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APRESENTAÇÃO 

 

A XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS ocorreu entre os 

dias 08 e 10 de outubro de 2019. Houve cinco palestras principais e uma sessão de 

debate entre dois professores do PPG em Filosofia da PUCRS. Contou, também, com 

69 apresentações das pesquisas realizadas por discentes da graduação e do pós-

graduação, distribuídas em 21 mesas de comunicações durante os três de dias de 

evento. Foram totalizadas 21 horas de apresentações.   

A programação das palestras foi organizada de modo a contemplar um 

número variado de áreas da Filosofia, como Feminismo, Ética, Filosofia Política, 

Filosofia da Mente, Filosofia da Neurociência, Filosofia da Cognição e Epistemologia. 

As palestras principais, distribuídas nos três dias de evento, foram proferidas por 

Caroline Marim (PUCRS), intitulada “Vulnerabilidade, Gênero e Justiça”; por Beatriz 

Sorrentino Marques (UFMT), que discutiu sobre “O diálogo da filosofia da ação com 

a neurociência”; por Flávia Carvalho Chagas (UFPEL), que discorreu sobre “Nem 

realismo, nem relativismo: a razão e o respeito como bases morais da democracia”; 

por Giovanni Rolla (UFBA), que apresentou sua pesquisa sobre “Uma concepção 

radicalmente enativa de autoconhecimento”; e por Tiegue Vieira Rodrigues (UFSM), 

intitulada “Memória como fonte básica de justificação”. Além das excelentes 

discussões suscitadas pelas palestras, tivemos a oportunidade de promover uma 

sessão de debate entre Ricardo Timm de Souza (PUCRS) e Roberto Hofmeister Pich 

(PUCRS), dois professores do PPG em Filosofia da PUCRS, sobre as noções de 

hospitalidade e de tolerância. 

Os artigos dos três volumes são resultados das apresentações nas mesas de 

comunicações da Semana Acadêmica e estão organizados do seguinte modo: 

 

- Volume 01 - Epistemologia e Filosofia da Ciência; Ética e Metaética; 

Filosofia da Religião; Metafísica. (Organizadores Eduardo Alves, Gregory 

Gaboardi, Claiton Silva da Costa, David Fraga); 

- Volume 02 - Estética; Fenomenologia e Hermenêutica; Filosofia Francesa e 

Biopolítica; Nietzsche. (Darlan Lorenzetti, Ivan Schardosim, Émerson Pirola, 

Pedro A. G de Araujo, Alysson A. S. Souza); 



- Volume 03 - Filosofia Política; Hegel; Heidegger. (Giovane Martins Vaz, 

Renata Floriano de Sousa, Bruna Fernandes Ternus, Camila Barbosa, Eduardo 

Garcia Lara). 

 

 A comissão responsável pela organização da XIX Semana Acadêmica do PPG 

em Filosofia da PUCRS foi composta pelos mestrandos Eduardo Alves, Giovane 

Martins Vaz e Darlan Lorenzetti. A comissão científica, responsável pela avaliação 

dos resumos e dos artigos e pela organização destes três volumes, foi composta por 

Alysson Augusto dos Santos Souza, Bruna Fernandes Ternus, Camila Palhares 

Barbosa, Claiton Silva da Costa, David dos Santos Fraga, Darlan Lorenzetti, Eduardo 

Alves, Eduardo Garcia Lara, Émerson Pirola, Giovane Martins Vaz, Gregory 

Gaboardi, Ivan Krás Borges Schardosim, Pedro Antônio Gregorio de Araujo e Renata 

Floriano de Sousa.  

 Gostaríamos de agradecer o apoio do PPG em Filosofia da PUCRS, em especial 

ao seu coordenador, Prof. Dr. Agemir Bavaresco, e à secretária Lisiane Prado, sem os 

quais nem o evento, nem a presente publicação seriam possíveis. Agradecemos 

também à Giovanna Pozzer, responsável por confeccionar toda a arte do evento. Por 

fim, agradecemos a cada um dos palestrantes, pela honra de aceitar nosso convite, à 

Comissão Científica e aos autores que participaram da Semana Acadêmica e da 

elaboração destes volumes.  

 

Eduardo Alves 

Gregory Gaboardi 

Claiton Silva da Costa 

David Fraga 
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1. NEOPOPPERIANISMO, EXTERNALISMO E FINS EPISTÊMICOS 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-01 
 

Claiton Silva da Costa1 
 

1 Introdução 

 

As teses de Rowbottom e Bueno que pretendo disputar estão nos seguintes 

trechos (2009, p. 81-86, tradução minha): 

 
Considere dois indivíduos. Um acredita que h dogmaticamente, e nunca vai 
abandonar tal crença. O outro acredito que h tão fortemente quanto(isso é, com o 
mesmo grau sincrônico de crença), mas está preparado para reconsiderar sua 
crença à luz de criticismo. Está este em posição melhor que aquele?  
(...) Para toda pessoa concebível com um amplo número de crenças falsas e um 
pequeno número de crenças verdadeiras que vai ter mais crenças verdadeiras que 
falsas através da atitude crítica, há uma pessoa concebível com um amplo 
número de crenças verdadeiras e um pequeno número de crenças falsas que vai 
termais crenças falsas do que crenças verdadeiras. Variando possíveis 
dogmáticos, ademais, alguns sortudos serão dogmáticos precisamente sobre 
aquelas que são verdadeiras. 
À luz disso, uma opção seria sugerir que ter uma atitude crítica provê um tipo de 
justificação interna para as crenças de um que não ocorre na atitude não-crítica 
do outro. Mas mesmo que isso fosse verdade, qual seria o valor de tal 
justificação? 
Tal elo entre ter uma atitude crítica e estar em melhor posição para encontrar a 
verdade é, de fato, precisamente o que está faltando [em ter uma atitude crítica]. 
Importar-se com a verdade e fazer o melhor para encontrá-la pode levá-lo 
infalivelmente a crenças que são patentemente falsas. Do mesmo modo, não se 
importar com a verdade pode levá-lo a compromissos dogmáticos com um 
conjunto inteiro de crenças verdadeiras.   
(...) Nós estamos perguntando, precisamente, se há um elo entre adotar uma 
atitude crítica e aprimorar o lote epistêmico. E parece perfeitamente razoável 
crer que não há tal elo. 
(...) Ao enfatizar que a justificação não precisa ser interna – no sentido de tomar 
algo como justificação exige ciência de tal justificação – o racionalista pancrítico 
pode empregar uma noção externa de justificação, em vez de uma interna. Mas 
quais características deve ter tal noção de justificação? Pela discussão acima, é 
claro que a justificação externa deve ter um link significativo com a verdade. 
Pode haver algum mecanismo, ou processo, que relaciona verdade e justificação 
de uma maneira sistemática, regular. (...) Seja como for, nós enfatizamos a 
importância de haver uma conexão entre verdade e justificação. De outra 
maneira, não é claro por que o racionalista crítico estaria melhor do que um 
dogmático.  

 
Nos trechos acima, expostos entre críticas particulares ao racionalismo crítico,  

                                                      
1 Mestrando em Filosofia. PUCRS/CNPq. Claitoncosta505@gmail.com 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-01
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há, essencialmente, duas teses. A primeira é motivada pela comparação entre a 

situação epistêmica de um cético e a de um racionalista crítico (aquele que emprega a 

atitude crítica). Atitude crítica é definida nos seguintes termos: 

(AC): S tem atitude crítica, se e somente se, S reconsidera suas crenças à luz de 

críticas dirigidas às suas crenças. 

O ponto dos autores é que tal atitude não melhora o “lote epistêmico” de quem 

a emprega (a quem chamo genericamente de “racionalista crítico”). Essa é a 

motivação para a primeira tese, expressa explicitamente ao fim do último parágrafo 

selecionado: o racionalista crítico, ao empregar a atitude crítica, não está em posição 

epistêmica melhor do que um dogmático. Seja essa a Tese do Dogmático (TD). 

A segunda tese é motivada pela primeira. Se o racionalismo crítico, por si só, 

não é capaz de colocar quem o emprega em posição epistêmica melhor do que a de 

um dogmático, então o que se poderia adicionar ao racionalismo crítico para que, ao 

ser empregado, pudesse colocar quem o empregasse em situação melhor que um 

dogmático? A tese dos autores é que o que satisfaria tal necessidade seria uma 

concepção externalista de justificação. Dito de outra forma, se o racionalismo crítico 

comprometer-se com teorias externalistas sobre justificação epistêmica, então 

racionalistas críticos podem estar em posição epistêmica melhor se comparados a um 

dogmático, posto que o endosso de uma teoria externalista faria a ponte (ausente, 

segundo os autores) entre verdade e justificação. Seja essa a Tese do Externalismo 

(TE). 

No presente trabalho, meu objetivo é enfraquecer o apelo das duas teses de 

Rowbottom e Bueno (TD e TE). Pretendo apresentar algumas objeções à TD e 

mostrar por que falham, mas também uma objeção que satisfatoriamente torna TD 

trivial. Contra TE, defendo que é possível dar razões para pensar que se trata de uma 

tese ingênua. Na seção 1, estruturo os raciocínios de Rowobttom e Bueno que levam à 

TD e à TE, de modo a torná-los explícitos. Na seção 2, apresento e discuto objeções à 

TD e um breve comentário à TE. Na seção 3, trato de uma abordagem do 

racionalismo crítico, a fim de compará-la ao movimento que leva à TE, de tal maneira 

que elucide, por comparação, por que TE é, em termos filosóficos, uma tese que 

expressa uma má abordagem à relação entre racionalismo crítico e filosofia analítica 

contemporânea. 
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2 Argumentos 

 

 Pode-se estruturar a cadeia de raciocínio por trás das duas teses de 

Rowbottom e Bueno nos seguintes argumentos: 

P1: Um método epistêmico M é relevante se, e somente se, ao ser empregado, 

M faz com que quem o empregue esteja em posição epistêmica melhor do que um 

dogmático. 

P2: S está em posição epistêmica melhor do que um dogmático se, e somente 

se, S satisfaz o fim epistêmico (obter crenças verdadeiras e evitar crenças falsas) 

melhor do que um dogmático. 

P3: Ao empregar o método disponibilizado pelo racionalismo crítico, um 

racionalista crítico não satisfaz o fim epistêmico mais do que o satisfaz um 

dogmático. 

Logo, 

C1: O racionalista crítico, ao empregar o método disponibilizado pelo 

racionalismo crítico, não está em posição epistêmica melhor do que um dogmático 

(de P2 e P3). 

Logo, 

C2: O racionalismo crítico é irrelevante (de C1 e P1). 

P1*: Somente se o método epistêmico M for capaz de estabelecer uma relação 

entre verdade e justificação é que o método M, ao ser empregado, pode fazer fazer 

com que quem o empregue esteja em posição epistêmica superior em comparação 

com um dogmático. 

P2*: Se um método endossa ou é implicado por uma teoria externalista sobre 

justificação epistêmica, então tal método é capaz de estabelecer uma relação entre 

verdade e justificação. 

Logo, 

C1*: Se o racionalismo crítico endossar uma teoria externalista sobre 

justificação epistêmica, então o racionalismo crítico é capaz de estabelecer uma 

relação entre verdade e justificação (de P2*). 

Logo, 

C2*: Somente se endossar uma teoria externalista sobre justificação 

epistêmica é que o racionalismo crítico, ao ser empregado, pode fazer com que quem 



 
 
 
 
16 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1 

o empregue esteja em posição epistêmica superior em comparação com um 

dogmático. 

Seja o primeiro argumento A1 e o segundo, A2. Em A1, P1 e P2 são definições 

implícitas no trecho de Rowbottom e Bueno. P3 é a premissa disputável. 

 

3 Objeções 

 

 Uma objeção possível contra P3 é a seguinte: o dogmático não busca evitar 

crenças falsas, ao passo que o racionalista crítico, ao adotar a atitude crítica, sim. 

Logo, o racionalista crítico está em posição epistêmica melhor do que um dogmático. 

Seja O1 tal objeção, que pode ser estruturada no seguinte argumento: 

O1-P1: O racionalista crítico, ao adotar a atitude crítica, busca evitar 

falsidades. 

O1-P2: Se o racionalista crítico, ao adotar a atitude crítica, busca evitar 

falsidade, então o racionalista crítico pode estar em posição epistêmica melhor do um 

dogmático. 

Logo, 

O1-C1: O racionalista crítico está em posição epistêmica melhor do que um 

dogmático. 

O1 não refuta P3, porque a possibilidade lógica de que o racionalista crítico 

esteja em posição epistêmica melhor do que um dogmático não implica que o 

racionalista crítico esteja, efetivamente, em tal situação. O argumento estruturado a 

partir de O1 é inválido. 

