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Chegar depois para chegar junto: 
eis a ambição da dialética 

 

Eleutério F S Prado1 

 

“Se o conhecimento humano avança, não há como antecipar hoje, o que tão-
somente se saberá amanhã”. Como é bem sabido, essa é uma sentença fundamental 
do livro A miséria do historicismo de Karl Popper (Cultrix/USP, 1980). Como se afigura 
bem evidente, por meio dela, este metodólogo da ciência faz uma afirmação sobre o 
saber da história; ele afirma simplesmente que não é possível conhecer o futuro antes 
que ele sobrevenha. E, como base, nessa proposição, ela vai criticar todos aqueles que 
parecem conhecer aquilo que estaria reservado no futuro para a humanidade.  

Ora, para pensar a história, pode-se examinar por simplicidade um simulacro 
dela, focando o famoso paradoxo da transformação do cabeludo no careca: se um 
homem é cabeludo aos vinte anos e careca ao sessenta, em que momento de sua vida 
pessoal, entre esses dois momentos, ele se transformou de cabeludo em careca? No 
preciso instante em que isto aconteceu, esse homem era, simultaneamente, cabeludo 
e careca? Não seria esta última uma afirmação arrevessada que contém em si mesma 
uma contradição formal, a qual é proibida pelo entendimento e mesmo pela razão 
dialética? A lógica aristotélica colapsa quando quer apreender o movimento em 
geral? 

 

 

Popper, como base na proposição já apresentada, acusou Hegel e Marx de 
terem caído no historicismo porque, julgando terem aprendido teoricamente certos 
padrões da evolução da história, pretenderam fazer predições históricas, sobre o 
advento de novas configurações históricas. Ora, essa avaliação é correta? A afirmação 
de que o futuro é incognoscível pode ser aceita de forma peremptória? A crença num 
destino histórico seria pura superstição de filósofos que foram já corrompidos por 
uma extrapolação indevida da noção de progresso? São perguntas importantes. Mas 
antes de encaminhar respostas a essas perguntas, é preciso fazer dois 
esclarecimentos.  
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Primeiro, é preciso criticar Popper por sua compreensão ingênua do processo 
do conhecimento. Na ideia de que ele cresce paulatinamente está embutida a crença 
de que o processo de aquisição do conhecimento é um processo de descoberta que 
incide sobre os fatos do mundo natural e do mundo social. Ora, essa compreensão é 
errônea segundo Hegel – aponta Zizek – por que o conhecimento é um processo 
construtivo e não algo que ocorre na relação imediata da subjetividade com o mundo 
real.  

O conhecimento se dá por meio da formulação de noções que captam 
determinações das coisas na realidade. As noções não provêm, entretanto, de 
sínteses de conteúdos da subjetividade com os da objetividade, as quais 
supostamente seriam formadas na relação entre sujeito e objeto apartados entre si; 
eis que as noções são postas pela consciência já sempre como unidades contraditórias 
que guardam em si esses dois momentos. Ela é, pois, o próprio meio, o “lugar” em 
que esses dois momentos opostos estão unidos, dando forma, assim, a todas as 
noções enquanto tais.     

Na conhecida formulação de Marx, as categorias são modos de ser, 
determinações da existência. O conhecimento, para ele, como se sabe, pressupõe o 
concreto aparente, mas se desenvolve sempre por meio de um processo que analisa 
a realidade imediatamente dada, chega aos elementos abstratos, apresentando 
depois essa realidade de um modo que vai do abstrato ao concreto pensado. E essa 
apresentação pode ser feita de um modo lógico-formal, de um modo histórico ou 
ainda de um modo dialético – modo este cujo modelo se encontra tanto na 
Fenomenologia do Espírito quanto em O capital.    

Segundo, é preciso ver que o paradoxo acima apontado surge como um 
resultado do próprio entendimento, ou seja, do modo de pensar que se rege pela 
lógica formal. À medida que separa as duas noções de “cabeludo” e “careca” por um 
hiato, ele tomba na contradição porque se sente obrigado a aproximá-las num 
momento determinado, com o fim de apreender a transformação de um estado para 
outro, aquilo que supostamente acontece bem no cimo da cabeça do homem quando 
ele vai ficando mais velho.  

