Efemérides
Março 2011

Astronômicas

–

Olá a todos! Como de costume, trazemos as efemérides do mês. A
seguir as efemérides de março de 2011.
Listaremos

as

seguintes

informações:

gráfico

celeste, horizonte artificial, fases da lua

da

esfera

, previsão do

tempo
em sua cidade (com nascer e ocaso do sol), efemérides
de março/2011 e chuvas de meteoros.
LEMBRETE: Os dados observacionais de gráficos estão
configurados para 05/03/2011, Brasília, às 20:00 em horário
local (23:00 UTC). Considerar diferenças entre os gráficos de
“horizonte artificial” e “esfera celeste”, além dos dados de
“hora do entardecer” devido aos locais reais de observação.
Os outros horários, como das fases lunares, estão em UTC (ver
link sobre Tempo Universal Coordenado).
1) Gráfico da Esfera Celeste.

Esfera Celeste - Março 2011 (clique para ampliar)
2) Horizonte Artificial.

Horizonte artificial - Março 2011 (clique para ampliar)
3) Fases da Lua (retirado de software).
[.meuadsense]
Nova: 04/03 – 20:47 UTC.

Quarto-Crescente: 12/03 – 23:46 UTC.
Cheia: 19/03 – 18:11 UTC.
Quarto-Minguante: 26/03 – 12:08 UTC.
4) Previsão do Tempo, Nascer-do-Sol, Pôr-do-Sol
Coloque o nome da sua cidade no campo abaixo e clique em
“resultado”. Será redirecionado para serviços do site da INPE.
Previsão para as
Cidades
ok

Basta digitar no
mínimo as 3
primeiras letras
da cidade.

FONTE: INPE
Abaixo a previsão do tempo de capitais pela “Climatempo”.
[climatempo]
5) Efemérides (Março – 2011).

Efemérides Março 2011
Obs.: Lembrando que as conjunções são alinhamentos aparente entre corpos
celestes, ao ser visto da Terra, por exemplo. Para saber mais, acesse este
link.

6) Chuvas de meteoros.

Nome

Datas

Data
do
pico

Ascenção
Velocidade
Declinação
Reta
(km/s)

THZ

Intensidade
e descrição

Jan

Theta
Centaurídeas
Delta
Leónidas
Gamma
Normídeas
Virginídeas
Delta
Pavonídeas

23-Mar
12

Fev 21

14:00:00

-41

60

4 Fraca

Fev
15-Mar
10

Fev 24

11:12:00

16

23

2 Média

Fev
25-Mar
22

Mar 13

16:36:00

-51

56

8 Média

Mar 1Abr 15

vários

13:00:00

-4

30

5 Média

Mar
11-Abr
16

Mar 30

13:00:00

-65

31

5 Fraca

7) Fontes.
Astronews
Astronomia no Zênite
Boletim Super Novas
INPE
Software: AlphaCentaure 1.24
Software: StarCalc
Wikipédia
Arnaldo Vasconcellos
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Theta
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12

Fev 21

14:00:00

-41

60

4 Fraca

Delta
Leónidas

Fev
15–Mar
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Fev 24

11:12:00

16

23

2 Média

Gamma
Normídeas

Fev
25–Mar
22

Mar 13

16:36:00

-51

56

8 Média

Virginídeas

Mar
1–Abr
15

vários

13:00:00

-4

30

5 Média

Delta
Pavonídeas

Mar
11–Abr

Mar 30

13:00:00

-65

31

5 Fraca
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Curso
a
distância
introdução à filosofia

de

Curso via internet no qual será abordado o que podemos
conceber como Filosofia, suas peculiaridades e uma breve
história. Curso dividido em 5 módulos semanais.
Será
ministrado
via
plataforma
Moodle,
em
cursos.networkcore.eti.br. Terá a duração de 5 semanas e o
curso será dividido em 5 módulos semanais.
Ao se inscrever no curso, caso não possua cadastro de usuário
no site cursos.networkcore.eti.br será gerado uma para que
possa acessar o material.
Turma 1:
Inscrição até: 28/02/2011. Início do curso: 01/03/2011.
Investimento: R$ 5,00 (via pagseguro).

Arnaldo Vasconcellos

A invenção da verdade e do
conhecimento: a importante
crítica de Nietzsche em “A
verdade e mentira no sentido
extramoral”
A invenção da verdade e do conhecimento: a importante crítica
de Nietzsche em “A verdade e mentira no sentido extramoral”
(1) (2)
O texto de Nietzsche intitulado “Sobre a verdade e mentira no
sentido extramoral” inicialmente guarda em si uma crítica
contundente à verdade e ao conhecimento, que vale ser
salientado em nossas perspectivas epistemológicas; e que é
interessante ter contato em qualquer altura de nossos estudos
para refletirmos um pouco a respeito do que é o conhecimento.

