior (corpo). A vida humana não pode ser “apenas” a satisfação dos 
nossos desejos. Esse argumento é uma variação da antiga “prova ontológica 
da existência de Deus”, e talvez a versão mais amadurecida desse 
argumento seja aquela que se encontra nas Meditações de Descartes. Em 
síntese, tal argumento implica reconhecer que: a razão humana possui ideias 
de fontes diversas: muitas vêm da experiência e as aprendemos (adventícias), 
outras ideias, como aquelas imutáveis e regulares propriedades matemáticas 
de um triângulo, por exemplo, por não precisarem da experiência para 
extrair sua validade, parecem ser da nossa razão nela mesma. Descartes as 
chama ideias “inatas”, no interior de seu racionalismo. Nesse conjunto de 
ideias inatas, aquelas que importam nesse contexto são justamente as ideias 
de “infinitude”, “perfeição” ou “completude”, etc. Não podemos tê-las 
criado, porque seres finitos não podem ser fonte de uma infinitude, seria um 
contra-senso: não pode haver mais no efeito que na causa. Se eu 
tenho em mim a ideia do infinito e não sou sua causa e nem minha própria 
causa, ela (a ideia) tem que estar na aquilo que me causou, na minha causa. 
Se penso no perfeito e infinito é porque, de alguma forma, minha causa 
(Deus) possui esses predicados. Nesse sentido, então, a oposição fica 
expressa como, de um lado aqueles que se contentam com a finitude e 



aqueles que aspiram superá-la através de uma redenção metafísica e acesso 
a “outro” mundo, melhor do que esse e sua multiplicidade.  
 
Os que não se contentam com a finitude entendem que por espiritualidade 
devemos compreender apenas esse tipo fé religiosa, essa aspiração 
necessária à transcendência. Os que se contentam, como Rorty, defendem 
que é possível falar em outras formas de espiritualidade como motivos sérios 
para o agir humano. Cita como exemplo a independência estadunidense 
(1776) e a própria Revolução Francesa (1789): ambos os casos foram levados 
a cabo por cidadãos inspirados por um ideal laico de uma melhor 
humanidade possível. Rorty advoga que se possa conceder a esse tipo de 
motivação também o nome de espiritualidade, pois foram motivos 
suficientemente éticos para o agir. É possível acreditar num ideal sem que 
ele tenha que corresponder a uma  “verdade já existente”. Vale ressaltar que 
Rorty e os utilitaristas reconhecem que o ideal de “igualdade, liberdade e 
fraternidade” é amplamente cristão em sua inspiração inicial. 
 
Para os utilitaristas como Rorty, importa ampliar o círculo daqueles cujos 
interesses são levados em consideração pelas instituições sociais, instituições 
estas que são historicamente modificáveis. Não há valores em si mesmos, 
apenas interesse na equidade. São as nossas preferências quanto aos 
melhores futuros possíveis para a humanidade que determinam nossa 
crença neste ou naquele ideal. Não há um princípio NEUTRO para 
apelação. 
 
Para exemplificar e desfechar, Rorty nos mostra que, se a Filosofia é vista 
como um apelo à razão e a História como um apelo à experiência, podemos 
afirmar que nem razão e nem experiência podem nos ajudar a ter certeza 
de que escolhemos o melhor ideal, que nenhuma apelação existe que 
demonstre que um princípio ou uma forma de ver é melhor que a outra. 
Tanto a inspiração religiosa quanto a inspiração laica foram motivações tanto 
para ações que aumentaram a felicidade da humanidade quanto para ações 
que a diminuíram. Tanto a História como a Filosofia podem nos ajudar a 
mostrar isso: não há valores incondicionados. Ambas podem justificar 
argumentativamente eventos contraditórios/conflituosos e nenhuma delas, e 
nem nenhuma outra forma de pensar/acreditar, é evidentemente segura o 
suficiente para que todos os indivíduos as reconhecessem como 
inquestionáveis.   
 
 
 
 



(IDEAIS) 
Produtos da 

imaginação humana 

Quando intervém na 
nossa vida... 

 

Quando simplesmente 
acontece... (não intervém)  
 

Religiões 

 
“POESIA” 

 

 
“RELIGIÃO” 
 

Idealismos políticos, utopias 

Amores, etc.  

Diagrama: confusão do poder com o ideal. 
Para o filósofo espanhol Georges Santayana, a fonte dos ideias é a imaginação 
humana e todas as formas de permitir que um ideal determine o nosso agir são 
chamadas de “religião”, e quando um ideal não determina o agir, é “poesia”. 

 
Por exemplo, quando nos debruçamos 
para conhecer uma doutrina, digamos o 
Islã, sem fazer parte daquele sistema de 
valores, tratamos aqueles princípios 
como “poesia”, como uma possibilidade 
produzida por outro grupo humano; não 
como “A” nossa verdade.  



 
 
Estudo dirigido:  
(sugestões para se aprofundar) 
 
 
1 – Tente re-definir os conceitos de ética, laicidade e espiritualidade no 
contexto desta discussão. Se puder, pesquise outras fontes.  
 
2 – Explique o que Rorty pretende com a utilização do argumento de 
Santayana: “a fonte dos ideais humanos é a imaginação humana apenas.” 
 
3 – É possível alcançar consenso teórico quanto aos sistemas éticos e 
religiosos? Explique.  
  
4 – Distinga: fundamentalismo e relativismo. Esses termos parecem úteis 
para o debate?  
 
5 – Pense sobre a liberdade humana e a afirmação utilitarista de que tudo 
que deveríamos buscar e exigir da humanidade é a equidade e não a 
correspondência/concordância aos nossos próprios valores.  
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