 Importante notar que, mesmo que O1-C1 fosse estabelecida, Rowbottom e 

Bueno poderiam preservar P3: basta assumir que o fim epistêmico diz respeito 

apenas à obtenção de crenças verdadeiras, independentemente da tentativa de evitar 

crenças falsas. Neste caso, a definição presente em P2 seria reformulada da seguinte 

forma: 

P2**: S está em posição epistêmica melhor do que um dogmático se, e 

somente se, S satisfaz o fim epistêmico (obter crenças verdadeiras) melhor do que 

um dogmático. 

Sendo essa a definição de “melhor posição epistêmica”, Rowbottom e Bueno 

teriam razão: o racionalista crítico não satisfaria o fim epistêmico melhor do que um 
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dogmático. Penso que essa definição leva a resultados contra-intuitivos, como o de 

que um sujeito, A, que não crê com base em suas evidências, embora obtenha crença 

verdadeira, esteja em posição epistêmica melhor que outro sujeito, B, que crê com 

base em suas evidências, mas não obtém crença verdadeira. De qualquer forma, P2** 

seria necessária somente se O1-C1 fosse estabelecida, o que não é o caso. 

Porém, o estabelecimento de O1-C1 é a única saída para o racionalista crítico? 

Não parece ser o caso. Um racionalista crítico poderia concordar com A1. Mas, 

concordando com A1, qual seria a relevância do racionalismo crítico? Uma resposta 

possível pode ser posta a partir de Frederick (2019): o racionalismo crítico é capaz de 

oferecer melhores explicações e, por ser capaz de oferecer melhores explicações, 

poderia-se objetar contra Rowbottom e Bueno que o racionalismo crítico tem 

relevância epistêmica. Assim, mesmo concordando com A1, o racionalismo crítico 

não precisa ser abandonado. Dessa forma, a conclusão de A1 seria trivial. 

Em relação a A2, especialmente sobre P2*, há uma ingenuidade grave em 

pensar que, por simplesmente haver compromisso com uma teoria externalista sobre 

justificação, então os problemas relativos à relação entre justificação e verdade 

estariam encerrados. O problema é agravado porque os autores consideram tão-

somente a teoria nozickiana e o confiabilismo como tais alternativas. Ou seja, 

assumindo a teoria epistêmica de Nozick e o confiabilismo, o racionalista crítico não 

enfrentaria nenhum problema epistêmico adicional. Não há nenhuma menção ao 

estado da arte de tais teorias: não se menciona, por exemplo, o consenso de que a 

teoria de Nozick recebeu objeções difíceis de se recusar (ADAMS e CLARKE, 2005). 

Assim, é difícil ver por que P2* seria verdadeira ou tão pacífica como os autores 

assumem. 

 

4 Um ponto sociológico 

 

Parece haver uma “submissão acrítica” da versão dos autores à epistemologia 

analítica contemporânea. Isso pode ser demonstrado a partir de uma comparação 

com um autor do racionalismo crítico que também se engaja com a filosofia 

contemporânea: Danny Frederick e sua discussão sobre o equilíbrio reflexivo. 
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Como lista e explica Frederick (2016), O termo foi cunhado por Rawls (1999, 

18), recomendado, por exemplo, em relação à lógica por Nelson Goodman (1983, 61-

64), à ética por John Rawls (1999, 40-46). 

Uma apresentação standard, com base no próprio Frederick (2016, p. 444): 

Nós estamos em equilíbrio reflexivo quando um conjunto de proposições que 

aceitamos satisfaz duas condições: seus elementos são mutuamente consistentes e 

alguns de seus elementos providenciam suporte ou a melhor explicação disponível 

para outros — o assim chamado ‘poder explanatório’. Mútua consistência é, em 

princípio, binária: ou duas proposições são consistentes, ou não. (O que, por causa de 

vagueza e indeterminação, nem sempre é o caso.) Poder explanatório ocorre em 

graus: se uma dada proposição P, que explica P*, que explica Q, sendo P externa a um 

dado conjunto de proposições do qual P* e Q fazem parte, acrescentar P aumenta o 

poder explanatório do conjunto. 

Frederick (2016) nota que filósofos usualmente recomendam o equilíbrio 

reflexivo como um desejável estado final (end-state), então, por consequência, 

recomendam à remoção de inconsistências do dado conjunto de proposições que 

aceitamos e a escolher a melhor entre as disponíveis explicações rivais. Então, grosso 

modo, trata-se de comparar nossas proposições aceitas, perceber inconsistências e 

então revisá-las para atingir maior coerência/poder explanatório, ou eliminando 

inconsistências, ou potencializando explicações. 

Assim, como ilustra o autor, Rawls concede que é duvidoso que tal estado de 

equilíbrio seja atingido, embora seja um ideal filosófico (1999, 43-44). Sayre-McCord 

(1996, 42) concorda. Nelson Goodman diz (1983, p. 64, tradução minha):  

 
Inferências dedutivas são justificadas por sua conformidade a regras gerais 
válidas e regras gerais válidas são justificadas por sua conformidade a inferências 
válidas. Mas esse círculo é virtuoso. (...) O processo de justificação é a delicadeza 
de fazer ajustes mútuos entre regras e inferências aceitas; e nesse acordo atingido 
repousa a única justificação necessária para ambos. 

 
Contra os atrativos do equilíbrio reflexivo, Frederick (2016, p. 448) levanta o 

ponto de que, se nosso objetivo for o crescimento do conhecimento, então o 

equilíbrio reflexivo não é ideal tampouco desejável: caso, felizmente, tivéssemos 

atingido um estado de consistência e coerência entre nossas proposições aceitas, 

nossa próxima tarefa teórica seria ‘cancelar’ o equilíbrio buscando novos fatos ou 

implicações paradoxais para refutar alguma teoria ou desenvolver uma nova no lugar 
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da atual. Frederick chama a isto de equilíbrio defectivo. Sua motivação é a história da 

ciência: casos de experimentos mentais dentro de teorias existentes que levam a 

mudanças conceituais (Galileu e Aristóteles), novas teorias que contradizem teorias 

previamente aceitas (astronomia de Kepler contra o sistema copernicano), teorias 

que explicam novos fenômenos sem manobras ad hoc (Leverrier x Newton) — o 

equilíbrio reflexivo, supostamente, desencorajaria tais avanços. 

Frederick (2016, p. 453) concede, contudo, que um equilibrista reflexivo (sic!) 

poderia acomodar tais casos; que poucos deles reivindicaram que atingiram o estado 

de equilíbrio reflexivo, mas apenas alegariam que o equilíbrio atualmente mantido é 

justificado de modo derrotável e portanto aberto a revisão e a novas descobertas. O 

ponto de Frederick é que a manutenção do equilíbrio não requer e mesmo 

desencoraja a busca por contraexemplos, paradoxos, novas teorias e ajustes que 

evitam manobras ad hoc. 

Assim, parece haver duas formas de estabelecer diálogo entre o racionalismo 

crítico e a filosofia contemporânea (epistemologia analítica, filosofia da ciência e 

assim por diante). Na primeira delas, o racionalismo crítico é algo a ser traduzido em 

termos de correntes supostamente imunes a problemas milenares da epistemologia. 

No segundo caso, o racionalismo crítico é a base de um procedimento para a não-

estagnação do conhecimento (no caso, conhecimento científico). Mesmo que, em 

relação ao segundo caso, Frederick esteja completamente errado, seu erro é 

exemplar: ele não apenas subsume teses do racionalismo crítico a outras, de forma 

acrítica, mas busca aplicar suas consequências lógicas e resolver um problema 

filosófico (a saber, como conciliar equilíbrio reflexivo e a história da ciência). Penso 

que seja essa a forma de ser um racionalista crítico filosoficamente interessante. Se 

há uma ponte a ser feita entre epistemologia analítica e racionalismo crítico, como 

Rowbottom alega, a via do desequilibrado parece preferível à do submisso. 

 

5 Conclusão 

 

Rowbottom e Bueno estabelecem TD. Porém, TD não é trivial somente se a 

oferta de melhores explicações não tem relevância epistêmica (o que o racionalismo 

crítico é capaz de oferecer). TE não é estabelecida, porque se baseia numa premissa 

que se pode alegar plausivelmente ser falsa. 
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2. MODELOS DINÂMICOS APLICADOS A APRENDIZAGEM DE 

VALORES EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
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Nicholas Kluge Corrêa1 

Introdução 

 

Pesquisadores e especialistas em desenvolvimento de Inteligência Artificial 

(IA) prevêem que dentro de 10 anos muitas atividades humanas serão superadas por 

máquinas em termos de eficiência. Diversos aspectos de nossas políticas públicas 

precisarão se modificar para acompahar tais avanços, que prometem remodelar áreas 

como transporte, saúde, economia, combates militares, estilo de vida etc. (GRACE et 

al. 2017). 

Existe, também, a preocupação acerca dos riscos que máquinas com alto nível 

de inteligência humana ou sobre-humana podem trazer para a humanidade nas 

próximas décadas. Uma pesquisa realizada por Müller e Bostrom (2016) consistiu em 

construir um questionário para avaliar o progresso do campo de pesquisa em IA e as 

prospecções para o futuro, entrevistando diversos especialistas na área. O 

questionário mostrou que, em média, especialistas na área acreditam em uma chance 

de 50% que a inteligência de máquina de alto nível (humana) seja alcançada entre 

2040 e 2050, chegando a 90% de probabilidade até 2075. Estima-se também que 

esta inteligência superará a performance humana em 2 anos (10% de chance) a 30 

anos (75% de chance) após atingir níveis de inteligência humana (MÜLLER; 

BOSTROM, 2016).  

Contudo, na mesma pesquisa 33% dos entrevistados classificaram esse 

desenvolvimento em IA como “ruim” ou “extremamente ruim” para a humanidade 

(MÜLLER; BOSTROM, 2016). Como não há nenhuma garantia de que tais sistemas 

serão “bons” para a humanidade, devemos investigar melhor o futuro da 

superinteligência e os riscos que ela representa à raça humana. 

Existem várias questões em aberto e problemas que necessitam de solução: 

como remediaremos os impactos econômicos da IA com o intuito de evitar efeitos 

negativos como o desemprego em massa (FREY; ORSBORNE, 2013)? Como evitar 
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que a automação dos empregos empurre a distribuição de renda para uma lei de 

poder desproporcional entre classes, gêneros e raça (BRYNJOLFSSON; MCAFEE, 

2014)? Armas letais autônomas podem ser construidas sem modificar os direitos 

humanitários (CHURCHILL; ULFSTEIN, 2000)? Deveriam armas autônomas serem 

completamente banidas (DOCHERTY, 2012)? Como podemos garantir a privacidade 

ao aplicar o aprendizado de máquina a dados confidenciais como fontes de dados 

médicos, linhas telefônicas, e-mails, padrões de comportamento on-line (ABADI et 

al. 2016)? Como podemos entender o que os sistemas de IA complexos estão fazendo 

(MORDVINTSEV, OLAH, TYKA, 2015)? 

 

Problemas de Segurança em IA 

 

Podemos ver que existe um consenso na literatura: é extremamente 

importante que o desenvolvimento de IA seja feito de maneira segura, benéfica e 

robusta. Um artigo publicado por Amodei et al. (2016) intitulado “Concrete Problems 

in AI Safety”, enumera uma série de problemas em aberto no campo de pesquisa em 

IA que devem ser solucionados para que possamos colher os beneficios da IA sem 

comprometer nossa segurança. Esses problemas são classificados em problemas de 

especificação ou robustez, e são as atuais barreiras a serem vencidas na área (LEIKE 

et al. 2017). 

Para melhorar sintetizar o contéudo nós iremos nos referir de mandeira breve 

apenas aos erros de especificação. Erros de especificação ocorrem quando a função 

de utilidade da IA é mal especificada pelos programadores, causando resultados 

indesejados, e até mesmo prejudiciais, mesmo que o aprendizado seja perfeito com 

dados explicitamente claros (AMODEI et al. 2016). Alguns exemplos de erros de 

especificação são efeitos colaterais negativos, hakeamento de recompensa e 

interrupção segura (corrigibilidade). 

Efeitos colaterais negativos acontecem quando a maximização da função de 

recompensa se concentra em realizar um objetivo enquanto o agente ignora fatores 

importantes no ambiente, causando potenciais efeitos transversais. Em hakeamento 

de recompensa, o agente de IA encontra uma solução para seu objetivo que maximiza 

sua função de recompensa, mas de maneira inesperada, pervertendo a intenção dos 

programadores (AMODEI et al. 2016). Já Interrupção Segura ou Corrigibilidade diz 
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respeito a como podemos ser capazes de interromper um agente caso ele esteja se 

comportando de maneira inesperada, e de certa forma, corrigir os erros detectados 

sem que o agente se oponha a interrupções (SOARES et al. 2015). 

