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Richard Rorty é reconhecidamente o filósofo americano de maior influência 

desde John Dewey. Num momento em que a filosofia tem se tornado incrivelmente 

técnica e profissionalizada – e em função disso, completamente remota em relação às 

outras áreas da cultura –, o pragmatismo de Rorty move-se na direção oposta a essa 

determinação de profissionalização e isolamento cultural. Seu pragmatismo busca uma 

maior aproximação com as áreas de crítica literária, historiografia, educação, teoria 

social e crítica da cultura, assim reestabelecendo o filósofo como intelectual público. 

Durante os anos de 1972 e 1979, Rorty estabeleceu-se como crítico ferrenho da filosofia 

analítica (dentro da qual ele foi concebido), responsável tanto por um conceito de 

filosofia superprofissionalizada quanto pelo seu alheamento em relação aos outros 

setores da cultura. Crítica frontalmente oposta ao núcleo a-histórico entorno do qual a 

filosofia se formou. Essa crítica, podemos captá-la no parágrafo inicial de A Filosofia e 

o Espelho da Natureza (1979): 

Os filósofos geralmente pensam em sua disciplina como discutindo 
problemas perenes, eternos  - problemas que surgem assim que alguém 
reflete. […] Assim, a filosofia como disciplina vê a si mesma como a 
tentativa de ratificar ou desbancar asserções de conhecimento feitas pela 
ciência, moralidade, arte ou religião. Pretende fazê-lo com base em sua 
compreensão especial da natureza do conhecimento e da mente. A filosofia 
pode ser fundamental com respeito ao resto da cultura porque a cultura é a 
reunião das asserções de conhecimento e a filosofia adjudica tais asserções 
(RORTY, 1994, p. 19). 

 

A Filosofia e o Espelho da Natureza, dessa forma, encerra em si um 

pragmatismo cujo ácido está diretamente direcionado à concepção de filosofia que 

cativou a imaginação dos filósofos até a década de 1970. Essa concepção de filosofia, 

herdada de Descartes e tendo sua clara formulação com Kant, assegurava que anterior a 

qualquer especulação a respeito do “é” e do que “deveria ser”, os filósofos careceriam 

primeiro estar conscientes do que eles podem e do que não podem conhecer 

(GUIGNON e HILEY, 2003, p. 07). Trata-se, portanto, de um modo de pensar 

filosófico cuja intuição fundamental é a elaboração de uma “teoria do conhecimento” e 
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seu coração o “representacionalismo”, a ideia segundo a qual a mente é povoada por 

crenças as mais variadas, e nossa tarefa principal é fazer com que nossas crenças 

representem acuradamente a realidade “tal como ela é”. A autoimagem da filosofia 

passa a ser assim a epistemologia, desde então reconhecida como a substituta da 

metafísica enquanto “filosofia primeira”, pois todos os outros âmbitos da investigação 

(seja teórico-filosófico ou empírico-científico) deveriam aceitar seus julgamentos sobre 

os limites e possibilidades do conhecimento.  

O representacionalismo que guiou essa fase moderna da filosofia deflagrou uma 

série de implicações culturais. A preocupação elementar da filosofia, segundo Rorty, “é 

ser uma teoria geral da representação, uma teoria que dividirá a cultura nas áreas que 

representem bem a realidade, aquelas que não a representem tão bem e aquelas que não 

a representem de modo algum (apesar da pretensão de fazê-lo)” (RORTY, 1994, p. 20). 

A filosofia vê a si mesma como que imune às determinações culturais e mesmo como 

fundamentando o resto da cultura em razão de sua pretensão de ser “um tribunal 

superior de apelação de qualquer afirmação de conhecimento” (GUIGNON e HILEY, 

2003, p. 08). Ou seja, ela vê a si mesma como uma “supervisora cultural”. A filosofia 

epistemologicamente-centrada toma como tarefa primordial encontrar conjuntos de 

representações cujo conhecimento de suas propriedades não seja motivo de dúvida. 

