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Forma e Conteúdo: ;
Antinomia Ineficiente!

Alessandro Gagnor Galvão
Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados

Área de Redação e Discurso Parlamentar

Existe uma velha antinomia que coloca, de um lado, os textos ditos "de
conteúdo" c, de outro, os textos ditos "de forma". Essa falsa antinomia pode ser
melhor caracterizada usando-se os termos "razão matemática" e "razão retórica",
cunhados pelo lÓgico belga Chaim Perelman, na década de 1950.

A "razão matemática" seria aarticulação de conteúdos concretos, enquanto
que a "razão retórica" seria a articulação de formas vazias de conteúdo. É essa a
antinomia que dita, de maneira não mais totalmente convincente, ou eficiente, a
separação entre ciência e literatura, prosa e poesia, ou mesmo, entre entre as "hard
sciences", as ciências exatas, e as ciências humanas, "humanities", no jargão aca
dêmico anglógrafo, que nem mesmo lhes concede o título de "sciences".

Segundo os pressupostos da antinomia, a qualidade da literalU~d, ou da po
esia, seria melhor medida através da avaliação de sua forma, enquanto que a qua
lidade da prosa, ou da ciência, através da avaliação de seu conteúdo.

Com base nessa antinomia. defende-se a idéia de que escrever um discurso
político, por exemplo. é muito diferente de escrever uma lei ou um parecer (base
ados na ciência jurídica) ou um estudo (baseado em qualquer especialização cien
tífica)'. Enquanto que um discurso lidaria prioritariamente com a forma, com a
subjetividade retórica, podendo ser vazio de conteúdo, uma lei, um parecer ou um
estudo estariam mais livres para desprezar as plumas e paetês da forma literária,
tendo que se concentrar mais no conteúdo. O mérito de uma lei é o seu objetivo; de
um parecer, sua objetividade. pelo sim ou pelo não; e, de um estudo, °mérito seria
sua cientificidade, ou seja, a abordagem "objetiva" do objeto. Esse pleonasmo, que
ocorre simultaneamente no campo linguístico e no campo lógico,já denuncia, como
forma e conteúdo, a inadequação dos pressupostos positivistas auma ciência como

I O presente texto foi estimulado pelas considerações do colega Maurício Mercadante.

2 Essa diferenciação remete*nos à questão do poder acadêmico e do corporativismo institucional,
impositores de paradigmas excludentes, em oposição ao pluriparadigmatismo de saberes menos,
dependentes de instituições. Cf. o último capítulo do livro "A Arena Científica", de nosso colega
George Zarur. (Editora Autores AssociadoslF1acso, CampinaslBrasília, 1994).



a contemporânea, já dona de técnicas de análise e até psicanál;se de discursos.
Ora, o senso comum ainda separa sujeito e objeto, forma e conteúdo, de

uma maneira adequada a alguns problemas teóricos do século XIX, mas totalmb,
te inadequada ao conhecimento acumulado no século XX. Não apelarei apenas às
descobertas de uma "hard science" como a Física Quântica, que se baseia no pres
suposto que todo o universo espaço-temporal é relativo ao observador (ou seja, ao
subjetivo), porque a Física Quântica, ao apoiar-se em cálculos matemáticos com
plexos, ainda é demasiado abstrata para o senso comum, revestindo-se de um sabor
um tanto esotérico.

Estamos diante de um problema curioso: até para defendennos a validez de
cálculos matemáticos, ou físicos, necessitamos de usar aretórica; ou seja, para defen
dermos asupremacia do conteúdo, teremos que apelar àforma. Eis o nó, meio górdio,
meio óbvio, que nos propõe a moderna teoria do conhecimento: fonna e conteúdo
andam juntos; um não existe sem o outro. A cisão entre esses dois aspectos da reali
dade, apesar de ser uma ferramenta analítica útil em certos casos, não pode ser trata
da como uma ferramenta hegemônica neste final de milênio, onde forma e conteúdo,
quando compreendidos como um "quantum" indissociável, têm-se mostrado uma
ferramenta mais útiL

A dissociação entre forma e conteúdo é uma abstração, útil em certos casos,
defensáveis por meio da retórica. Graças ao uso muitas vezes espúrio que se faz da
retórica,·muitos a consideram apenas uma técnica demagógica, destinada a enfeitar
verdades ou mentiras, mas sem conteúdo em si. Não podemos esquecer, porém, que
o uso espúrio é feito pelo "conteúdo". A retórica é erroneamente entendida como a
aparência exterior da essência das idéias, sem influência no "conteúdo" de detenni
nado texto. Percebe-se aqui, nessa estrutura ideológica que opõe fonna/conteúdo,
arte acessória/idéia central, o argumento daquele pensamento que supõe existir uma
razão matemática, constitutiva das coisas, em oposição a uma razão retórica, mera
mente destinada ao convencimento (ou autoconvencimento), ou seja, à comunicação
das coisas, distorcendo-as para o bem ou para o mal.