Duas teses publicadas por Bostrom (2012) apontam como esses problemas 

podem ser temerários; a “Tese da Convergência Intrumental” nos mostra como uma 

série de objetivos de auto-aperfeiçoamento e preservação podem ser perseguidos por 

qualquer agente inteligente com um objetivo terminal. Podemos formular a tese da 

seguinte maneira: 

 
Vários objetivos instrumentais podem ser identificados, os quais são 
convergentes no sentido de que sua obtenção aumentaria as chances do objetivo 
terminal do agente, implicando que esses objetivos instrumentais provavelmente 
serão perseguidos por qualquer agente inteligente (BOSTROM, 2012, p. 6). 

 
Sem uma engenharia cuidadosa desses sistemas, riscos com uma “explosão de 

inteligência” (o aumento exponencial da capacidade cognitiva do agente) podem criar 

agentes muito mais poderosos que a nossa capacidade de controlá-los. 

A “Tese da Ortogonalidade” propõe que inteligência e objetivos finais possuem 

propriedades independentes e ortogonais. A hipótese é argumentada da seguinte 

forma: 

Inteligência e objetivos finais são eixos ortogonais ao longo dos quais possíveis 
agentes podem variar livremente. Em outras palavras, mais ou menos qualquer 
nível de inteligência poderia, em princípio, ser combinado com mais ou menos 
qualquer objetivo final (BOSTROM, 2012, p. 3). 
 

O pensamento por trás da tese da ortogonalidade é análogo à tese de Hume 

(Guilhotina de Hume). Se assumirmos que crenças racionais apenas podem ser 

deriváveis de crenças puramnete descritivas, segundo Hume (2009 [1739]) 

enunciados descritivos (fatos) apenas podem se vincular ou implicar outros 

enunciados descritivos, e nunca normas. Pronunciamnetos éticos e prescrições para o 

que se deve fazer não podem ser alcanças através da análise factual, havendo assim 

uma independência entre a razão e a moralidade, análogo a tese da ortogonalidade, 

inteligência e valores. 

Dessa forma, mesmo tendo uma função de utilidade “perfeita” implantada em 

um agente superinteligente, não podemos prever seus meios de atuação (objetivos 

instrumentais) e muito menos esperar que tal IA possua valores alinhados com os 

nossos. Agentes extremamente inteligentes podem ter diversos tipos de objetivos 

terminais acompanhados com uma grande gama de objetivos instrumentais, 
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portanto, não devemos ceder a tentação de antropomorfizar uma IA (BOSTROM, 

2012).  

Por estas razões Alinhamento de valores entre IA e humanos é um importante 

problema a ser solucionado na área de ética de máquina (SOARES; FALLESTEIN, 

2014). Praticamente todos os problemas de especificação, robustez, e alinhamento de 

valores parecem ocorrer no mesmo ponto, quando nossas representações de valores 

ou objetivos finais (metas) perdem seu significado, ou são interpretadas 

erroneamente. Seria a obordagem objetiva-representacional fadada ao erro? Seriam 

os modelos cognitivos usados na criação de agentes inteligentes artificiais, 

especialmente simbolismo e conexionismo, incapazes de expressar o significado dos 

valores humanos? Se sim, haveria alguma alternativa? 

 

 Modelos Cognitivos: Simbolismo e Conexionismo 

 

 Desde o final da década de 50, a discussão sobre cognição e inteligência tem 

sido permeada pela visão “computacional”, também conhecida como visão Simbólica. 

Esta perspectiva parte do presuposto que sistemas cognitivos são inteligentes na 

medida em que podem codificar conhecimento em representações simbólicas. 

Simbolistas acreditam que através de conjuntos de regras de “se-então” (if-then) e 

outras formas de cálculo para algoritmos simbólicos, toda a cognição é realizada pela 

manipulação de tais representações (THAGARD, 1992). 

 Newell (1990) definiu a proposta computacionalista, ao qual é referida 

também como a “Hipótese do Sistema de Símbolo Físico”, da seguinte forma: Os 

sistemas cognitivos naturais são inteligentes em virtude de serem sistemas físicos 

que manipulam símbolos de forma a apresentar comportamento inteligente, 

codificando o conhecimento sobre o mundo externo em estruturas simbólicas 

(NEWELL, 1990, pp. 75-79).  

Newell dedicou grande parte do seu trabalho na construção de sistemas que 

expressam sua visão de sistema de símbolo físico. Seu modelo mais promissor é 

conhecido como SOAR. SOAR é um sistema simbólico computacional que formula 

suas tarefas com base em hierarquias de símbolos e metas, gerando assim um 

sistema de produção e tomada de decisão algorítmica para resolução de problemas 

(NEWELL, 1990, p. 39). 
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Já no modelo conexionista propriedades emergentes, como o fenômeno de 

cognição, são efeitos de alto nível que dependem de fenômenos de nível inferior. 

Dessa forma a hipótese conexionista encapsula a ideia de que o fato que mais 

determina a capacidade cognitiva de um agente não é a habilidade de manipulação 

representacional, mas sim sua arquitetura. Dessa forma, conexionistas atacam o 

problema da cognição realizando engenharia reversa no sistema nervoso central, 

copiando sua unidade básica de processamento: o neurônio (Churchland and 

Sejnowski, 1992, p. 2). Sejnowski nota em sua hipótese conexionista (1988, p. 7): "O 

processador intuitivo é um sistema conexionista dinâmico subconceptual que não 

admite uma descrição completa, formal e precisa, a nível conceptual". 

Assim, teorias de cognição em IA podem ser considerados estruturas teóricas, 

pois nos fornecem os filtros, análogias e metáforas pelas quais tentamos 

compreender o fenômeno de cognição, e assim criarmos modelos teóricos que 

possam gerar simulações a serem testadas (BEER, 1998). O simbolismo, por 

exemplo, ressalta as representações internas do sistema ou agente, e os algoritmos 

pelos quais essas representações são manipuladas. Já o conexionismo enfatiza a 

arquitetura da rede neural, o algoritmo de aprendizagem, a preparação dos dados de 

treinamento e o protocolo usado (ELIASMITH, 1996).  

Todavia, as limitações da hipótese computacional simbolista, especialmente 

nos aspectos de tempo, arquitetura, computação e representação, levaram 

pesquisadores a cogitar novos modelos teóricos, como a hipótese dinâmica (van 

GELDER, 1998). E por mais que o modelo conexionista se assemelhe com o modelo 

dinâmico nos aspectos apontados no modelo simbólico (tempo, arquitetura, 

computação e representação), o conexionismo ainda falha em produzir agentes que 

consigam sanar os problemas de especificação e robustez citados anteriormente.   

Neste artigo não adotamos uma posição anti-representacionalista, pois, com 

certeza nós humanos utilizamos e manipulamos representações constantemente, 

como na linguagem, escrita, fala, música e outras formas de pensamento abstrato. 

Contudo, nos posicionamos ceticamente em relação a função de representações em 

sistemas que envolvam valores-objetivos-metas, e, portanto, comportamento guiado 

por metas. Talvez, em alguns casos, os papéis desempenhados pelos estados internos 

de um agente cognitivo simplesmente não podem ser interpretados como 

representacionais (BEER, capítulo 2014).   
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 Crítica ao método Simbólico 

 

 Uma das maiores críticas levantadas contra o modelo computacional 

simbólico é a dificuldade em cumprir restrições temporais. Ao tentar replicar o 

fenômeno de cognição van Gelder e Port (1998, p. 2) afirma que os simbolistas 

“deixam o tempo fora de cena”. Sendo o objetivo da ciência cognitiva descrever o 

comportamento de agentes cognitivos naturais, e por definição esses agentes operam 

em tempo real, um modelo cognitivo que replique a experiência humana de cognição 

deve apresentar processos cognitivos em tempo real (no caso de humanos: ± 10 

milissegundos) (van GELDER; PORT, 1998). 

Já os limites impostos pela arquitetura simbólica são uma outra fonte de 

crítica ao método computacional. Para Newell (NEWELL, 1990, p. 82) o 

comportamento é determinado por um conteúdo variável sendo processado por uma 

estrutura fixa, que é a arquitetura. Dinamicistas criticam essa visão do sistema 

cognitivo como “uma caixa” dentro de um corpo, por sua vez dentro de um ambiente 

físico. Contudo, onde tracejamos a linha que divide a “caixa” do seu corpo? E, mais 

controversamente, do corpo com o ambiente?. Van Geldere e Port (1998, p. 8) 

analizam pelo viés dinâmico a arquitetura interna no agente cognitivo como não 

sendo uma estrutura fixa, onde todos os aspectos da cognição, cérebro-corpo-

ambiente, como mutuamente influenciando um ao outro continuamente. 

Consequentemente, essa visão de arquitetura faz com que o método simbólico 

seja muitas vezes referido como método computacional, pois descreve a mente como 

um tipo especial de computador. Essa caracterização é totalmente de acordo com a 

arquitetura proposta por Newell (1990) e identifica o computador mental com o 

cérebro. O corpo, através dos órgãos sensoriais, entrega até o sistema cognitivo 

(cérebro) representações do estado de seu ambiente; o sistema por sua parte calcula 

uma resposta apropriada. O corpo carrega essa ação (van GELDER; PORT, 1998, p. 

1). Contudo, esse sistema de perceber-planejar-agir, ignora fênomenos importantes 

na tomada de decisão, como ações reflexas, e a velocidade com qual tais ações são 

expressadas em agentes cognitivos reais, mostrando, mais uma vez, que o método 

simbólico computacional não tem embasamento com a realidade biológica e física do 

fenômeno de cognição. 
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Dreyfus (1992) foi um dos mais proeminentes críticos da abordagem 

representacional simbólica no campo de pesquisa em IA. Com base na filosofia 

existencialista proposta por Martin Heidengger, Dreyfus indicou em seus trabalhos 

que a manipulação de símbolos e representações não são o suficiente para gerar o 

tipo de existência não-representacional de um ser-no-mundo (Dasein). No fundo 

deste impasse existe uma crítica ao pensamento cartesiano mecanicista e o dualismo 

sujeito-objeto: o cartesianismo materialista que tenta, sem sucesso, replicar o mundo 

inteiro “dentro da mente”, falha de acordo com Dreyfus, pois é impossível conter o 

mundo dentro da mente, pelo simples fato de que o mundo é infinitamente complexo 

e nós somos criaturas finitas (DREYFUS, 2007). Assim, um sistema auto-contido, 

rígido, implicaria uma limtação muito forte em termos de capacidades cognitivas, 

especialmente em capacidades adaptativas, tornando difícil duplicar o tipo de agente 

cognitivo que desejamos (robusto a mudanças distributivas – ambiente de 

treinamento versus ambiente real). Talvez, isso nos indique que representações e 

experiência devem operar em conjunto para que a primeira possua significado, e a 

integração de novas experiências, que influenciam por vez influenciam significados, 

não parece evidente em um modelo rígido, ao contrário de um modelo dinâmico.  

 

Conexionismo e Aprendizagem de Valores 

 

Podemos ver que muitos dos problemas citados anteriormente vêm da 

dificuldade dos programadores em expressarem o significado do que é proposto pela 

linguagem (erros de especificação), e como isso deve se modificar quando o contexto 

do ambiente evolui (erros de robustez). Seja pelo modelo cognitivo representacional, 

utilizando regras de comportamento (se-então), ou o modelo conexionista, utilizando 

redes neurais artificiais com funções de recompensa, ainda chegamos no mesmo 

impasse. Como expressar nossos objetivos e alinhar os valores de agentes inteligentes 

artificiais com os nossos?  

A abordagem conexionista encontra diversas dificuldades nessa tarefa, sendo 

exploradas mais detalhadamente a seguir. 

Comumente redes neurais artificiais são treinadas de maneira supervisionada, 

utizando dados de treinamento rotulados, entretanto este método pode não ser o 

mais seguro para a aprendizagem de valores. Dreyfus e Dreyfus (1992) citam um 
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exemplo onde um sistema de aprendizado de máquina treinado para classificar, ou 

não, veículos militares terrestres escondidos entre as árvores. O classificador durante 

treinamento foi capaz de identificar com grande precisão os veículos desejados, 

pórem, o sistema teve um desempenho ruim com imagens fora do grupo de 

treinamento. Descobriu-se posteriormente que o conjunto de fotos contendo veículos 

foram tiradas em um dia ensolarado, enquanto as imagens sem os veículos foram 

feitas em um dia nublado. O que o classificador realmente estava identificando era o 

brilho das imagens. Da mesma forma, a aprendizagem de valores por indução 

(treinamento supervisionado), é suscetível a esta falha (SOARES, 2016). 