Essas são as chamadas “representações privilegiadas”, “uma classe privilegiada especial 

de representações tão compulsivas que sua exatidão não possa ser posta em dúvida” 

(RORTY, 1994, p. 169). Uma vez identificadas essas representações privilegiadas, elas 

formarão a base para um projeto de fundamentação a-histórica de toda afirmação de 

conhecimento e de toda a cultura. Nas palavras de Rorty: “filosofia-enquanto-

epistemologia será a busca pelas estruturas imutáveis dentro das quais conhecimento, 

vida e cultura devem ser contidos – estruturas colocadas pelas representações 

privilegiadas que estuda” (RORTY, 1994, p. 169). 

Como alternativa a essa determinação fundacionalista e a-histórica da filosofia 

moderna centrada na epistemologia, Rorty aponta para a necessidade de vermos a noção 

de conhecimento como a reunião de representações privilegiadas como opcional 

(RORTY, 1979), como fruto de uma época histórica particular, e que pode ser 

substituída por uma noção pragmatista de conhecimento cujo foco recai antes sobre o 

que nós seres humanos fazemos para lidar com o mundo do que sobre o que nós 

encontramos através da reflexão teórica. A consequência dessa postura pragmatista-
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antirrepresentacionalista “es el reconocimiento de que ninguna descripción de la forma 

de ser de las cosas desde la perspectiva de Dios [...] va a libertarnos de la contingencia 

de haber sido aculturados como lo hemos sido” (RORTY, 1996, p. 31). E “aculturação” 

significa aqui apenas estarmos abertos a encontros com outras culturas reais e possíveis, 

reconhecermos nossa comunidade particular, nosso ethos; reconhecermos a finitude 

humana como condição mesma de abertura. Essa concepção pragmatista de 

conhecimento rejeita a ideia de que a “experiência” (como algo rigorosamente 

“objetivo” e “transcendente”) desempenhe um papel crucial na justificação de nossas 

crenças, e propõe, ao contrário disso, vermos o conhecimento como que baseado em 

práticas sociais e consenso intersubjetivo. Essa concepção defende que ao invés de 

intentarmos saltar para fora da nossa comunidade, fugir de nossa historicidade, isto é, 

“intentar elevarse por encima de las contingencias históricas que llenaron nuestra mente 

hasta llegar a las palabras e creencias que contiene actualmente” (RORTY, 1996, p. 31), 

nos contentemos em comparar tradições culturais distintas, jogar práticas culturais umas 

contra as outras em um processo conversacional infinito. 

Como suporte para sua crítica pragmatista da tradição filosófica, Rorty lançou 

mão do ataque de Quine à distinção analítico/sintético, a distinção entre sentenças que 

são verdadeiras em virtude de significado e aquelas que são verdadeiras em virtude da 

experiência. O argumento de Quine sugere que a aparente infalibilidade das sentenças 

analíticas resulta mais de sua posição em nossa teia de crenças do que de alguma coisa 

relacionada ao significado de conceitos. O valor pragmático fundamental da crítica de 

Quine, segundo Rorty, é que ela demonstra que nenhuma crença tem o status de ser uma 

representação privilegiada apenas porque ela é “analítica” ou “conceitualmente 

verdadeira”. Por contraste, nossas crenças, segundo a crítica quineana, formam uma 

rede holisticamente estruturada na qual a verdade de qualquer crença particular funda-se 

na sua relação de coerência com todo o conjunto de crenças (GUIGNON e HILEY, 

2003).  