Nietzsche

A crítica que o texto supracitado guarda é de suma importância
e é um tanto desconsertante, quando mergulhados estamos, pois,
na rotineira tentativa de estabelecer a verdade, e não tão
rotineira, porém já comum pergunta em saber o que é de fato a
verdade.
Os termos “verdade” e “conhecimento” são usados numa
consonância semântica tênue (não há uma divisão clara a
respeito) e o leitor precisa estar um pouco dissolvido da
obsessão de tentar separá-las definitivamente. Isso pode soar
um pouco esquisito a um analítico; mas se fizermos de tal
forma poderemos notar o tom da crítica ácida e da revelação
extraordinária que Nietzsche nos dá em seu texto: uma
revelação acerca do engano que o conhecimento encerra sobre
si.
Uma pequena anedota é contada no início, para que o leitor se
mantenha alinhado à visão de que o conhecimento perante a
história universal poderá ser pequena e uma invenção, acima de
tudo. [.meuadsense] A invenção do conhecimento, que já é uma
expressão forte, é tomada como algo efêmero, mas cheio de
“soberba”, cheio-de-si. E ao mesmo tempo enganadora. E é
enganadora, mentirosa, pois seu lugar de um “rápido minuto” é
posta como um centro universal; transmutando a pequenez do
intelecto humano como se fosse o centro da razão do universo
existir.
A seguir Nietzsche informa que até mesmo uma mosca, inundada
com um pouco deste intelecto sobrevoaria o mundo, envolvida
num pathos ou seja, influenciada por se achar o centro do
mundo. A razão, a verdade, o conhecimento, portanto, engana o
homem, como se este fosse um detentor de algo, que não possui
e que foi criado por ele mesmo.
É um pathos na medida em que é uma afetação do comportamento
humano perante à grandiosidade da natureza. E é uma afetação
que tornou-se, para o homem necessária, para que ele esqueça
justamente a posição ínfima e efêmera que pode ter no universo

natural, como um todo. É um instinto de sobrevivência, que
Nietzsche coloca muito pontualmente.
Está então explicado o porque o intelecto faz este homem
esquecer de sua origem, de sua pequenez: a infelicidade é
mascarada, assim por uma invenção humana. É uma invenção
mentirosa pois.
Assim o conhecimento o põe como centro de um universo, para
que este sobreviva, no ínfimo minuto em que a invenção se põe
em funcionamento. Assim o efeito geral deste conhecimento, e
do intelecto, é portanto enganar. (p. 53-54).
O engano é portanto um mecanismo no qual o indivíduo humano,
fraco, é capaz de conservar-se vivo, feliz. É um instinto tão
intenso que, o próprio Nietzsche afirma que o que seria em
animais a luta com chifres pela conservação no homem está
presente sob o mascaramento, o mentir, a dissimulação (p. 53)
e a verdade e o conhecimento não fogem deste instinto de
dissimulação.
Em seguida, Nietzsche argumenta, e esta é uma das chaves de
sua argumentação, que o homem não tem um impulso à verdade por
honestidade, mas sim por conservação. Pergunta-se ele, então,
como pode o homem ter um impulso honesto, efetivo, para a
verdade?
O homem para Nietzsche está imerso na mentira, na ilusão, que
o conhecimento encerra, para que sobreviva à imensidão da
natureza que o circunda: assim, então como poderemos chegar a
alguma verdade, mesmo não tendo acesso profundo das coisas? Ou
ainda pior: não podemos encontrar na verdade nenhum impulso
advindo da honestidade. É um impulso enganatório.
A consciência é, portanto, um invólucro que impede que
trivialidades da natureza atinjam-nos a alma: é uma enganação,
também, com um cunho moral (com aquele mesmo impulso de
sobrevivência)

