A crise da razão

Capítulo 16
MOVIMENTO ROMÂNTICO DO SÉCULO XIX

Uma reação ao iluminismo racionalista do século anterior

Valorização do ser humano integral, das artes,
da educação estética

KIERKEGAARD: RAZÃO E FÉ
De Descartes até Hegel, o ser humano é visto como uma abstração,
reduzido ao conhecimento objetivo
Existência é permeada de contradições que a razão é incapaz de
solucionar
Religião como estágio superior da vida espiritual

NIETZSCHE: O CRITÉRIO DA VIDA
Conhecimento _> atribuição de sentido à história _> atribuição de valores
A metafísica tem que ser “desmascarada” _> genealogia _> escavação que analisa as várias camadas de
significado do discurso

Caráter interpretativo de todo conhecimento _> perspectivismo, consiste em perseguir uma ideia a
partir de diferentes perspectivas

FENOMENOLOGIA E INTENCIONALIDADE
Husserl entende por fenomenologia o processo pelo qual examina o fluxo da consciência, ao mesmo tempo em que é capaz de de representar um objeto fora de si _> fenômeno
Intencionalidade: dirige-se para algo, visar algo _> não há pura consciência, consciência é sempre de algo
Desconsidera a procura pelas coisas em si: não há um puro ser atrás dos fenômenos

ESCOLA DE FRANKFURT
Razão cognitiva: busca conhecer a verdade
Razão instrumental: operacional _> com o capitalismo se sobressaiu a razão cognitiva
Irracionalismo é o exercício irrestrito da razão instrumental
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HABERMAS
Teoria social baseada no conceito de racionalidade comunicativa: crítica da reflexão solitária fundada no
sujeito. Paradigma da razão dialógica: resultado do processo intersubjetivo _> pluralidade de vozes

FOUCAULT
O saber não antecede o poder, mas o contrário: aquele que exerce o poder se torna detentor do saber
Processo arqueológico para identificar os princípios do poder e as regras de pensamento
Conforme se alteram os discursos é possível observar o andamento da história, observando
como a verdade tem sido produzida
Disciplina

PRAGMATISMO E NEOPRAGMATISMO
A procura pelo fundamento do conhecimento é infrutífera _> experiência como um conjunto de relações que os seres humanos
estabelecem entre si e com o entorno _> o teste da verdade é a experiência
Charles Pierce _> falibilismo: não podemos estar certos de modo absoluto sobre nada
William James _> disseminador das ideias pragmatistas, centrado na moral e na religião
John Dewey _> instrumentalismo, ideias ligadas à prática
Richard Rorty (neopragmatista) _> recusa a busca da verdade objetiva _> o significado da linguagem está sempre em aberto
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A FILOSOFIA DA LINGUAGEM

Giro linguístico: a investigação filosófica limita-se a estudar a linguagem

LUDWIG WITTGENSTEIN
Nada se pode saber fora da linguagem
Importância dos jogos de linguagem: são inúmeros, e sempre recriados e
esquecidos
Significado é variável de acordo com a combinação do jogo

DISCURSO DA PÓS-MODERNIDADE

Conceito de pós-moderno: descrença na razão iluminista
A razão não é mais capaz de alcançar a verdade

PENSAMENTO PÓS-MODERNO: INCREDULIDADE FACE ÀS GRANDES NARRATIVAS QUE EXPLICAM A REALIDADE DE MODO ABSO-