Outro esteio para o pragmatismo de Rorty é a crítica de Sellars ao “Mito do 

Dado”. Sellars colocou em questão a suposição empirista basilar de que nossa 

capacidade de usar conceitos, dominar uma linguagem e nosso conhecimento do mundo 

devem estar solidamente fundamentados em experiências sensoriais imediatas, isto é, 

todo conhecimento deve estar, de um modo ou de outro, baseado em sensações cruas ou 

sensações pré-conceituais que nos são simplesmente “dadas” no curso de nossa 
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interação com o mundo. Sellars não nega o fato de mantermos relações causais com o 

mundo – sermos afetados por fortes dores no estômago, por exemplo; ou respondermos 

a estímulos de um meio ambiente qualquer –, mas ele nega que esse tipo de sensação 

desempenhe alguma função de fundamentação última de nosso conhecimento 

(GUIGNON e HILEY, 2003). Sellars deriva sua posição radical da ideia de que o 

conhecimento sempre possui uma estrutura proposicional, e o único modo de uma 

proposição ser justificada é por meio de inferências de outras proposições. Para Rorty, o 

corolário do ataque de Sellars é que “não há nenhuma coisa tal como uma crença 

justificada que seja não-proposicional, e nenhuma coisa como justificação que não seja 

uma relação entre proposições” (RORTY, 1994, p. 187). Como Wittgenstein, Sellars 

destacou o fato de que antes que possamos ter experiências sensoriais 

epistemologicamente relevantes, devemos já ter uma gama de conceitos, e ter um 

conceito implica sermos partícipes de uma comunidade linguística na qual a justificação 

de crenças possa ser realizada. Dessa forma, Rorty vê o ataque de Sellars como uma 

afirmação da ideia que “a justificação é uma questão de prática social, e que tudo que 

não é uma prática social não é de ajuda para compreender a justificação do 

conhecimento humano” (RORTY, 1994, p. 191). O holismo de Quine e Sellars tem, 

para Rorty, um comprometimento pragmatista com “a tese de que a justificação não é 

uma questão de uma relação especial entre idéias (ou palavras) e objetos, mas de 

conversação, de prática social” (RORTY, 1994, p. 176). A premissa fundamental que 

Rorty quer sustentar com o holismo de Quine e Sellars é que compreendemos o 

conhecimento quando compreendemos como a justificação acontece por meio de 

práticas culturais, e assim não necessitamos tomar uma prática em detrimento das outras 

apenas porque a julgamos capaz de reter representações privilegiadas. Como um 

pragmatista sério, Rorty não nega o fato inequívoco de o mundo estar lá fora; suas 

dúvidas são relativas ao fato de se o mundo fala a mesma linguagem que usamos para 

descrevê-lo. O mundo pode nos servir de causa para sustentarmos determinadas crenças, 

mas essas crenças são, ao fim e ao cabo, elementos de linguagens humanas, e 

linguagens humanas são criações distintamente humanas, criações que mudam de 

acordo com o tempo e o espaço (WEST, 1989). 

O pragmatismo que corre nas veias de A Filosofia e o Espelho da Natureza, 

pragmatismo herdado de Dewey, tinha como objetivo “nos fazer voltar à ideia de 

conhecimento como uma entre várias atividades humanas e práticas sociais, 
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caracterizada por toda a contingência, falibilidade, e finitude, como o resto da vida” 

(GUIGNON e HILEY, 2003, p. 23). A tradição da filosofia epistemologicamente-

centrada é uma busca por um relato último das condições de conhecimento cujo 

resultado seria um enrijecimento completo da cultura e uma desumanização do ser 

humano (RORTY, 1979, p. 377). O ímpeto da filosofia moderna, segundo a descrição 

rortyana, seria guiado por um desejo de trazer a investigação a seu fim, no sentido de 

escapar de nossa contingência e historicidade.  O pragmatismo de Rorty, por contraste, 

assenta-se em um antifundacionalismo radicalmente historicista cujo objetivo é exaltar 

nosso senso da contingência assim evitando a desumanização e enrijecimento das 

práticas culturais. 