Lembra-se aqui que este problema é bem conhecido. Como se sabe, 
Aristóteles já na Grécia antiga, para resolvê-lo formalmente, raciocinou já que era 
preciso desdobrar o sujeito com a finalidade de dissolver tais paradoxos: por um lado, 
o homem é cabeludo e, por outro, o homem é careca. A contradição é assim dissolvida 
– mais na aparência do que verdadeiramente – porque a identidade temporal do 
sujeito é desmanchada.  

Já a dialética considera que as noções de “cabeludo” e “careca” são 
determinações reflexivas que passam uma na outra e que formam, por isso, uma 
unidade contraditória: numa fase da vida, o sujeito está posto como cabeludo, mas 
também, de modo pressuposto, é já careca; na outra fase de sua existência, ele é 
posto como careca, mas se mantém na história pregressa como cabeludo, como 
alguém que já foi cabeludo. De qualquer modo, tem-se ainda o problema de 
determinar de antemão, ou mesmo positivamente, em que momento o cabeludo se 
transforma em careca. Conhecendo a lei tendencial da transformação do cabeludo 



3 
 

em careca, é possível antecipar que homem cabeludo vai se tornar careca num certo 
momento de sua existência? Ou seja, o futuro é cognoscível antes que ele aconteça? 

 

 

Ora, qualquer projeção do presente para o futuro em dadas condições consiste 
sempre, e tão somente, numa antecipação incerta. No caso específico aqui 
examinado, vem a ser uma possibilidade real que o cabeludo possa se tornar careca 
– mas isto não é certo de modo algum. A razão dialética sabe bem que existem sempre 
contingências e que elas afetam o curso dos acontecimentos em geral. Por exemplo, 
o homem pode morrer num acidente antes de perder o cabelo; a sua carga genética 
pode garantir a permanência de seus cabelos até o fim da vida etc. A existência de 
contingências, no entanto, não anula o poder do pensamento de se apropriar da 
realidade de uma forma simbólica, faculdade que lhe permite não só conhecer, mas 
também nela atuar.  

Admita-se, agora, que a vida de um ser humano qualquer pode ser apreendida 
como uma totalidade. Ao fazer isso, não se está acolhendo como válido um logicismo 
que abarca tudo o que pode acontecer no curso histórico de uma vida rica inclusive 
de pequenos acidentes. É absolutamente crucial compreender que as totalidades 
aceitas pela dialética nunca são totais, ou, dizendo de outro modo, são sempre não-
tudo. Ademais, tais totalidade sempre contém em si mesmas contradições. E isso 
implica que contêm elementos internos que podem vir a subvertê-las no curso da 
história. Além disso, tais totalidade são abertas e estão incluídas num meio do qual se 
valem e que influi persistentemente no modo como se desenvolvem. Assim, tais 
totalidades podem enfrentar condições exteriores que as obriguem a se 
transformarem de algum modo.    

De qualquer modo, supondo que o homem em questão continua vivendo, o 
reconhecimento eventual de que ficou careca, como diz Zizek, apenas pode acontecer 
depois, bem depois talvez do indefinido momento em que começou a se tornar de 
fato careca. Num certo instante, ele se olha no espelho e diz para si mesmo: estou 
quase careca. Logo, apenas ao constatar a falta de cabelo é que ele se sente de fato 
careca. Faz, assim, um juízo de constatação que suprime o hiato que havia sido posto 
pelo entendimento, ato que mostra que, na verdade, não havia hiato algum. Ao 
expressá-lo, faz também um juízo performativo, ou seja, que realiza aquilo que 
significa. O homem que descobre a queda excessiva do cabelo em certo momento 
pode aceitar a condição de careca ou pode, eventualmente, lutar contra ela buscando 
meios que estejam disponíveis para contê-la.  
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 De qualquer modo, o momento em que o fato realmente ocorre – em que o 
homem fica careca – não pode ser determinado com segurança nem ex-ante e nem 
ex-post – eis que esse momento não é preciso, mas vago até certo ponto.  Eis que se 
encontra numa zona de indefinição que caracteriza em geral os processos de 
mudança.  