Assim o impulso à verdade é um instinto de sobrevivência, e
também uma ilusão, pois nos coloca como um “centro” do mundo,
sem que suspeitemos de sua enganação. Não é, portanto, um
impulso dirigido a alguma suposta honestidade. (p. 54).
Necessitamos sobreviver, tanto sós e em conjunto (em rebanho,
para Nietzsche) e assim esse impulso é para a sobrevivência.
Seja em tratados de paz ou outros, como pressuposto de
atingirmos uma verdade. Sugiro aqui sérias críticas de
Nietzsche à Kant e seu ideário moral. Assim a verdade como
instinto de sobrevivência tem um elo com a moralidade, também
criada para a sobrevivência de seres fracos que somos.
A seguir Nietzsche faz uma reflexão sobre a linguagem, pois
esta possui o poder de “legislar” sobre a verdade (p. 54).
A linguagem seria, então, para ele um fixador do que é a
verdade e o que pode ser a mentira: e isto nasce na medida em
que se busca sobreviver socialmente.
Argumenta que o homem não desgosta da ilusão, mas sim dos
efeitos nefastos que a ilusão pode ocasionar, se ela chegar a
ocasionar ao mesmo. E assim deseja as conseqüências agradáveis
que a verdade poderia proporcionar (p. 55).
Desta forma ele se pergunta “É a linguagem a expressão
adequada para todas as realidades?”. E este seu questionamento
está alinhado com a noção de que a realidade que tomamos é uma
mera perda de metáforas sem a noção da genealogia que a cerca.
Além destes questionamentos, Nietzsche afirma o seguinte: que
o homem esquece da verdade tautológica (que é vazia, portanto)
e parte para manipulações fantasiadas do mundo que lhe causam
uma sensação de que há um conhecimento, uma verdade. O que faz
com que este homem “compre eternamente ilusões por verdades”
(p. 55).
A partir deste ponto Nietzsche questiona acerca da linguagem
esmiuçando por exemplo o que seria a palavra, como uma

corruptela tautológica de termos criados por nós e que
julgamos serem estojos de conhecimento. Diz que a cobra por
exemplo (no alemão) vem de enrolar-se, e o termo é usado como
se fosse uma descoberta a conexão entre uma e outra coisa:
quando na verdade uma estará contida tautologicamente na
outra.
O exemplo dado da palavra vem justamente para ilustrar o quão
enganador é o esquecimento das categorias que nós mesmos
criamos. E ainda a multiplicidade de línguas é usada por
Nietzsche como argumento para endossar o quanto é arbitrária
as nossas delimitações. E delimitações tais que são postas na
linguagem.
Em seguida argumenta que a “coisa-em-si” é incaptável para a
linguagem e nem importa para tal (isso se a coisa-em-si for
uma verdade pura).
Demonstra a seguir o quanto se perde em representações desta
coisa-em-si e o quanto esquecemos disto. A coisa é
representada por um estímulo cerebral, que é representada por
um som em seguida sucessivamente. Assim as representações se
perdem. E o homem não nota-se desta perda, mas sim se alimenta
desta perda, se enganando. E essa enganação gera uma sensação
de verdade, de conhecimento. Assim acreditamos que sabemos das
coisas, segundo Nietzsche. (p.55).
Portanto sem a gênese da linguagem e no esquecimento das
perdas de sucessivas metáforas, nos distanciamos do que
poderia ser realmente uma coisa-em-si.
Assim, é uma invenção, inclusive do filósofo que se põe a
falar “telescopicamente” sobre o mundo, e sobre o que julga
ser verdade.
Portanto, Nietzsche faz uma importante argumentação em que a
generalização, a conceituação, as bases do conhecimento, além
de serem uma sequência de perdas entre a coisa real e as
nossas metáforas, também é uma generalização baseada na

vivência, que despreza as desigualdades individuais entre
objetos individuais, tornando-os iguais num conceito. Desta
feita, a conceituação parte-se de um movimento de abandono
arbitrário das características que individualizam objetos.
Da mesma forma a “honestidade” é encarada por ele como um
conceito criado por base neste “abandono arbitrário de
desigualdades particulares”, só que relacionada a atos e
comportamentos, em prol de deixar ações que são individuais
entre si a participar de um conceito, que é uma qualidade
criada arbitrariamente, uma “qualitas occulta” (p.56) nas
palavras do próprio Nietzsche. A “honestidade” é uma qualidade
arbitrária e a moral é um senso enganador criado para a
sobrevivência mentirosa de certos animais: humanos.
Portanto esse “impulso à verdade” é uma enganação, e a
sensação de se atingir à verdade se dá no esquecimento que
estamos a nos enganar quanto a isto tudo. O homem, portanto,
forja verdades, e se sente, por meio do esquecimento, como se
fosse um “grande habilidoso descobridor” (p. 58). As verdades
são forjadas e nos esquecemos como estamos a mentir, isto é
para Nietzsche um importante leitmotiv de seu escrito “Sobre
verdade e mentira no sentido extramoral”.
Quanto a isso (ao esquecimento e ao forjar descobertas com
base em categorias criadas arbitrariamente) as palavras de
Nietzsche são claras:
“Como gênio construtivo o homem se eleva, nessa medida,
muito acima da abelha: esta constrói com cera, que
recolhe da natureza, ele com a matéria muito mais tênue
dos conceitos, que antes tem de fabricar a partir de si
mesmo. Ele é, aqui, muito admirável – só que não por
seu impulso à verdade, ao conhecimento puro das coisas.
(…) Se forjo a definição de animal mamífero e em
seguida declaro, depois de inspecionar um camelo:
‘Vejam, um animal mamífero’, com isso decerto uma
verdade é trazida à luz, mas ela é de valor limitado,