Imbuído do historicismo pragmático de Dewey, Rorty viu a filosofia mais como 

uma prática de crítica cultural. A questão fundamental que motivou Rorty durante os 

anos de 1972 a 1979 não foi outra senão aquela sobre as condições culturais que 

tornaram o pensamento filosófico moderno possível, e seu pragmatismo o levou a 

responder da seguinte forma: “ofereci [...] uma espécie de prolegômeno a uma história 

da filosofia centrada na epistemologia como um episódio na história da cultura 

européia” (RORTY, 1994, p. 382). A crítica cultural que Rorty praticou nesses sete anos 

esperava nos fazer ver as questões filosóficas tradicionais, “as questões com as quais os 

filósofos se ocupam atualmente, […] como resultados de acidentes históricos, como 

voltas dadas pela conversação” (RORTY, 1979, p. 391, grifo nosso). 

Esses “acidentes históricos” que marcaram a cultura europeia determinando a 

prática filosófica subsequente, Rorty buscou enfatizar na primeira parte de A Filosofia e 

o Espelho da Natureza. O corolário dessa história era mostrar que não há nada de 

necessário ou intuitivo acerca da concepção cartesiana do “mental”. A ideia do mental 

é, segundo Rorty, apenas parte de um jogo de linguagem que nos encontramos jogando 

atualmente: “a nossa assim chamada intuição sobre o que é o mental pode ser apenas 

nossa disposição de entrar num jogo de linguagem especificamente filosófico” 

(RORTY, 1994, p. 35). Uma vez que reconhecemos que a metáfora cartesiana da mente 

como um “espelho da natureza” e a visão do conhecimento ajustada a ela são frutos de 

contingências históricas particulares, reconheceremos a opcionalidade desses 

vocabulários. E o mais fundamental, para Rorty, parece esboçar “um relato histórico de 

como emergiu esse vocabulário técnico” (RORTY, 1994, p. 36). A intuição cartesiana 

do mental não encerra em si algo de essencial e duradouro, pelo contrário, sob o prisma 
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do pragmatismo de Rorty, com um quinhão marcadamente wittgensteiniano, “uma 

intuição nunca é mais nem menos que a familiaridade com um jogo de linguagem; 

assim, descobrir a fonte de nossas intuições é reviver a história do jogo de linguagem 

filosófico que nos encontramos jogando” (RORTY, 1994, p. 47). Mesmo o embaraçoso 

problema mente/corpo, sob o historicismo rortyano, “refere-se apenas a poucas das 

noções que, emergindo em diferentes pontos da história do pensamento, entreteceram-se 

para produzir um emaranhado de problemas inter-relacionados” (RORTY, 1994, p. 47). 

É através da reunião de figuras díspares como Wittgenstein, Heidegger e Dewey 

que Rorty delineia sua tarefa de minar nossa confiança na filosofia 

epistemologicamente-centrada e seus princípios lamentavelmente considerados a-

históricos. Malgrado a heterogeneidade de perspectiva entre esses três autores, a moral 

de seus trabalhos é, para Rorty, eminentemente historicista:  

Esses escritores mantiveram viva a sugestão de que, mesmo quando temos 
uma crença verdadeira justificada sobre tudo que queremos saber, não 
podemos ter nada mais que conformidade às normas da época. Eles 
mantiveram vivo o sentido historicista de que a “superstição” deste século foi 
o triunfo da razão do século passado, assim como o sentido relativista de que 
o mais novo vocabulário, emprestado à realização científica mais recente, 
pode ser só mais um na infinidade potencial de vocabulários para a descrição 
do mundo (RORTY, 1994, p. 361). 

