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A urgência ética como marca da obra de filósofos “pós-modernos”  
 

 
Derrida: O muro de Berlim solicitou um engajamento mais prático do pensamento  
 
É muito comum ouvirmos ou lermos indicações de que alguns autores da chamada pós-
modernidade incluindo sob esse rótulo as mais diversas vertentes do pensamento 
contemporâneo, com o passar dos anos (sobretudo com o chegar da velhice), acabam por 
dirigir seus pensamentos a questões mais propriamente éticas. Assim, segundo esses 
argumentos, autores como Jacques Derrida (1930-2004), Michel Foucault (1926-1984) e Jean-
François Lyotard (1924-1998), entre outros, apresentariam certa “virada ética” em suas 
filosofias. Isso pode parecer óbvio, ou mesmo comprovado empiricamente; bastaria comparar 
os títulos dos textos do início e do final da vida desses filósofos. 
 
Mas o que vale aqui notar é quanto tais pensamentos foram desde o início de suas reflexões 
sempre marcados por uma postura voltada à alteridade. Para tanto, tomemos os casos de 
Foucault e Derrida, a fim de vermos em que medida a noção de “virada ética” parece-lhes 
estranha, pois desde sempre foram marcados por uma ética. Em vez da referida guinada, 
parecem muito mais apresentar desdobramentos específicos em temas pontualmente éticos. 
 
O “caso” Foucault 
 
Parece quase consensual dividir a obra de Michel Foucault em, pelo menos, duas fases: a 
chamada “arqueologia”, que reuniria os livros da década de 1960, e a “genealogia”, com os 
livros da década de 1970 em diante. Divisão praticamente unânime, sendo que, para alguns 
comentadores, a última fase poderia subdividir-se no que chamam de estética da existência ou 
ética de si. Quase consensual também é a rejeição da noção de arqueogenealogia, 
apresentada por Hubert Dreyfus e Paul Rabinow na obra Michel Foucault, uma Trajetória 
Filosófica (Forense Universitária, 1995). 
 
Os críticos dessa noção argumentam, justamente, que um pensamento como o de Foucault, 
radicalmente preocupado com as rupturas históricas e epistêmicas dos discursos, nunca se 
poderia apresentar de modo linear, formando um sistema ou qualquer outro tipo de unidade. 
Mas podemos (não a favor de um sistema, mas com o intuito de mostrar certa insistência da 
parte do filósofo em questões ligadas ao que se poderia aqui denominar “ética”) apontar ao 
menos dois aspectos. Em primeiro lugar, quando apresenta a ideia de genealogia, Foucault não 
pretende afastar-se das análises que empreendera nas quatro obras ditas “arqueológicas” 
(História da Loucura, Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas e Arqueologia do Saber). 



As pesquisas genealógicas de Foucault seriam, então, dedicadas não só a traçar uma 
arqueologia dos saberes, mas também a pensar a relação desses saberes com o poder. 
 
Outro fato interessante a notar é o de, na entrevista “O Sujeito e o Poder”, publicada no livro 
de Dreyfus e Rabinow, Foucault assumir que seu tema sempre teria sido o “sujeito”. Isso se 
comprova desde seu primeiro livro, História da Loucura, cujo objetivo central é pensar a 
relação do saber na criação dos conceitos de loucura. Tais conceitos, ao longo da história, 
enclausuraram, não só conceitual como também literalmente, indivíduos que não se 
encaixavam em determinados modelos criados por aqueles que querem ver distantes de si os 
outros que de nenhum modo deixam-se aprisionar em modelos. Esse tema, mais tarde, teria 
seus desdobramentos nas análises da disciplina e da norma. 
 
Nada pode parecer mais “ético” do que essas pesquisas publicadas por Foucault, em 1961, 
como resultado de seus estudos de doutorado. Interessante, ou talvez quase obrigatório, seria 
notar como, na década de 1970, as pesquisas de Foucault sobre o nascimento das instituições 
carcerárias, registradas em Vigiar e Punir, ou como, na década de 1980, as pesquisas sobre a 
sexualidade caminhavam em uma direção bem semelhante daquelas iniciais. Isso, certamente, 
não pelo fato de a arqueogenealogia formar um sistema ou apresentar formas de unidade, 
mas simplesmente pelo fato de Foucault ter sido, desde sempre, um pensador com 
preocupações voltadas ao Outro, isto é, àquele que, devido à sua alteridade, sempre escapará 
aos modelos, aos conceitos e às normas impostas e justificadas pela razão. 
 