Por este motivo espera-se que agentes inteligentes artificiais possuam uma 

propriedade chamada de Corrigibilidade. É necessário que tais sistemas possam ter 

sua função de recompensa ou hierarquia de valores ajustada caso algo indesejado 

ocorra. Contudo também é necessário que os próprios agentes não possam 

influenciar seu próprio quadro de aprendizado ou função de recompensa, muito 

menos impeçam que esta seja modificada. Atualmente não existem soluções para este 

problema (SOARES; FALLENSTEIN, 2015). 

Além disso, ambos os métodos de treinamento, supervisionado, que usa dados 

rotulados, e aprendizagem de reforço, que usa funções de recompensa como um 

proxy de resultados desejáveis, são extremamente vulneráveis na indentificação de 

ambiguidades (SOARES, 2016). Problemas como “Sorcerer’s Apprentice” e situações 

em que o sistema, pela divergência nos ambientes de teste e novos ambientes, tem a 

oportunidade hakear sua recompensa (BOSTROM, 2014). O cenário de hakiamento 

de recompensa, ou “wireheading”, é comparado erroneamente com humanos 

estimulando seu prórpio prazer (exemplo: uso de drogas). O apetite humano é 

saciável; um agente artificial com poder de maximizar sua própria recompensa não 

irá parar seu comportamento “compulsivo”. Inclusive, irá buscar formas e meios de 

perpetuar seu comportamento auto-compensador livre de interferências 

(OMOHUNDRO, 2009). 

Uma alternativa seria a modelagem da intenção dos operadores utilizando 

aprendizagem por reforço inverso (NG; RUSSEL, 2000): onde um agente tenta 

identificar e maximizar a função de recompensa de algum outro agente no ambiente 

(geralmente um operador humano). Porém, preferências humanas não podem ser 

necessariamente capturadas apenas por observações, assim sistemas de 
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aprendizagem por reforço inverso demonstram o problema de aprender “erros” ou 

“vícios” de comportamento humano como soluções válidas.  

Avanços recentes na área, como o modelo de treinamento CIRL (Cooperative 

inverse reinforcement learning) solucionariam esse problema: ao invés de estimar e 

adotar a função de recompensa do ser humano como sua própria, o sistema tenta 

resolver um POMDP (Partially observable Markov decision process), levando a um 

comportamente de aprendizagem cooperativa, no qual o sistema ou agente tenta 

maximizar a função de recompensa do operador, porém sem saber qual está é 

(HADFIELD-MENELL, 2016). Contudo, essa abordagem gera problemas de 

interpretação como, identificação de ambiguidade, e os problemas de coordenação 

entre os agentes envolvidos no POMDP. 

Além disso, situações onde humanos fazem parte do sistema de recompensa 

de uma IA, também chamados de human-in-the-loop, não são considerados seguros, 

pois existe forte evidência para se crer que agentes inteligentes artificiais seriam 

inclinados a manipular a parte humana de seu mecanismo de recompensa, se isso 

significasse uma aumento de recompensa (HIBBARD, 2012) (BOSTROM, 2014). 

Em geral, nossos metódos atuais de treinamento para o modelo cognitivo 

conexionista não são apropriadas para uma IA ou IAG (inteligência artificial geral) 

que opere no mundo real. Cenários possíveis de auto-aperfeiçoamento, ou até mesmo 

uma “explosão de inteligência”, como explicado pela Tese da Convergência 

Intrumental (BOSTROM, 2012), podem gerar consequências calamitosas para a 

humanidade (YUDKOWSKY, 2008). O objetivo final destes agentes é maximizar 

recompensa, sendo nossos valores e metas apenas instrumentais para seu objetivo 

terminal. Tais agentes podem aprender que objetivos humanos são 

instrumentalmente úteis para altas recompensas, porém subtituíveis, especialmente 

se a inteligênica destes agentes for superior a nossa (DEWEY, 2011).  

Seja pela representatividade simbólica, ou pelo treinamento conexionista, até 

o presente momento objetivos de valor não conseguem ser expressados de maneira 

segura, e dado a importância do alinhamento de valores humanos com IA, novos 

métodos devem ser investigados. Propomos nesse artigo que o modelo cognitivo 

dinâmico oferece uma nova forma de pensar sobre o problema de alinhamento de 

valores. Na seção seguinte discutiremos algumas das características do modelo 

téorico dinâmico de cognição. 
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Modelo Teórico Cognitivo Dinâmico 

 

Pode-se dizer que muitos modelos teóricos começam como metáforas ou 

analogias, mais tarde se tornando teorias que podem ser implementadas em modelos 

e subsequentemente simuladas. As estruturas conceituais que formamos através 

desse processo podem ter grande impacto na forma que conduzimos nossos estudos, 

na maneira que abordamos o problema, a linguagem que descrevemos os fenômenos, 

e na maneira como formulamos uma pergunta, e interpretamos uma resposta.  

Teoria dos sistemas dinâmicos nos convida a pensar sobre o fenômeno da 

cognição e experiência humana de uma forma progressitsa, proposta por Van Gelder 

(1998, p. 4) a Hipótese Dinâmica diz: “Sistemas cognitivos naturais são certos tipos 

de sistemas dinâmicos, e são melhor compreendidos a partir da perspectiva 

dinâmica.” Sistemas dinâmicos nesse sentido são sistemas que conforme evoluem no 

tempo, suas variáveis estão continuamente e simultaneamente determinando a 

evolução uma das outras, em outras palavras, sistemas regidos por equações 

diferenciais não-lineares (van GELDER; PORT, 1998, p. 6). 

Com está afirmação, o dinamista coloca o agente em uma situação de 

acoplamento com o ambiente, tornando cérebro-corpo-ambiente um sistema 

dinâmico autônomo cognitivo onde não faz sentido falar de cognição ou experiência 

sem reconhecer os três aspectos desta tríade (van GELDER; PORT, 1998, p. 23). 

O modelo teório que apresentaremos nesse artigo é o SED (situated embodied 

dynamics), proposto por Beer (2000) que enfatiza como a experiência cognitiva 

surge da interação dinâmica cérebro-corpo-ambiente. Em primeiro lugar SED leva 

em conta a situação como fundamental para a cognição, colocando ação concreta, ou 

seja, literalmente agir no mundo, como algo mais fundamental do que a as descrições 

abstratas dessa ação. Assim, o trabalho final do agente inteligente é agir. Ação essa 

que ocorre em um ambiente, o qual faz parte central do comportamento, pois é o que 

dá sentido e contexto a ação. E a interação do agente com o ambiente é mútua, não 

sendo o ambiente apenas uma fonte de problemas a serem resolvidos, mas um 

parceiro com o qual o agente está envolvido de momento a momento (BEER, capítulo 

6, 2014). 

A atividade situada tem suas origens filosóficas no trabalho fenomenológico de 

Heidegger (1927) que Dreyfus (1992) aplicou ao campo de IA, no qual se supõe que o 
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agente heideggeriano não pode ser separado do ambiente. A Psicologia Ecológica de 

Gibson (1979) também é um precursor da atividade situada, com sua noção de 

affordances Gibson resalta a relação ambiente-organismo no fênomeno de percepção 

como uma via de mão dupla, onde se percebe para agir, e se age para perceber. 

Em segundo lugar, na abordagem SED, a corporificação diz que a forma física 

e seus aspectos funcionais e biomecânicos são aspectos essenciais para o 

comportamento, como também sua biologia e fisiologia, no caso de agentes artificias, 

mecânica, hardware e software. Todos esses fatores criam a realização conceitual por 

qual criamos nossas experiências e representações (BEER, capítulo 6, 2014). 

O pensamento da corporificação tem origem na fenomenologia trabalhada por 

Merleau-Ponty (1962) que foi um dos precursores da noção de affordance de Gibson 

(1979) que coloca o envolvimento corporal como crucial para maneira que 

percebemos e agimos com o ambiente. Também, sendo a estrutura biológica que 

suporta a cognição vital para o fênomeno cognitivo, devemos pensar sobre as 

implicações ou possibilidades desse fenômeno ser duplicado por componetes 

eletrônicos, e quais conceitos e abstrações tal formação poderia gerar, dado a 

importância da experiência corporal na criação de conceitos abstratos (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999). 

Por último, para compreendermos a abordagem SED devemos analisar a 

dinâmica. Nos referimos a dinêmica como uma teoria matemática que descreve 

sistemas que mudam ao longo do tempo de uma maneira sistemática. O quadro 

dinâmico também nos fornece um filtro diferente para observar o fenômeno em 

questão (BEER, capítulo 6, 2014). 

Um sistema dinâmico é uma abstração matemática composta de um um 

espaço de estados S, um conjunto de tempo ordenado T e um operador de evolução φ 

que transforma um estado para outro ao longo de T. S pode ser numérico ou 

simbólico, contínuo, discreto ou híbrido, de qualquer topologia ou dimensão. T é 

tipicamente expressado pelo conjunto de números inteiros ou reais, e a evolução do 

operador φ pode ser determinística ou estocástica (KUZNETSOV, 2004).  

Sistemas dinâmicos é um corpo da matemática, e não uma teoria científica do 

mundo natural. Os exemplos mais comuns de sistemas dinâmicos são conjuntos de 

equações diferenciais parciais, utilizadas para descrever fenômenos como o 

movimento da água, comportamento de campos eletromagnéticos, a posição de 
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particulas subatômicas entre outros fenômenos naturais. Assim, a perspectiva 

dinâmica traz consigo um conjunto de conceitos e filtros que influenciam a forma que 

pensamos sobre o fenômeno estudado; quando se aproxima de algum sistema a 

partir da perspectiva dinâmica, busca-se identificar um conjunto de variáveis de 

estado cuja evolução possa explicar o comportamento observado, as leis dinâmicas 

pelas quais os valores dessas variáveis evoluem no tempo, a estrutura dimensional de 

sua evolução, possíveis estados e parâmetros dominantes (BEER, 2000). 

Finalmente, a hipótese da estrutura situada, incorporada e dinâmica diz, que 

cérebros, corpos e ambientes são sistemas dinâmicos, regidos por leis dinâmicas, e as 

dinâmicas dessa trÍade estão acopladas, e o estudo do comportamento do sistema 

dinâmico completo, cérebro-corpo-ambiente, que é o objeto da estrutura SED 

(BEER, 2000). 

A conclusão mais crucial a ser tirada deste modelo é: o comportamento é uma 

propriedade do todo o sistema cérebro-corpo-ambiente, e não pode ser 

adequadamente atribuído a qualquer subsistema isoladamente dos outros. Dessa 

forma, propomos que tal abordagem, SED, poder ser um modelo interessante de 

aprendizagem de valores a se implementar em sistemas de IA.  

 

Discussão 

 

Como esta abordagem dinâmica pode ser util para o problema de 

aprendizagem de valores? 

Vimos nesse estudo o eminente avanço das tecnologias de IA, e a importância 

de que tais avanços sejam realizados de maneira segura, pois não podemos 

antropomorfizar IA, e esperar que agentens inteligentes artificiais possuam os 

mesmos objetivos terminais (valores) que nós. Por tanto a aprendizagem de valores 

se torna uma aréa de crucial importância no campo. 

As limitações presentes no método simbólico representacional e no modelo 

conexionista podem estar nos indicando que uma abordagem diferente para os 

problemas de comportamento de agentes inteligentes deve ser cogitada. Dinamismo 

com certeza aborda o problema de uma maneira diferente, e traz para novos aspectos 

que tanto o modelo simbólico quanto o conexionista deixam de lado. 
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Como devemos entender a natureza e o papel desse estado interno dentro de 

um agente dinâmico? A interpretação computacional tradicional de tais estados seria 

como representações internas. Infelizmente, apesar do papel fundamental que a 

noção de representação desempenha em abordagens computacionais, há muito 

pouco acordo sobre o que sua real função no controle e manutenção do 

comportamento.  

Devemos lembrar também que simbolismo, conexionismo e dinamismo são 

estruturas teóricas, não teorias científicas do mundo natural, ou seja, não podem ser 

provados, ou refutados. Enquanto simbolismo enfatiza na manipulação de 

representações internas, o conexionismo ressalta a arquitetura da rede, e o protocolo 

de treinamento. Já a estrutura SED destaca o espaço de tragtória e as influências 

determinantes ao sistema cérebro-corpo-ambiente. É possível que uma abordagem 

dinâmica para o problema de aprendizagem de valores nos ajude a elucidar alguns 

dos problemas em aprendizagem de valores. Contudo, como dito anteriormente, não 

nos colocamos em uma pocição de anti-representacionalismo. Ao contrário, é 

provável que uma teoria completa de cognição utilize as três estruturas teóricas. 