 

Foi, no entanto, sobretudo de Dewey que Rorty tomou esse direcionamento histórico de 

crítica cultural. Para Rorty, as determinações de pretensão a-histórica da tradição 

filosófica podem ser superadas adotando a estratégia deweyana de, ao invés de tentar 

rotular as noções filosóficas de “necessidade”, “universalidade”, “objetividade” e 

“transcendentalidade” como noções metaculturais e metacríticas, devemos nos dedicar à 

tarefa de falar historicamente sobre práticas culturais contingentes, descrições 

transitórias e teorias enquanto respostas às pressões internas da comunidade. O 

pragmatismo de Dewey, conforme Rorty, nos inspira a pensar que “não há nada no mais 

profundo de nós exceto o que nós próprios lá pusemos, nenhum critério que não 

tenhamos criado no decurso da criação de uma prática, nenhum padrão de racionalidade 

que não seja um apelo a um critério desse tipo” (RORTY, 1999, p. 45). 

O pragmatismo e o historicismo que dão corpo ao estilo rortyano da década de 

1970, cuja força nos foi sistematicamente revelada em A Filosofia e o Espelho da 

Natureza, consta explicitamente nos ensaios reunidos em Consequências do 

Pragmatismo (1982) – ensaios produzidos justamente durante o período de preparação 
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do texto de A Filosofia e o Espelho da Natureza. Consequências do Pragmatismo ocupa 

um lugar privilegiado em nosso trabalho, pois a coletânea constitui-se como uma prova 

material de quão ambígua era a relação de Rorty para com a filosofia analítica; uma 

relação bem menos fraternal e bem mais conturbada do que A Filosofia e o Espelho da 

Natureza deixa transparecer. A coletânea é prova também do quão precipitada é a 

concepção de que a reação pragmático-historicista de Rorty contra a filosofia analítica é 

fruto apenas de um desgosto profissional por ele não ter encontrado seu próprio 

caminho por entre os meandros da “análise”, ou por não ter atingido a maturidade e 

autoconsciência de um filósofo analítico. Concepção cuja expressão podemos notar no 

posicionamento de Habermas frente a Rorty. Habermas anuncia a postura rortyana 

como um “antiplatonismo por impulso platônico”, caracterizando sua obra em termos 

de uma “melancolia de um metafísico decepcionado” e uma grande “ironia forçada” 

(HABERMAS, 2004, p. 229-330). Consequências do Pragmatismo, por contraste, 

confirma que a grande maioria das ideias devastadoras de A Filosofia e o Espelho da 

Natureza já formavam o pensamento de Rorty desde, pelo menos, 1972 – quando da 

publicação do ensaio  O Mundo Bem Perdido. 

O corolário do pensamento rortyano que se estende desde O Mundo Bem 

Perdido (1972) até a publicação de A Filosofia e o Espelho da Natureza (1979) é, ao 

modo de Emerson, James e Dewey, uma tentativa de evasão das determinações da 

filosofia moderna epistemologicamente-centrada e a-historicamente-orientada em 

direção a uma afirmação da filosofia como uma prática de crítica cultural, cujo cerne é 

uma séria consideração da historicidade. Para tanto, Rorty pensa que a filosofia 

enquanto uma disciplina devotada à busca dos fundamentos últimos do conhecimento 

deve ser transformada em uma prática de crítica da cultura no sentido de nos oferecer 

quadros amplos de comparações entre culturas e tradições distintas: “a questão é saber 

se a filosofia deve tentar encontrar pontos de partida naturais que são distintos das 

tradições culturais, ou se tudo o que a filosofia deve fazer é comparar e contrastar as 

tradições culturais” (RORTY, 1999, p. 39). O pragmatismo, segundo Rorty, é um modo 

de levarmos adiante essa empresa de crítica e comparação entre tradições culturais. O 

pragmatista, ao contrário do realista intuitivo, não acredita que exista algo não-humano 

subjazendo todas as criações humanas; o pragmatista não acredita que exista algo em 

relação ao qual nossos vocabulários devam se “adequar”.  “O pragmatista nega a 

possibilidade de passar além da noção sellarsiana de ‘ver como as coisas são 
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compatíveis’ – coisa que, para o intelectual livresco dos tempos recentes, significa ver 

como os vários vocabulários de todas as várias épocas e culturas são compatíveis” 

(RORTY, 1999, p. 40). Segundo Rorty, o pragmatismo nos leva a pensar que  

no processo de jogar vocabulários e culturas uns contra os outros, 
produzimos novas e melhores maneiras de falar e de agir – melhores não por 
referência a um padrão previamente conhecido, mas melhores apenas no 
sentido em que vêm a parecer claramente melhores do que as precedentes 
(RORTY, 1999, p.39). 