Esse pensamento implicitamente considera arazão matemá!ica superior à ra
zão retórica, pois desde os clássicos, passando pelo cristianismo e chegando ao
positivismo, supõe-se uma concretude inalcançável (a idéia, o divino, O objeto) polu
ída por uma contingência inevitável, mas daqual devemos nos afastar, ou, pelo me
nos, a qual devemos controlar (a fonna, o mal, a subjetividade). Entretanto, a afirma
ção dessa superioridade da razão matemática, seus argumentos, o debate e a procla
mação de sua vitória sempre se deram no campo da razão retórica. Que pode ser
identificado a um terceiro conceito de razão, criado por Habennas num contexto à
parte: a ;'razão comunicativa", único fundamento aceitável para a norma. Afinal, só
a discussão com todos os interessados pode produzir nonnas que se cumpram.



Inclusive as normas científicas, tão afeitas ao "conteúdp", estariam também
subordinadas à razão retórica/comunicativa? Inclusive elas. Thomas Kuhn, em "A
Estrutura das Revoluções Científicas" demonstra o caráter político da aceitação de
novos paradigmas científicos', derrubando a segurança daqueles que buscam na
ciência o mesmo que os religiosos buscam na idéia de Deus: a Verdade. A Verda
de, antes platonicamente entendida como aproximação ou correspondência fiel a
uma idéia livre de formas enganosas, a verdade, hoje em dia, é várias, é vista como
intertextualidade, ou seja, capacidade de se relacionar de forma validativa com
outras "verdades". Quanto maior essa capacidade de interrelacionamento validativo,
ou seja, quanto maior a capacidade política de uma Verdade, mais verdadeira ela
será. Trata-se de um conceiro de verdade mais pragmático, e menos dogmático.

O valor de verdade sempre foi um instrumento; admitir o caráter instru
mental das verdades não significa começar a falseá-las em benefício de nossas
crenças, mas admitir que isso sempre foi feito: lembrem-se, por exemplo, da afir
mação de Martin Heiddeger (quando ele vivia sob o nazismo), segundo a qual o
pensamento conceitual era impossível nas línguas latinas. Ora, dizer que só é pos
sível filosofar em alemão é equivalente a dizer que só é possível expor e aprimorar
conceitos em estudos científicos e leis, não em discursos ou literaturas. Sepso co
mum, cabível, ainda que ironicamente4 , na MPB, mas não mais (espero que nunca
mais) na ciência contemporânea, que perde, mais e mais, a arrogância com que se
separava da literatura, no passado.

A razão é posterior, e. refém, da fé. O subconsciente é maior que o conscien
te, o córtex cerebral humano é posterior à medula reptiliana. O pensamento é uma
reação, uma superposição a algo mais profundo. Nesse abismo descortinado pela
ciência contemporânea, a divisão entre forma e conteúdo não chega a ser nem um
antagonista teórico; é apenas mais uma voz em meio a tantas outras cujo valor de
verdade é apenas instrumental, político, elegível, reelegível ou deposto, conforme
as conveniências pragmáticas.

A verdade sempre foi assim; mas agora sabemos disso. Assim sendo, vive
mos um novo tipo de verdade? Nunc~ saberemos definitivamente, pois apenas
nossos póstumos estarão autorizados, pela intertextualidade histórica, a dizer que
sim ou não. Ejá será uma nova verdade.

3 Durante a Idade Média chegou aos céus do planeta a luz da explosão de uma supemova, que por
alguns dias brilhou com uma intensidade superior à da Lua. Chineses, índios brasileiros e australianos,
africanos e outros povos registraram o fato, em desenhos e escritos; os europeus, porém, que acreditavam
na fixidez e imutabilidade dos céus, simplesmente não registraram o evento. Um exemplo do extremo
a que a "objetividade" pode ser condicionada pelos paradigmas vigentes.

4 Do grego éiran, "interrogante",
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