Sugerimos que em certos casos, como em comportamento orientado por objetivos, o 

funcionamento interno de um agente dinâmico não pode ser interpretado como 

representacional, a não ser que refinemos o que uma representação realmente pode 

ser ou significar. 

Essas alegações têm profundas consequências: a abordagem dinâmica se 

difere dos modelos cognitivos simbólico e conexionista pois coloca a biomecânica e 

ecologia com a mesma relevância que a atividade neural no fenômeno de cognição. 

Talvez, as dificuldades que temos encontrados em aprendizagem de valores e outros 

problemas no campo de IA se dê pelo fato de estarmos ignorando dois fatores 

cruciais do fenômeno. As implicações da hipótese dinâmica não só trazem uma nova 

forma de pensar, como novos problemas, para o campo de pesquisa em IA, mas nutre 

novas ideias em áreas como neurofilosofia, neurociência, metaética, neuroetologia 

computacional, e o próprio campo de ciência cognitiva. 

Em conclusão, é necessário uma melhor compreensão conceitual de sistemas 

dinâmicos, com a perspectiva de que maior discernimento deste modelo teórico 

possa ser útil para o problema de alinhamento de valores.  
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3. EXPERIMENTOS MENTAIS E ARGUMENTOS 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-03 

Roberto Schmitz Nitsche1 

Introdução 

 

Em seu primeiro trabalho sobre experimentos mentais, “Thought Experiments 

In Einstein’s Work”, escrito em 1986, mas publicado apenas em 1991, Norton procura 

desenvolver uma caracterização geral dos experimentos mentais utilizados em física, 

principalmente aqueles desenvolvidos por Einstein. Podemos de imediato notar que 

o artigo escrito em 1986 é uma resposta ao trabalho desenvolvido por James Robert 

Brown sob o título de “Thought Experiments Since The Scientific Revolution”. 

Quando, em 1991, Brown publica seu livro “The Laboratory Of The Mind: Thought 

Experiments In The Natural Sciences”, sendo esse um desenvolvimento muito mais 

minucioso sobre experimentos mentais do que seu artigo anterior de 1986, Norton 

publica seu artigo de 1986.  

 Nesse seu primeiro trabalho, Norton constrói o vetor de todos seus trabalhos 

futuros sobre experimentos mentais. É nele que pela primeira vez os experimentos 

mentais são apresentados dentro de um sistema epistemológico baseado em 

reconstruções argumentativas. Pretendemos elaborar a seguir uma explicação 

detalhada da tese apresentada por Norton, desde sua ligação com o empirismo até as 

regras lógicas que são utilizadas para justificar os resultados dos experimentos 

mentais. Procuraremos demonstrar que a tese não consegue produzir justificação por 

outros meios que não sejam pelo uso da lógica, ou seja, a teoria deixa de fora muitos 

casos de fontes epistêmicas que poderiam servir como justificadores para os 

resultados dos experimentos mentais.  

  

Experimentos Mentais São Argumentos 

 

Para Norton os experimentos mentais são distinguidos de outras coisas 

semelhantes por pelo menos duas características principais: “experimentos mentais 
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são argumentos que postulam estados de coisas hipotéticos ou contrafactuais 2  e 

invocam particularidades irrelevantes para a generalidade da conclusão” (NORTON, 

1991, p. 129). É o uso de contrafactuais que fornece aos experimentos mentais a sua 

característica mental, sem o uso de tal dispositivos estaríamos apenas descrevendo 

um experimento físico real ou de um estado de coisas. É a presença de 

particularidades irrelevantes a generalização da conclusão que fornecem ao 

experimento mental a sua característica de experimento. Para exemplificar o que são 

particularidades irrelevantes Norton fala sobre um dos experimentos mentais 3 

desenvolvidos por Einstein: 

 
[Einstein] nos pediu para imaginar um físico-observador que foi drogado e 
reacordado dentro de uma caixa. Que há um observador, que o observador é um 
físico, que o físico foi drogado, que ele está dentro de uma caixa - todos essas são 
particularidades irrelevantes para a generalidade da conclusão que Einstein 
procura desenhar. (NORTON, 1991, p. 130)4 
 

 Como não nos parece óbvio que experimentos mentais sempre envolvam o uso 

de argumentos, então necessitamos reconstruí-los explicitamente em forma de 

argumentos para que possamos analisar e avaliar a sua credibilidade. Experimentos 

mentais devem, portanto, ser avaliados da mesma maneira que avaliamos 

argumentos. Nesse sentido Norton defende que “um bom experimento mental é um 

bom argumento; um mau experimento mental é um mau argumento” (NORTON, 

1991, p. 131). Ao reconstruirmos o experimento mental em forma de argumentos, 

podemos eliminar todas as particularidades irrelevantes à conclusão. Essa 

reconstrução, por sua vez, não será um experimento mental justamente por não 

possuir as particularidades irrelevantes. De acordo o autor “qualquer conclusão 

alcançada por um bom experimento mental também será demonstrável por um 

                                                      
2  Aqui podemos nos questionar o que Norton compreende por Hipotético e Contrafactual. 
Infelizmente o autor, em nenhum de seus trabalhos, desenvolve sobre uma possível diferença. 
Poderíamos imaginar que Contrafactual é aquilo que poderia ter sido o caso, mas não o é, ou seja, algo 
“contra o atual”. Hipotético poderia ser compreendido como aquilo que ainda poderá vir a ser o caso. 
Porém, em última medida, estamos falando do mesmo fenômeno: uma situação que não é o caso, mas 
que pode sê-lo. Nesse sentido, parece ser redundante o uso das duas expressões por parte do autor: 
“um estado de coisas contrafactual” seria suficiente para descrever a ideia de algo que não é o caso.  
3 Mais detalhes sobre esse experimento mental e suas supostas particularidades irrelevantes serão 
tratados na nota de rodapé número 7.   
4 Outra passagem em que Norton busca explicar o que são particularidades irrelevantes é onde ele diz 
que “o célebre elevador de Einstein pode ser de madeira, aço ou latão” (NORTON, 2004, p. 54). Como 
argumentaremos mais à frente, não parece ser o caso que as particularidades do experimento onde 
imaginamos um “físico-observador que foi drogado e reacordado dentro de uma caixa” sejam 
irrelevantes, eles possuem um papel central na compreensão do que ocorre no cenário, mesmo que 
possamos omitir tais particularidades na reconstrução lógica, como o autor argumenta.  



 

 

 
 

Roberto Schmitz Nitsche | 39 

 

argumento que não contém essas particularidades e, por isso, não é um experimento 

mental” (NORTON, 1991, p. 131).  

 Norton propõe uma classificação dos experimentos mentais a partir da 

maneira como alcançamos os seus resultados. Na sua abordagem os resultados dos 

experimentos mentais precisam estar livres das particularidades irrelevantes, 

portanto há ao menos duas maneiras de os classificar: a primeira é deduzir das 

premissas uma conclusão livre de particulares irrelevantes; a segunda ocorre com o 

uso de indução. Porém, experimentos mentais podem fazer uso de várias espécies de 

argumentos, não somente dedutivos e indutivos. Norton entende argumentos no 

sentido mais amplo possível.  

 Em 1996, com a publicação de seu artigo “Are thought Experiments Just What 

You Thought?”, Norton demonstra um desenvolvimento mais consistente de suas 

teses. Para ele os experimentos mentais não envolvem nenhum tipo de informação 

empiricamente nova, sendo assim, a única maneira viável para que possamos extrair 

alguma conclusão ao performar um experimento mental, é através de reorganização e 

generalização das informações que já possuímos previamente sobre o mundo físico. 

Esse processo transforma as informações implícitas em explícitas. Quando essas 

informações adquiridas através da experiência entram no experimento mental, elas o 

fazem por meio de hipóteses tácitas, ou seja, não formalmente expressas, ou 

explicitas. Conforme Norton (1996, p. 335), “esse conhecimento prévio repousa, 

eventualmente, na experiência e só pode entrar em experimentos mentais como 

suposições, tácitas ou explícitas. Ou seja, esses dispositivos são argumentos que nos 

levam de nossas suposições a uma conclusão, o resultado do experimento mental”. 

Todo esse processo produz a conclusão do experimento mental. São os 

argumentos que nos levam das hipóteses às conclusões. Quando esse processo ocorre 

por mera reorganização passamos por uma argumentação dedutiva; quando ele 

ocorre por mera generalização passamos por uma argumentação indutiva. Isso 

significa que “o resultado é confiável apenas na medida em que nossas suposições são 

verdadeiras e a inferência válida” (NORTON, 1996, p. 335). 

 Desta maneira, Norton responde ao problema de como é possível que 

experimentos mentais possam produzir resultados falsos. Se todo experimento 

mental pode ser reconstruído em forma de argumentos, retirando-se todas as 

particularidades irrelevantes, deixando explícita apenas a parte lógica da 
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argumentação, então estaremos sob jugo de regras logicamente aceitas. Assim, 

experimentos mentais podem falhar da mesma maneira que argumentos podem.  

Na seção IV de seu artigo de 1996, Norton faz uma síntese de toda sua teoria 

desenvolvida até então. Sua principal postulação é que experimentos mentais podem 

ser reconstruídos como argumentos e que a sua condução, do experimento mental, é 

a execução de um argumento, como podemos ver na seguinte passagem: 

 
(1a) (Contexto da justificação) Todos os experimentos mentais podem ser 
reconstruídos como argumentos baseados em suposições tácitas ou explícitas. A 
crença na conclusão outorgada do experimento mental está justificada apenas na 
medida em que o argumento reconstruído possa justificar a conclusão. 
(1b) (Contexto da descoberta) A conduta real de um experimento mental consiste 
na execução de um argumento, embora isso possa não ser óbvio, uma vez que o 
argumento pode aparecer apenas de forma abreviada e com premissas 
suprimidas. (NORTON, 1996, p. 354) 
 

 A explicação do argumento (1a) já foi feita previamente nas páginas 

anteriores. Para Norton há uma maneira muito simples de se demonstrar a 

veracidade dessa afirmação: basta encontrarmos qualquer experimento mental que 

não possa ser reconstruído como argumento. Em seu artigo de 1991, Norton já havia 

apresentado algumas reconstruções envolvendo experimentos mentais das áreas da 

termodinâmica, das teorias quânticas e da teoria geral da relatividade.  

 Ao aceitarmos (1b) explicamos uma incrível coincidência: experimentos 

mentais falham na mesma medida em que argumentos falham. A credibilidade de um 

experimento mental, ou seja, a sua capacidade de produzir um resultado com 

garantia, coincide exatamente com a credibilidade produzida por um argumento, a 

sua forma reconstruída. Conforme argumenta Norton (1996, p. 356), “[o 

experimento mental] pode fazer apenas o que um argumento pode fazer. Ele não 

pode produzir conhecimento onde um argumento não pode. Ele só pode produzir tal 

conhecimento se um argumento puder”. 

 Assim, Norton chega a sua próxima afirmação: 

 

(2a) A afirmação (1b) explica por que a confiabilidade dos experimentos mentais 
coincide exatamente com a confiabilidade de um argumento. Em particular, um 
experimento mental falha exatamente pela mesma razão que um argumento 
falha: o experimentador faz uma suposição falsa ou emprega uma inferência 
falaciosa. (NORTON, 1996, pp. 356-357) 
 

 Em seu próximo artigo, “Why Thought Experiments Do Not Transcend 

Empiricism?”, de 2004, pela primeira vez Norton fala sobre o tipo de lógica que deve 



 

 

 
 

Roberto Schmitz Nitsche | 41 

 

permear os experimentos mentais; artigo no qual nos deparamos com a sua ideia de 

marca de confiabilidade. A confiabilidade é por ele descrita da seguinte maneira: 

“Tese da confiabilidade5: se os experimentos mentais podem ser usados de forma 

epistemicamente confiável, então eles devem ser argumentos (construídos de forma 

muito ampla) que justifiquem seus resultados ou sejam reconstruíveis como tais 

argumentos” (NORTON, 2004, p. 52). Norton nos adverte que a sua noção de 

argumentação invocada aqui é mais geral e fraca do que aquela que geralmente é 

utilizada por lógicos.  