 

O polêmico Dewey de Rorty, aqui, é aquele que segundo sua avaliação “enfatiza 

o historicismo de Hegel e não o idealismo” (RORTY, 2005, p. 364). O primordial para 

Rorty é, dessa forma, “o senso da relatividade histórica, o senso da relatividade para os 

recursos lingüísticos disponíveis, o senso da finitude humana” (RORTY, 2005, p. 366). 

Nas palavras de Rorty, “o sentimento histórico de Hegel – o sentimento que nada, 

incluindo um conceito a priori, está imune do desenvolvimento cultural – providenciou 

a chave para o ataque de Dewey à epistemologia que Hegel compartilhava com Kant” 

(RORTY, 1999, p.69). O historicismo que Rorty extrai de Dewey é a ideia segundo a 

qual “não há relação de ‘proximidade de ajuste’ entre a linguagem e o mundo: nenhuma 

imagem do mundo projetada pela linguagem é mais representativa do modo como o 

mundo realmente é do que a outra” (RORTY, 2005, p. 366). É tendo como suporte esse 

historicismo pragmático que Rorty lança sua reação contra as diretrizes atemporais da 

epistemologia. Segundo esse ponto de vista, o pragmatista vê “todos os critérios como 

não mais que patamares temporários, construídos por uma comunidade para facilitar as 

suas investigações” (RORTY, 1999, p. 44). Dessa forma, a própria filosofia torna-se 

apenas mais um estágio do desenvolvimento da cultura. O pragmatismo, então, bem ao 

estilo hegeliano, encara a filosofia como “seu tempo apreendido em pensamentos” 

(HEGEL, 2010, p. 43).    

Se há algo de realmente distintivo sobre o pragmatismo e que deva ser 

ressaltado, segundo Rorty, é essa ênfase na historicidade. O pragmatismo substitui as 

noções de “realidade”, “razão” e “natureza” pela noção de melhores condições futuras. 

Essa apoteose da historicidade e do futuro permite a Rorty ir mais além do holismo e 

antifundacionalismo de Quine e Sellars, pois lhes foi ensinado que a filosofia deveria 

permanecer próxima da lógica e afastada da história, da literatura e da crítica cultural. 

Para o pragmatista não há um modo incorrigível de descrever as coisas; ele não acredita 

que haja uma distinção entre o modo real de ser das coisas e o modo aparente. O 
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pragmatista, ao contrário, substitui a distinção aparência/realidade por descrições “mais 

úteis” e “menos úteis”, sendo essa última distinção a distinção entre o que é mais e 

menos útil para a criação de um futuro melhor (RORTY, 1999b). 

A filosofia tem sido uma grande tentativa de escapar e depreciar seu passado e 

história em virtude de prestigiar o eterno e imutável. Dewey, no entanto, “quis desviar a 

atenção do eterno para o futuro, e assim o fez transformando a filosofia num 

instrumento de mudança e não de conservação” (RORTY, 1999b, p. 29). O que 

significa dizer que não há fundamentos extraculturais ou trans-históricos para nossas 

práticas. O pragmatismo, dessa forma, é um programa que substitui o dualismo kantiano 

entre “estruturas permanentes” e “conteúdos transitórios” pela distinção entre passado e 

presente, distinção que visa, com efeito, uma mediação entre condições passadas e 

presentes criando novas possibilidades de futuro. O pragmatismo de Dewey considera 

que a função da filosofia deve ser aquela de comparar e contrastar tradições culturais: 

“mediar as velhas formas de falar, desenvolvidos para realizar tarefas anteriores, com 

novas formas de falar, desenvolvidos em resposta às novas exigências” (RORTY, 

1999b, p. 66). E encara a justificação de nossas crenças como uma atividade transitória 

porque dependente (e relativa) de contextos culturais e históricos específicos. 