O “caso” Derrida 
 
Outro filósofo equivocadamente elogiado quanto à sua “guinada ética” é Jacques Derrida. Tal 
erro se dá por se supor, assim como acontece com Foucault, que a desconstrução só adquire 
uma feição ética e política depois do final da década de 1980. Grandes especialistas nos 
estudos derridianos defendem isso, como o professor John Caputo, da Universidade de 
Siracusa, um dos melhores comentadores de Derrida. É ele, inclusive, quem cunhou o termo 
“virada ética da desconstrução”. Mas aceitar isso é não perceber que a desconstrução é um 
pensamento que, desde Gramatologia, o primeiro grande livro de Derrida, procurar voltar-se 
radicalmente à alteridade. 
 
Paulo Cesar Duque-Estrada, professor da PUC-Rio, o maior especialista em Derrida no Brasil e 
primeiro professor a estudar sistematicamente o pensamento da desconstrução em 
departamentos de filosofia em nosso país, vem, há mais de uma década, tentando chamar 
atenção para o caráter extremamente ético da obra do filósofo franco-magrebino, inclusive de 
seus textos mais “teóricos”. Em “Derrida e a Escritura” (publicado na coletânea Às Margens: a 
Propósito de Derrida, Editora PUC-Rio, 2002), Paulo Cesar mostra como as noções de rastro e 
de différance pressupõem uma estrutura de pensamento sempre aberta, para poder fazer 
justiça à alteridade dos diversos textos que se pretende ler. E não seria essa a própria ideia de 
desconstrução? Uma posição frente a textos, a pensamentos e a acontecimentos, na tentativa 
de percorrer os não ditos, as brechas, as clausuras e tudo mais que se encontra reprimido nos 
discursos? 
 
Ética em tempos dilacerados 
 
Contudo, no caso de Derrida, essa “estrutura de pensamento”, desde o início ética, parece, de 
fato, em determinado momento, debruçar-se mais sobre questões como justiça, perdão, 
hospitalidade, soberania etc. O próprio Derrida teria declarado que, diante da queda do Muro 
de Berlim, o pensamento via-se convocado a responder a questões de cunho mais “prático”. 
Mas quem, senão Derrida, propõe um pensamento que suspeita dessas divisões como “teoria” 
e “práxis”, mostrando quão devedoras de um sistema metafísico dualista elas são? 
 
De fato, depois da queda do Muro, Derrida viu-se mais comprometido a responder a temas 
éticos e a tomar iniciativas políticas (sobre isso, é interessantíssimo ler o diálogo com 
Habermas, publicado no livro Filosofia em Tempos de Terror, Zahar, 2004). Entretanto, 
levando em consideração que Derrida era de família judia e árabe, tendo sido expulso da 
escola, sofrido as consequências do antissemitismo do governo francês na Argélia e carregado 



sempre essa marca ao longo de sua vida (como atesta um de seus mais belos livros, O 
Monolinguismo do Outro, Campo das Letras, 2001), podemos ler seus escritos, inclusive os 
possivelmente classificáveis como mais “teóricos”, como respostas a esses tempos dilacerados 
nos quais cresceu. 
 
E é sob o signo de uma intensa amizade que a ética da desconstrução parece impor-se como 
afirmatividade em um mundo de cacos. Às grandes influências de Nietzsche, Freud e 
Heidegger, soma-se na obra derridiana a companhia de Emmanuel Lévinas. Aliás, poder-se-ia 
arriscar dizer que, quanto mais voltada aos temas éticos torna-se a desconstrução, mais 
referência a Lévinas encontramos em seus textos. 
 
Mas, se a referência a Lévinas toma corpo nas obras mais recentes de Derrida, não podemos 
também esquecer que foi Derrida quem escreveu o primeiro artigo concedendo dignidade 
filosófica ao filósofo lituano, “Violência e Metafísica”, de 1964 (publicado em A Escritura e a 
Diferença). E também que, em Gramatologia, de 1967, Derrida declara a inspiração 
fortemente levinasiana de sua noção de “rastro”. 
 
Diga-se isso apenas para pensarmos que, como um todo, tais pensamentos – e não apenas o 
de Foucault e o de Derrida, mas o de Lyotard, Deleuze, Lévinas, Hannah Arendt, Adorno, 
Walter Benjamin, entre tantos outros têm seu berço num contexto profundamente ético, como 
respostas a uma época marcada por constantes catástrofes, sendo difícil apontar uma data de 
virada ou de guinada rumo à ética. Poderíamos até mesmo arriscar dizer que, desde a primeira 
página de seus escritos, é a preocupação com as diferenças e com as singularidades que dá os 
acordes desses pensamentos que se movem desde sempre rumo ao Outro. 
 
Fonte: Cult, abr. 2010. Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 
23 abr. 2010. 