 O autor acredita que alguns experimentos mentais podem produzir resultados 

confiáveis; confiança essa que vem sendo dada por muitas áreas do conhecimento 

humano, desde a física até a filosofia. Portanto, é necessário que possa haver um 

meio seguro de se fazer uso de experimentos mentais com o qual tenhamos boas 

bases para acreditar e confiar nos seus resultados. Como analogia, Norton fala de um 

oráculo onde “talvez não saibamos como [ele] funciona, mas teríamos bons motivos 

para acreditar em sua confiabilidade se ele tiver um histórico muito forte de 

previsões bem-sucedidas6” (NORTON, 2004, p. 52). Porém, quando falamos de 

experimentos mentais nós não possuímos um tal histórico de resultados confiáveis, 

muito pelo contrário, experimentos mentais possuem uma tendência muito grande 

ao erro. Norton se questiona: “então, por que pelo menos alguns de nós acreditam 

que os experimentos mentais podem ser usados de maneira confiável? Existe uma 

marca de confiabilidade para os experimentos mentais genuínos (trustworthy)?” 

(NORTON, 2004, p. 52). Norton argumenta afirmativamente. Sem o uso dessa marca 

não teríamos condições de avaliar a possibilidade de sucesso de futuros casos de 

experimentos mentais.  

                                                      
5 Aqui Norton utiliza confiabilidade apenas no sentido de ser logicamente confiável. Para um uso 
diferente de confiabilidade ver Goldman “What Is Justified Belief?”, 1979, e o verbete sobre 
confiabilismo epistêmico da Stanford Encyclopedia of Philosophy, disponível em 
“https://plato.stanford.edu/entries/reliabilism/”. 
6 De acordo com um(a) parecerista anônimo(a) poderia haver uma objeção de que essa analogia seria 
inapropriada, pois “se formamos crenças que na maioria das vezes são verdadeiras com base no 
testemunho de um oráculo, parece que é por sorte que alcançamos a verdade. Se pensarmos em 
segurança, na maioria dos mundos próximos, nós creríamos falsamente na conclusão tendo como base 
o testemunho do oráculo. Então a crença no que o oráculo nos diz não é confiável ou segura. Talvez 
fosse mais interessante falar de percepção, por exemplo, que é um exemplo tácito de fonte confiável de 
justificação epistêmica”. Porém, por definição, esse oráculo é algo que produz crenças verdadeiras na 
grande maioria das vezes, então esse oráculo produzirá cresças verdadeiras em qualquer mundo 
possível, e, portanto, minha crença continuaria sendo segura. Por outro lado, mesmo que a analogia de 
Norton realmente seja malsucedida, isso não implicará na rejeição da sua ideia de que experimentos 
mentais falham em grande medida, o que torna difícil encontrar uma possível marca de confiabilidade 
entre experimentos mentais bem-sucedidos.  
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Essa marca “não pode ser algo externo ao experimento mental; isto é, algo 

sobre a pessoa que cria o experimento mental ou sobre o contexto em que é 

proposto” (NORTON, 2004, p. 54). Portanto, não devemos basear a criação dessa 

marca apenas no fato de que algum grupo específico de experimentos mentais sucede 

em sua empreitada. Essa marca deve estar presente dentro do experimento mental 

para que ele possa ser identificado por outras pessoas ao ouvirem ou lerem sobre ele, 

ou seja, uma marca comum a todos os experimentos mentais bem-sucedidos. Por 

outro lado, essa marca também não deve abarcar todas as características dos 

experimentos mentais bem-sucedidos; é necessário que possamos livremente 

modificar suas características para que possamos criar novos casos. Essas 

características modificáveis são as particularidades irrelevantes. Um exemplo disso é 

“o célebre elevador de Einstein 7  [que] pode ser de madeira, aço ou latão 

[particularidades irrelevantes]. Assim, um experimento mental bem-sucedido tem 

uma propriedade estrutural compartilhada por outros experimentos mentais bem-

sucedidos e conteúdo livremente variável” (NORTON, 2004, p. 54). 

Quando reconstruímos o experimento mental, eliminando as particularidades 

irrelevantes, ficamos apenas com as premissas. Dessa maneira, a marca 

necessariamente deve ser algo relacionado a lógica. Norton argumenta que “a marca 

é que o experimento mental usa uma forma de argumento licenciada por uma lógica 

ou pode ser reconstruída como uma” (NORTON, 2004, p. 54). Portanto, é o uso da 

lógica que nos autoriza a encontrar aspectos em comum nos experimentos mentais 

bem-sucedidos, assim como também nos permite fazer avaliações de futuros casos. 

Se tomamos a lógica como a marca que confere o sucesso dos experimentos mentais, 

então é necessário que haja algo na própria lógica que lhe confira essa capacidade. 

Norton exemplifica argumentando que: 

 
[...] lógicas dedutivas são caracterizadas por sua preservação da verdade e lógicas 
indutivas pela preservação de sua probabilidade, de modo que um experimento 
mental usando essas lógicas terá um resultado justificado se proceder de 
premissas verdadeiras. Além disso, devemos esperar que os esquemas dessa 
lógica não sejam muito complicados, de modo que possam ser usados 

                                                      
7 Nesse experimento mental Einstein busca demonstrar que a força da gravidade e da aceleração 
podem ser explicadas da mesma maneira. Uma pessoa dentro em elevador parado na superfície da 
Terra sofrerá e percebera os mesmos efeitos que uma pessoa dentro de um elevador, no espaço, que 
passa por uma aceleração constante igual a da gravidade da Terra. Se imaginarmos que um físico foi 
drogado e reacordado dentro de uma caixa na qual ele não consiga ver o lado de fora, ele não será 
capaz de dizer se está em aceleração constante no espaço ou se parado na superfície da Terra.  
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tacitamente por aqueles que têm a habilidade de usar experimentos mentais 
confiavelmente. (NORTON, 2004, p. 54) 

 
Tendo em mãos a parte teórica da tese de Norton, sabendo sua aplicação e 

regras, principalmente sobre como deve ocorrer a reconstrução e o que permite que 

experimentos mentais sejam bem-sucedidos, partiremos para a análise de uma das 

reconstruções propostas pelo autor. Analisaremos a seguir o experimento mental 

desenvolvido pelo matemático, físico e engenheiro Simon Stevin para provar a lei do 

equilíbrio em planos inclinados. Stevin nos pede para imaginarmos um plano 

inclinado sem atrito em sua superfície. Quando colocamos uma corrente sobre o 

plano, o que ocorre? Basicamente podemos optar por três respostas: podemos dizer 

que o lado esquerdo da corrente é mais pesado, e, portanto, ela deslizará para esse 

lado; podemos dizer que o lado direito é mais inclinado, e, consequentemente, fará 

com que a corrente deslize para a direita; resta, ainda, a opção de dizer que a corrente 

não deslizará para nenhum dos lados.  

 Para resolver o problema, Stevin adiciona mais elos a corrente fazendo com 

que ela se feche completamente. Se optarmos pela primeira ou pela segunda opção, 

deslizar para a esquerda ou para a direita, criaremos uma máquina de movimento 

perpétuo, já que o plano inclinado não possui atrito, contradizendo uma das leis da 

física: sabemos que não é possível a criação de uma máquina de movimento eterno. 

Stevin chega à conclusão de que a corrente deve permanecer em equilíbrio sobre o 

plano inclinado.  

 

Corrente sobre plano inclinado 

 

                                                 Fonte: (NORTON, 1996, p. 350) 

 

 Nos deparamos com o seguinte argumento na reconstrução de Norton: 

 
1. Suposição: O arranjo experimental é como mostrado em I [acima]. 
2. Suposição: O movimento perpétuo é impossível. 
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3. De 1 e 2: A corrente está em equilíbrio estático. 
4. Suposição: O laço ADC está pendurado simetricamente. 
5. A partir de 4: O laço ADC pode ser extirpado sem perturbar o equilíbrio. 
6. A partir de 5: O segmento da corrente AB equilibra exatamente o segmento da 
corrente BC. 
7. De 1 e 6: O resultado de Stevin [em planos inclinados de alturas iguais os pesos 
atuam na proporção inversa dos comprimentos dos planos]. (NORTON, 1996, p. 
350) 
 

Para Norton, o argumento dedutivo aqui reconstruído é tão forte quanto o 

próprio experimento mental em si. A premissa mais forte, que tem sido usada na 

física por muitos anos, é de que máquinas de movimento perpétuo são impossíveis, o 

que faz com que o experimento mental tenha tamanha força argumentativa.  

 

Críticas  

 

 James Robert Brown, em seu artigo “Peeking Into Plato’s Heaven”, de 2002, 

aponta que uma das principais diferenças entre a proposta de Norton e a sua consiste 

no fato de que Norton faz uso de proposições enquanto ele faz uso de intuições. Para 

Norton fazemos uso da percepção do mundo, em um sentido físico, e a 

transformamos em proposições, assim os experimentos mentais nos levam dessas 

proposições para outras proposições derivadas dessas primeiras: “de acordo com 

Brown, [a concepção de experimento mental proposta por Norton] nos leva de uma 

proposição (e algumas proposições de fundo possíveis) a uma proposição” (BROWN, 

2002, p. 1133). Mas para Brown, as percepções que adquirimos não são percepções 

derivadas do mundo físico diretamente, mas sim, são intuições que geramos a partir 

delas: isso seria “um caso de ver com o olho da mente8” (BROWN, 2002, p. 1132).  

Brown, em seu artigo “Why Empirism Won’t Work” de 1993, aponta dois 

problemas com a teoria dos argumentos desenvolvida por Norton. O primeiro ponto 

é que a reconstrução não é capaz de nos dar o insight e o entendimento que os 

experimentos mentais podem nos fornecer; o segundo ponto diz respeito a 

reconstrução não ser capaz de responder à pergunta “como é possível?”. 

                                                      
8 Para Brown, no caso um experimento físico, o experimentador precisa olhar para algo, por exemplo 
um termómetro, onde o experimento nos leva de uma percepção a uma proposição. O autor 
argumenta que o mesmo ocorre com experimentos mentais, porém em vez de fazer uso da percepção 
fazemos uso das intuições, que então tornam-se um caso de ver com o olho da mente.  



 

 

 
 

Roberto Schmitz Nitsche | 45 

 

 Brown concorda com Norton quando ele diz que o demônio do experimento 

mental de Maxwell 9  é irrelevante para o resultado alcançado, ou seja, as 

particularidades irrelevantes, quando retiradas, não afetam os resultados dos 

experimentos mentais. Porém, a crítica de Brown se dirige a maneira como 

entendemos o experimento mental sem as particularidades irrelevantes: elas 

possuem um papel fundamental para que possamos compreender o que se passa 

dentro dele. Conforme Brown, “o ponto do demônio de Maxwell não é provar uma 

conclusão até agora não estabelecida, mas em vez disso nos fornecer aquela coisa 

ilusiva, insight e entendimento” (BROWN, 1993, p. 276). Ao performarmos esse 

experimento mental acabamos adquirindo uma compreensão de um mundo físico 

hipotético que não alcançaríamos fazendo uso apenas de argumentos. Brown afirma 

que “Norton está certo em um sentido nesse exemplo quando afirma que os detalhes 

pitorescos não desempenham nenhum papel no argumento: o demônio é irrelevante 

para a derivação da conclusão. Mas o demônio não é irrelevante para o entendimento 

dessa conclusão” (BROWN, 1993, p. 276). 

 A segunda crítica ataca a possibilidade explicativa que as formas narrativas 

dos experimentos mentais possuem e que as reconstruções de Norton não são 

capazes de possuir. Conforme Brown: 

 
Há uma forma de explicação na ciência que tenta responder à pergunta “como é 
possível”. O demônio de Maxwell é um exemplo. Em geral, as explicações 
narrativas na história e na biologia são paradigmáticas dessa forma. As 
explicações contam uma história em que os eventos a serem explicados fazem 
sentido. Nós vemos como as coisas podem acontecer - não como elas realmente 
acontecem ou aconteceram”. (BROWN, 1993, 274) 
 

Como exemplo, Brown fala do evolucionismo por um lado e de girafas com 

pescoços compridos de outro. A forma narrativa procura nos ligar da teoria a algo no 

mundo, ela busca dizer como é possível a existência das duas coisas. Podemos 

imaginar que, por exemplo, para um determinado ambiente, animais com pescoços 

mais compridos conseguiram se alimentar melhor e produzir proles mais adaptadas 

ao ambiente do que animais que não foram capazes de se alimentar da mesma 

                                                      
9 Nesse experimento mental se imagina um gás dividido em duas câmaras. Entre a divisória das 
câmaras há um pequeno demônio capaz de abrir uma passagem para que as partículas mais agitadas 
(quentes) de uma câmara passem para a outra, e as partículas menos agitadas (frias) do outro lado 
passem para o primeiro. A segunda lei da termodinâmica afirma, de maneira superficial, que o gás 
buscaria se equilibrar termicamente, o estado com entropia máximo. Porém, esse experimento busca 
demonstrar que é possível aquecer e esfriar o mesmo gás apenas selecionando cuidadosamente suas 
partículas constituintes a partir de seu grau de agitação.  
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maneira. A simples reconstrução do experimento mental, segundo Brown, falha em 

nos trazer essa compreensão. 