Por um lado, o acontecimento futuro está sempre afetado por contingências, 
de tal modo que apenas se pode fazer antecipações incertas. Por outro lado, o 
conhecimento que já se efetivou sempre chega depois do fato acontecido, quando ele 
já se afirmou como realidade. Mas quando finalmente chega, ele chega ao passado, 
abrange o que já passou, presentifica o que já ocorreu. Ao mesmo tempo, projeta o 
futuro para além do momento presente e encaminha ações visando realizá-lo ou 
rejeitá-lo. O juízo performativo assim realizado, como explica Zizek, nunca pode ser 
“tomado como se ele apresentasse um movimento em direção a um ‘em si’ pré-
existente”. A dialética pretende sempre chegar junto porque a sua ambição consiste 
em fazer acontecer alguma coisa que se apresenta como possível. O saber que a 
dialética fornece ao ser humano é sempre momento de uma práxis transformadora: 
a dialética, como diz Marx, é crítica e revolucionária.  

Ademais, a simbolização do fato – como diz Zizek – nunca coincide com a 
realidade em sua infinita riqueza; generalizando, pode-se dizer que a apreensão 
simbólica da realidade nunca chega a ser exaustiva, completa ou suficiente; a 
categoria de totalidade da dialética não abrange tudo; ao contrário, há sempre nela 
um ou mais momentos cuja atualização pode alterar o seu curso para dar origem ao 
inusitado, ao fortuito ou ainda ao desconhecido. Nesse sentido, o chegar junto e, 
assim, ir do futuro possível ao futuro efetivo assume sempre a natureza de uma 
aposta – não, porém, de uma aposta insensata. Aquilo que vai acontecer depende, 
pois, do conhecimento enquanto conhecimento efetivo da realidade e da ação social 
que ele próprio orienta e molda.    

Do ponto de vista da dialética, as leis são tendenciais porque as categorias de 
necessidade e contingência não podem ser tomadas abstratamente como separadas 
e opostas entre si. A necessidade, para ela, não exclui as contingências, ao contrário, 
trabalha junto com elas na realização de um curso concreto de desenvolvimento, na 
formação do que vem a ser. Dada a infinidade das pequenas causas, nada há que não 
esteja afetado em certa medida pela casualidade. Apesar disso, as causas mais 
importantes usualmente contrariam o caos, irrompem sempre por entre a multidão 
das pequenas causas para predominarem enquanto tais. Elas prevalecem até certo 
ponto, mas anulam as contingências; determinam, dizendo de outro modo, o curso 
das coisas, ainda que com eventuais exceções e divergências.  Como diz Zizek; “a 
necessidade” – para Hegel – “realiza-se por meio de uma multidão de condições 
contingentes e a contingência como tal é, portanto, a forma pela qual a necessidade 
interna do devir a si mesma se revela”.  

No entanto, tudo isso parece contraditar a máxima de Hegel segundo a qual 
“o real é racional”. Segundo Zizek, esse juízo é mal compreendido quando se admite 
que ele afirma que “tudo, sem exceção, é aprisionado na esfera do racional e da 
mediação interna ao conceito, que toda contingência pode ser suprimida mediante a 
sua dissolução e reinserção no logos”, ou seja, na esfera da razão. O “real é racional” 
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não deve, portanto, ser compreendido como uma afirmação categórica de que “tudo 
o que é real é racional”. Ao invés, deve ser entendido como uma asseveração de que 
“nada de racional no real se oculta da razão”, pelo menos em princípio – ou seja, a 
razão pode conhecer e conhece. Eis que o racional é o domínio do necessário, daquilo 
que pode ser compreendido, ainda que o efetivamente abrangido em cada momento 
possa estar em contínua expansão. 

 O contingente, em consequência, porque é apenas contingente, escapa do 
conceito, da apresentação conceitual da realidade, mesmo se não deixa de afetar os 
acontecimentos que aí ocorrem. O conceito, dizendo de outro modo, não espelha a 
realidade de um modo total, pois há sempre um excesso de realidade que não pode 
ser compreendido por meio das formas do entendimento e da razão dialética. Mas 
isto, de fato, pouco importa. Não é motivo suficiente para se recolher na inércia, 
aceitando passivamente o peso de uma vida alienada. Ademais, o determinismo é 
uma ilusão que advém do uso retroativo do conhecimento: aquilo que já aconteceu 
parece sempre estar rigorosamente determinado pelas causas precedentes.    