Há, contudo, autores que não veem na leitura rortyana de Dewey e do 

pragmatismo uma interpretação autêntica. Rorty, antes de ser visto como um renovador 

vigoroso dessa tradição, alguém que ajudou a tornar o pragmatismo respeitável 

novamente na cultura intelectual americana, é considerado mesmo como um grande 

vilão dessa história, alguém que traiu a tradição que sempre invocou (BERNSTEIN, 

1995, p. 62). A interpretação rortyana de Dewey obscureceria o apreço deweyano pela 

tradição. Mais que isso, segundo James Gouinlock, a interpretação de Rorty do legado 

de Dewey seria uma negação crassa desse legado. A metafísica de Dewey seria uma 

prova incontornável de que o método científico, quando aplicado à conduta, nos 

apresenta um novo conjunto de suposições sobre a natureza da realidade. Nas palavras 

de Gouinlock, “a metafísica de Dewey, encontrada principalmente em Experiência e 

Natureza, é a tentativa de fornecer uma caracterização genérica do envolvimento 

humano com a natureza das coisas” (GOUINLOCK, 1995, p. 86). Rorty, no entanto, 

não estava preocupado com esse tipo de questão em Dewey; sua perspectiva foi sempre 

a de captar seu vigor historicista. Sobre Experiência e Natureza, livro frequentemente 

citado como a principal obra de metafísica de Dewey, Rorty assim se expressa: esse 
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livro versa, aproximadamente, sobre “descrições da génese histórica e cultural dos 

problemas usualmente apelidados de ‘metafísicos’, interpoladas com recomendações de 

várias peças de jargão que, pensa Dewey, nos ajudam a ver a irrealidade (ou, pelo 

menos, a evitabilidade) desses problemas” (RORTY, 1999, p. 131). O que Rorty deseja 

ressaltar da obra de Dewey não é sua metafísica empírica, mas as histórias que Dewey 

nos contou sobre ela. Obra que, similar à Fenomenologia do Espírito de Hegel, é uma 

obra de “filosofia-como-crítica-da-cultura” (RORTY, 1999, p. 134). Experiência e 

Natureza pode ser lido, segundo Rorty, “não como uma ‘metafísica empírica’ mas como 

um estudo histórico-sociológico do fenómeno cultural apelidado de ‘metafísica’. Pode 

ser visto como mais uma versão da polémica crítica da tradição oferecida em 

Reconstruction of Philosophy” (RORTY, 1999, p. 132).  

   Dessa forma, tem-se explícito o tipo de pragmatismo que Rorty derivou de 

Dewey durante a década de 1970 e que determinou seu estilo subsequente: uma prática 

filosófica cuja atenção volta-se para a interpretação de contextos culturais, e promove 

um estilo de crítica afirmando a contingência e historicidade fundante de nossos valores 

e crenças. Dito de outro modo, a peculiaridade do estilo pragmatista de Rorty assenta-se 

no seu desejo de retomar o impulso hermenêutico inscrito em Dewey. Não é sem 

importância então que Rorty inicia na década de 1970 um audacioso projeto de cruzar o 

“Muro do Atlântico” e buscar pontos de contato com o pensamento “continental”, 

especialmente em Heidegger, Gadamer e Derrida – todos “historicistas até o âmago”, 

como Rorty mesmo o disse. O pensamento hermenêutico continental, mesmo que se 

expressando em um estilo bastante distinto do jargão americano, realizou um 

movimento similar de evasão da filosofia epistemologicamente-centrada em direção a 

uma afirmação contundente da historicidade. 
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