Carmo critica a abordagem de Norton apontando que ela exclui todos os 

experimentos mentais envolvendo raciocínio sintético, ou seja, “experimentos 

mentais que não estão apenas testando o escopo de conceitos, testando teorias ou 

hipóteses para contradições, ilustrando ou clareando uma posição complexa ou 

abstrata, detectando os casos imprecisos ou casos limites de um conceito” (CARMO, 

2017, p. 58). Tais experimentos mentais não podem ser reconstruídos em forma de 

argumentos, pois muitos deles não dispõem de uma premissa conclusiva ou 

terminam com perguntas, em vez de conclusões. Mas por outro lado, quando é 

possível traduzir um experimento mental em forma de argumentos, a reconstrução 

“falha ao capturar o alvo para o qual o experimento foi projetado” (CARMO, 2017, p. 

60), perdendo a força persuasiva que muitos experimentos mentais possuem e que 

argumentos não possuem.  

 Experimentos mentais nos apresentam situações nas quais devemos nos 

engajar em um movimento construtivo para dar significação aos casos excepcionais 

que eles nos apresentam, levando a possíveis mudanças de perspectiva sobre 

conceitos que já possuímos. Tal movimento não ocorre somente pela forma de 

raciocínio lógico-hipotético em que o cenário nos é apresentado. Se, como Norton 

argumenta, retirarmos todas as particularidades irrelevantes, que não aparecem na 

versão reconstruída do experimento mental, “nós também o isolamos de uma rede de 

eventos da qual ele faz parte” (CARMO, 2017, p. 63), prejudicando significativamente 

a sua força persuasiva. Carmo aponta que a tese de Norton também não deixa espaço 

para o uso de intuições: experimentos mentais “descrevem as particularidades de 

maneiras que podem tornar manifesto nosso conhecimento de base, porque às vezes 

eles rastreiam intuições do nosso sistema conceitual. Argumentos não rastreiam 

intuições, mas apenas demonstram formas válidas de raciocínio” (CARMO, 2017, p. 

62).  

 Carmo concorda em parte com Norton, alguns experimentos mentais podem 

ser reconstruídos como argumentos, mas há outros que não podem. Por outro lado, 

quando fazemos o processo inverso, transcrever argumentos em experimentos 

mentais, “parece não haver ganho explicativo na tradução” (CARMO, 2017, p. 62). No 

mesmo sentido, o autor aponta que “os argumentos não fornecem novas informações 
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sobre o mundo, mas testam a validade de nossas suposições sobre eles” (CARMO, 

2017, p. 62). Carmo traz o experimento mental de Hubert Schwyzer10 como um 

exemplo do tipo que pode ser reconstruído em forma de argumentos, mas que perde 

sua capacidade de compreensão. Nesse experimento mental Schwyzer buscar provar 

que as regras do xadrez não são condições suficientes para jogar xadrez. 

Na interpretação de Carmo, o jogo de xadrez de Ruritânia é um ritual sagrado, 

que é executado uma vez por ano para ver a sorte do povo de acordo com as vontades 

dos deuses. Se as peças brancas derem xeque-mate nas peças pretas, a comunidade e 

os cultivos florescerão, por outro lado, se as peças pretas derem xeque-mate nas 

brancas, haverá problemas. Conforme alega Carmo, “parece claro que um jogo 

competitivo como o xadrez é dependente de nossos conceitos metainstitucionais 

como ‘vitória’ ou ‘derrota’, por exemplo, mas isso não parece se seguir imediatamente 

da forma argumentativa desse caso imaginário” (CARMO, 2017, p. 64). Se seguirmos 

as ideias da tese de Norton, retirando as particularidades irrelevantes, não 

conseguiremos com facilidade observar “como a conclusão a favor dos conceitos 

metainstitucionais decorre exclusivamente das premissas explícitas” (CARMO, 2017, 

p. 64). O autor reconstrói o experimento mental da seguinte maneira: 

 
1. Na Ruritânia, dois homens estão jogando xadrez de acordo com suas regras. 2. Mas na 
Ruritania o xadrez não é um duelo ou batalha, pelo contrário, o xadrez não é um jogo 
competitivo. 3. Se (1) for verdadeiro, um dos jogadores deve ganhar enquanto o outro 
deve perder, ou ocasionalmente o jogo termina em empate (suposição de fundo). 4. Mas 
por (2) e (3), se o xadrez do Ruritania não é um jogo competitivo, então não pode haver 
um vencedor e um perdedor, e o jogo não pode terminar em empate. 5. Portanto, (1) deve 
ser falso, porque o xadrez é um jogo competitivo. 6. Portanto, em Ruritania os dois 
homens não estão jogando xadrez. (CARMO, 2017, p. 65) 

 
Segundo a tese de Norton, se essa reconstrução  estiver  correta,  não  

podemos retirar mais nada desse argumento, dessa forma reconstruída, porque se 

                                                      
10 Imagine o seguinte. Eu já estive na Ruritânia há algum tempo e posso falar a língua razoavelmente 
bem. Um dia, acompanho meu anfitrião com sua família até um certo prédio, onde um grande número 
de pessoas está sentado em círculo no chão, murmurando entre si agitadamente. No centro do círculo 
há uma pequena mesa com duas cadeiras, e na mesa há um tabuleiro de xadrez com peças de xadrez 
arrumadas para o começo de um jogo. Depois de um tempo, dois homens em roupas elaboradas 
entram na sala e se sentam em lados opostos da mesa; logo após, os que estão sentados no chão se 
calam e observam atentamente. Os homens que estão na mesa prosseguem, com o que parece ser um 
ar de grande concentração, para movimentar as peças de xadrez no tabuleiro de acordo com as regras 
do xadrez. Parece-me, no entanto, que eles jogam um jogo bastante selvagem, e eu não vejo nenhuma 
estratégia consistente nos movimentos de qualquer jogador. A excitação aumenta até que, depois de 
mais ou menos uma hora, as peças brancas dão xeque-mate nas pretas. Então todos os presentes, 
incluindo os dois homens à mesa, mostram sinais de alívio extremo; eles esfregam as sobrancelhas, 
sorriem e parabenizam um ao outro. Isso parece estranho, mas não especialmente assim; eu vi muitas 
coisas estranhas na Ruritânia. (SCHWYZER, 1969, p. 456) 
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buscarmos avaliar a reconstrução através da sua forma logico-argumentativa, a única 

coisa que importará será a maneira como os argumentos serão apresentados, em vez 

de seu conteúdo. Na versão reconstruída, o experimento mental de Schwyzer perde 

sua força persuasiva, justamente pela falta das particularidades relevantes que 

produzem a força discursiva. Carmo aponta que está claro que “os resultados 

importantes extraídos desse experimento mental vão muito além da conclusão 

extraída das premissas da versão formalizada” (CARMO, 2017, p. 65). 

Ao mesmo tempo que a abordagem de Norton não autoriza o uso de intuições, 

como apontado por Carmo, outras fontes epistêmicas, independentemente de serem 

básicas ou não, como a percepção, o testemunho, o raciocínio e a intuição racional 

também não recebem nenhum tipo de atenção ou explicação. O mesmo ocorre com 

casos de conhecimento que em algum sentido possam ser classificados como não-

proposicionais, independentemente de qual definição aderirmos sobre o que 

conhecimento não-proposicional é. Aceitar a teoria de Norton é reduzir a 

epistemologia à lógica, já que a justificação será dada através do uso de fórmulas 

lógicas válidas e não de fontes epistêmicas.  

 

Considerações Finais 

 

 A abordagem desenvolvida por John Norton consegue ser muito frutífera e 

resolver alguns dos principais problemas relacionados com a epistemologia dos 

experimentos mentais. Conseguimos uma explicação razoável sobre a origem das 

informações utilizadas dentro dos experimentos mentais, ou seja, para Norton todas 

as informações provêm da nossa observação do mundo físico, elas são colocadas em 

um cenário e a partir dele elaboramos o experimento mental. Quando estamos em 

meio ao processo de execução, não entramos mais em contato com o mundo físico 

para conseguir novas informações, passamos a laborar apenas com as informações já 

disponíveis, através de processos de reorganização e generalização. 

 Aceitando que experimentos mentais possam ser reconstruídos em forma de 

argumentos, resolvemos o problema de explicar como experimentos mentais podem 

falhar. Como Norton aponta, ao reconstruirmos o cenário em argumentos que 

estejam contidos em alguma forma lógica aceita, podemos observar com mais clareza 

os passos argumentativos utilizados no experimento mental. Esse processo faz com 
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que argumentos implícitos se tornem explícitos, e, assim, podemos, com mais 

facilidade, procurar por problemas lógicos, como o uso de premissas falsas e falácias. 

Tal processo pode igualmente ser utilizado no caso de experimentos mentais que 

produzam resultados contraditórios.  

 Outros problemas não são solucionados e ainda novos surgem com a 

explicação proposta por Norton. Experimentos mentais fora das ciências não entram 

no escopo da explicação da tese, já que sua preocupação não diz respeito a 

experimentos mentais na filosofia, por exemplo. O autor não deixa espaço para o uso 

de fontes epistêmicas para justificar os resultados e conclusões dos experimentos 

mentais, dificultando a possibilidade de se explicar como muitas vezes temos uma 

compreensão muito rápida dos experimentos mentais, ou seja, não há explicação 

para o insight e o entendimento apontados por Brown, tudo o que podemos utilizar 

para avaliar e validar as conclusões são as estruturas desenvolvidas pela lógica. A 

abordagem de Norton não consegue explicar o porquê de a reconstrução de 

argumentos em experimentos mentais não produzir ganho explicativo, já que a 

versão não reconstruída o possuí. Assim, a reconstrução faz com os experimentos 

mentais percam a força persuasiva que possuem, e que argumentos não possuem. 
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4. FECHO EPISTÊMICO E NATUREZA DA JUSTIFICAÇÃO 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-04 
Vinícius Felipe Posselt1 

 

1. Sobre o Fecho da Justificação 

 

Um conjunto de objetos é dito exibir fecho (ou ser fechado) sob uma dada 

operação se o resultado da aplicação dessa operação a qualquer membro do conjunto 

for, ele próprio, um membro do mesmo conjunto2. Por exemplo, o conjunto de 

proposições verdadeiras está fechado sob implicação lógica: a implicação de uma 

proposição verdadeira sempre será uma proposição verdadeira. Um princípio de 

Fecho Epistêmico seria, de modo genérico, a ideia de que um componente epistêmico 

é fechado sob uma dada operação. 

Na epistemologia pós-Gettier, muitos são os que acreditam que haja alguma 

versão de princípio de fecho epistêmico verdadeira, e poucos são os que negam a 

existência de um princípio de fecho epistêmico verdadeiro. O primeiro grupo pode 

ser dividido em dois segmentos: aqueles que motivam um princípio de fecho em 

termos de conhecimento, e aqueles que motivam um princípio de fecho em termos de 

justificação epistêmica (entendida aqui em termos gerais). 

De Almeida (2018) dá boas razões para crer que certos filósofos defendem o 

princípio de fecho do conhecimento por mera aversão ao conceito de justificação. 

Outros filósofos, ao contrário, motivam um princípio de fecho redigido nestes 

termos:  

Fecho da Justificação (FJ): “Se S está justificado ao crer que P (ou tem 

justificação para crer que P), e P implica Q, então S está justificado ao crer que Q.” 

 A ideia de que justificação é transmitida infalivelmente, no entanto, também é 

alvo de críticas na literatura filosófica. Nas seções seguintes, descreverei alguns dos 

problemas que o fecho da justificação irrestrito, tal como descrito acima, pode 

enfrentar. 

                                                      
1Graduando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista de 
iniciação científica BPA/PUCRS. E-mail: vf.posselt@gmail.com 
2 Klein diz que “um conjunto de objetos O é dito exibir fecho (ou ser fechado) sob uma dada operação, 
R, na medida que para cada objeto, x, se x é um membro de O e x é possui a relação a R com qualquer 
objeto, y, então y é um membro de O” (Klein, 1999, p. 146). Tradicionalmente, o “fecho” pode ser 
descrito como uma propriedade lógico-matemática. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-04


 
 
 
 
52 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1 

2. Problemas da lógica da relevância 

 
“A lua é feita de queijo verde. Portanto, ou está chovendo no Equador agora ou 

não está3 (Mares, 2014).” Parece que há algo de errado nesse tipo de inferência. O 

exemplo que Mares utiliza na Stanford Encyclopedia of Philosophy nos indica que, 

na lógica clássica, a conclusão nem sempre se segue das premissas de uma inferência.  