quero dizer, é cabalmente antropomórfica e não contém
um único ponto que seja ‘verdadeiro em si’, efetivo
universalmente válido, sem levar em conta o homem. O
pesquisador dessas verdades procura, no fundo, apenas a
metamorfose do mundo em homem, luta por um entendimento
do mundo como uma coisa à semelhança do homem e
conquista, no melhor dos casos, o sentimento de uma
assimilação.” (p. 58).
Portanto o homem cria verdades baseadas em si mesmo, são
verdades, segundo já explicitado, criadas pelo abandono
arbitrário das desigualdades e busca o entendimento do mundo
com esse conceitual, com essas ferramentas: uma busca
antropomórfica de entender o mundo como a si. Como se fosse o
homem detentor dos “gonzos girantes” do universo (p.53). E a
sensação, o sentimento de conquista intelectual, de
entendimento, acontece com o esquecimento de que forjamos
conceitos com base em abandonos arbitrários em prol de uma
antropomorfização do universo.
E todo esse movimento que resulta num enganar-se a si mesmo,
de centrar-se no universo e de pôr-se como criatura cujo
intelecto perscruta todo universo, dá lugar a uma felicidade.
Portanto a capacidade de se enganar encerra em si uma
felicidade (p. 59).
Nietzsche argumenta que seja racional ou intuitivo, o homem
almeja um domínio sobre a vida: e ao fazer isto o homem é
feliz. O conhecimento e a verdade apenas torna o homem feliz
por se centralizar num universo tão vasto; cuja felicidade,
como já explicitado, dá-se pelo auto-engano e por um posterior
esquecimento da invenção da verdade e do conhecimento que foi,
inclusive, manutenida por uma mentira velada e constantemente
esquecida. (p. 60).
E Nietzsche termina dizendo que na infelicidade de se dar
conta do engano, é que o homem passa se dar conta de sua

pequenez e da insignificância da invenção mentirosa, segundo o
mesmo, que o homem perfilou em construir para a sua felicidade
e esquecimento. E é agora que pode por-se no lugar natural em
que a mentira pôde ser revelada. Mentira tal que a “soberba”
invenção tentou pôr em esquecimento.
E é exatamente por estas razões que Nietzsche inicia seu
artigo dizendo que há de soberbo e mentiroso na verdade e no
conhecimento, inventado como uma mentira voluptuosa e velada,
que esquecida, nos deu a sensação de centralidade num
universo, sem se dar conta da fugacidade de nossa existência e
de como seria tão irrelevante todo este movimento se este
ínfimo momento de conhecimento acabasse por completo (perante
a toda a natureza).
É, pois, uma denúncia grave ao conhecimento e à verdade: de
que são artimanhas enganadoras; o que contradiz o que pensamos
constantemente acerca do que a verdade e o conhecimento pode
representar.
[.meuadsense] Mesmo alguém que não esteja de acordo com a
argumentação de Nietzsche, é interessante ler o artigo, pois
desperta uma dúvida a respeito da obsessão pela verdade e nos
deixa mais atentos ao dogma que assumimos a respeito do saber
e do conhecer. Não é uma crítica que causa um questionamento
trivial: é uma crítica que derruba e destrói a confiança, e
consequentemente, a nossa posição confortável de seres
pensantes sobre o universo; nos mostra o quanto podemos
conformar nossa visão do universo em relação ao nosso
antropomorfismo.
É perturbador para o leitor, na melhor dos significados da
palavra. E esta perturbação não é ruim. Assim torna-se claro o
título que soa um tanto enigmático no início. Torna-se claro
do porquê da verdade e mentira posta num sentido extramoral.
Arnaldo Vasconcellos
_____________________

(1) – Artigo parcialmente baseado em trabalho originalmente
apresentado em Teoria do conhecimento. UnB.
(2) – Utilizado o texto “Sobre a verdade e mentira no sentido
extramoral”. Edição da coleção “Os pensadores”. São Paulo –
2005.