Cá está uma explicação para o que ocorre com inferências deste tipo: há uma 

falha de transmissão de verdade – e, portanto, de validade – na implicação. O 

argumento não é válido, já que a premissa é irrelevante para a conclusão. Os 

filósofos que defendem essa tese são chamados de lógicos da relevância. Eles acusam 

a lógica clássica de validar falácias do tipo non sequitur (ou falácia da relevância), 

onde a conclusão não possui nenhuma conexão com as premissas de um argumento.  

O que é validade, afinal de contas? Para um lógico da relevância, 

evidentemente, é mais do que a preservação necessária de verdade. De outra forma, 

pode-se dizer que a preservação de verdade clássica não é condição suficiente para a 

validade de um argumento. Relevantistas elaboraram uma série de regras semânticas 

para condições de validade envolvendo “relevância” e diversos sistemas de relevância 

para operações lógicas4. 

De Almeida engenhosamente indica que os relevantistas perderam o ponto do 

problema: O que casos non sequitur revelam é que “relevância” é necessária para 

raciocínios justificados, e não para implicações lógicas (Cf. DE ALMEIDA, 2018, p. 

45). A resposta para o que há de estranho em casos non sequitur não se encontra na 

lógica, e sim na epistemologia: de Almeida sugere que o que deixa de ser transmitido 

das premissas para a conclusão de non sequiturs é a justificação – e não o valor-

verdade – das premissas. Se entendermos “relevância” como uma condição 

necessária para transmissão de justificação (e não de qualquer outro elemento 

epistêmico como, por exemplo, o valor-verdade de uma proposição), faz sentido 

pensar que há uma falha de transmissão de justificação em falácias como a anterior. 

Assim afirma de Almeida: 

 
[...] um caso non sequitur é um caso de raciocínio dedutivo no qual as premissas 
não são relevantes para a conclusão, ou não garantem de modo relevante a 
verdade da conclusão (no sentido de ser evidencialmente essencial para a 

                                                      
3Tradução nossa. “The moon is made of green cheese. Therefore, either it is raining in Ecuador now 
or it is not.” 
4 Para mais detalhes, ver Relevance Logic (2014) 
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conclusão). Uma resposta satisfatória diria que, em um caso de raciocínio 
propriamente descrito como non sequitur, algo de valor epistêmico além da 
verdade, tanto conhecimento ou justificação, deixar de ser transmitido das 
premissas para a conclusão (DE ALMEIDA, p. 6)5. 
 

Em todo o caso non sequitur, há uma falha de transmissão de justificação das 

premissas para a conclusão. Toda a conversa relevantista poderia ser “traduzida” 

para uma conversa sobre fecho epistêmico; no entanto, os lógicos da relevância nem 

consideram as discussões sobre fecho epistêmico durante as últimas cinco décadas. 

Considere o caso a seguir: 

 
O Prefeito: Você acredita, com base em excelente evidência, que o prefeito é um 
cidadão exemplar. De acordo com o seu professor de epistemologia, a justificação 
é infalivelmente transmitida por implicação. Então, se o professor está certo, 
você está justificado em acreditar, com base em sua admiração pelo prefeito, que 
ou o prefeito é um cidadão-modelo ou um cúmplice secreto de Tony Soprano em 
um esquema de extorsão. Mas você não consegue entender como a crença de que 
o prefeito é um cidadão exemplar ou a evidência para acreditar que ele é esse tipo 
de cidadão poderia justificar a proposição disjuntiva. Você simplesmente não 
pode deixar de lado a sensação de que uma disjunção nos apresenta 
possibilidades vivas; mas sua evidência exclui a hipótese de que o prefeito é um 
criminoso. (De Almeida, 2018a, p. 8)6 
 

Da mesma forma que os lógicos da relevância dizem que no caso anterior há 

uma falha de transmissão de relevância – e, portanto, de validade – na disjunção, o 

que pode estar acontecendo é que a justificação deixa de ser transmitida da premissa 

para a conclusão. De Almeida sugere, portanto, que a negação do Fecho Epistêmico 

da Justificação – e de qualquer outro fecho epistêmico – nos dá a possibilidade de 

aceitarmos a lógica clássica sem as reformas propostas pelos lógicos da relevância. 

 

3. Justificação proposicional e Justificação doxástica 

 

É   de  comum   acordo    na  epistemologia    contemporânea      que    qualquer 

                                                      
5 Tradução nossa. “[…] non sequitur is a piece of deductive reasoning in which the premises fail to be 
relevant to the conclusion, or fail to relevantly guarantee the truth of the conclusion (in the sense of 
being evidentially essential to the conclusion). A satisfying reply would hold that, in a case of 
reasoning properly described as a non sequitur, something of epistemic value other than truth, 
either knowledge or justification, fails to be transmitted from premises to conclusion.” 
6 Tradução nossa. “The Mayor: You believe, on excellent evidence, that the mayor is a model citizen. 
According to your epistemology teacher, justification is infallibly transmitted by classical 
entailment. So, if the teacher is right, you are justified in believing, on the basis of your admiration 
for the mayor, that the mayor is either a model citizen or Tony Soprano's secret accomplice in an 
extortion scheme. But you can't understand how either the belief that the mayor is a model citizen or 
the evidence for believing that he is that kind of citizen could justify the disjunctive proposition. You 
just can't shake the feeling that a disjunction presents us with live possibilities; but your evidence 
rules out the hypothesis that the mayor is a criminal”. 
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análise sobre justificação epistêmica deve levar em consideração a distinção entre 

justificação doxástica e justificação proposicional. Justificação proposicional é o tipo 

de justificação que um agente possui quando ele tem boas razões para crer em 

alguma proposição7. Para S ter justificação proposicional para P, S não necessita crer 

que P. Pelo contrário: S pode ter uma justificação proposicional para crer 

futuramente em uma proposição, mesmo não crendo nela no momento presente. 

Justificação doxástica, por outro lado, se refere ao tipo de justificação que se possui 

quando se crê justificadamente em uma proposição – ou, em outras palavras, quando 

S possui justificação proposicional para P e crê que P com base nessa mesma 

justificação. Como Flores menciona, “[justificação doxástica] é ter um estado 

psicológico – uma crença – justificado epistemicamente 8  (Flores, 2017, p.142). 

Robert Audi faz uma excelente distinção entre outros dois tipos de justificação 

epistêmica que também não envolvem crença 9:  

Justificação situacional: Quando S possui razões para crer que P – e se S 

crer em P por estas razões, tem justificação situacional.  A proposição P, então, é 

justificada para S (reflexão revelatória). 

Justificação estrutural: Quando S possui justificação para P (a justificação 

é acessível por introspecção), mas ela não está organizada de forma a justificar S a 

crer que P. P é justificável (e não justificada) para S. No entanto, essa justificação 

pode tornar-se situacional caso agente passe por uma reflexão gerativa. 

O Fecho da Justificação, tal como descrito na seção anterior, é dito 

tipicamenyr ser fecho de justificação proposicional. No entanto, vale notar que uma 

versão de fecho poderia ser formulada para a justificação do tipo “estrutural”: Se S 

possui justificação (estrutural) para P, e P implica Q, então S possui justificação 

(estrutural) para Q. O que deve ser destacado aqui é que o Fecho de justificação não 

precisa tratar somente do fenômeno da justificação proposicional, mas também de 

outras formas de justificação. 

 

 

 

                                                      
7 Há muito o que ser dito sobre justificação proposicional, mas esta parece ser uma definição que 
melhor acomoda as intuições mentalistas. 
8 Tradução nossa. “[doxastic justification] is to have a psychological state – the believing – 
epistemically justified” 
9Apesar de diferentes, todos as duas estão relacionadas ao conceito de justificação proposicional. 
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4. Internismo e externismo em epistemologia 

 

De modo geral, o internismo epistêmico sustenta que conhecimento requer 

justificação e que a natureza dessa justificação é completamente determinada pelos 

estados ou razões internas de um sujeito. Todos os filósofos internistas aceitam que 

justificação epistêmica consiste em razões que são, de alguma forma, “internas” ao 

sistema cognitivo do agente. Epistemologias externistas sobre conhecimento negam 

pelo menos um desses compromissos: ou conhecimento proposicional não exige 

justificação ou a natureza dessa justificação não é completamente determinada por 

fatores internos. 

Existem diferentes formas de entender a noção de justificação “ser interna” a 

um agente; Internismo de acesso (ou internismo acessibilista) nos diz que um agente 

deve (ou pode) ter uma forma de acessar os justificadores de uma crença. Assim 

sendo, a justificação é reflexivamente acessível: sempre que um agente possui uma 

crença justificada, ele está em posição de acessar apenas por reflexão qual é o 

justificador de sua crença (Cf. CARTER, KALLESTRUP, et al., 2014, p. 65).  

Em contraste, o mentalismo sustenta que apenas estados mentais não-factivos 

– isto é, estados mentais que não implicam verdade da proposição – podem justificar 

crenças, pois apenas estados mentais são internos à mente do agente. De forma geral, 

pode-se dizer que a tese mentalista aceita que apenas estados mentais são razões 

para crenças. É importante notar que essas duas versões de internalismo são 

independentes: Alguém pode defender a tese de que os justificadores devem ser 

acessíveis a um agente e negar que os mesmos justificadores sejam estados mentais. 

Da mesma forma, alguém pode defender a tese de que todos os justificadores são 

estados mentais, ainda que negue que eles devam ser acessíveis por reflexão (Cf. 

CARTER, KALLESTRUP, et al., 2014, p. 65-66). 

Além do mais, as duas correntes internistas devem ser entendidas como visões 

sobre justificação proposicional, e não sobre justificação doxástica. Em uma visão 

acessibilista, todos os fatores que determinam se a crença é proposicionalmente 

justificada são refletivamente acessíveis. Da mesma forma, o mentalismo propõe que 

estados mentais é que determinam o status de justificação proposicional de um 

agente (Poston, s.d.). 
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5. Fecho e Internismo 

 

Existem, porém, alegações na literatura de que o Fecho da Justificação é 

incompatível com tais concepções internistas sobre justificação. Tome, por exemplo, 

as palavras de Feldman (In Defence of Closure, 1995, p. 487): 

 
Há detalhes sobre exatamente como formular o princípio de fecho que merece 
atenção. Claramente, não é verdade que, se você está justificado em acreditar em 
uma proposição, então está justificado em acreditar em todas as suas 
consequências lógicas. Essas consequências lógicas sempre incluirão 
consequências complexas e distantes que você nem entende. Tais consequências 
não se justificam para você. Portanto, um princípio de fecho irrestrito é falso10. 

 
De acordo com o Fecho da Justificação, se eu tenho justificação para P, e P 

implica Q, eu tenho justificação para a mesma proposição Q, independente da minha 

capacidade cognitiva de entender Q. Feldman e outros11 argumentam que o fato de o 

Fecho da Justificação permitir que se tenha justificação para proposições complexas 

é uma objeção ao princípio. Mas por que isso seria um problema para visões 

internistas? 

De acordo com uma visão acessibilista formulada por Feldman (2004), S pode 

ter justificação para P somente se algum justificador de P está sendo acessado 

atualmente por S. Considere o princípio a seguir:  

Tese acessibilista forte: S tem P como evidência em t sse S está pensando 

em P no tempo t12 (Feldman, 2004, p. 232). 

Para a tese acima, S precisa crer na proposição implicadora e precisa 

considerar a cadeia de razões para ter justificação proposicional para proposições 

implicadas. Em longas cadeias de proposições, contudo, os fatores que determinam 

se a crença na proposição última é proposicionalmente justificada não são 

atualmente acessíveis por S. Mas o Fecho da Justificação garante a transmissão de 

justificação de forma infalível para qualquer consequência de qualquer proposição. 

As teses são incompatíveis: logo, ou nem todos os justificadores relevantes devem ser 

acessíveis atualmente para  S  ter 

                                                      
10Tradução nossa. “There are details about exactly how to formulate the closure principle that 
warrant attention. It is clearly not true that if you are justified in believing a proposition then you 
are justified in believing all its logical consequences. Those logical consequences will always include 
complex and distant consequences you do not even understand. Such consequences are not justified 
for you. So an unrestricted closure principle is false”. 
11 Kvanvig (2006) faz um ataque semelhante ao princípio. 
12 Tradução nossa. “S has p available as evidence at t iff S is currently thinking of p”. 
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justificação proposicional para P, ou justificação não é transmitida infalivelmente13. 

Além disso, o fecho epistêmico parece ir contra a intuição mentalista sobre 

justificação.  

Considere o caso descrito por Audi: “[...] mesmo justificação proposicional 

existe não apenas porque a proposição é justificável em abstrato, mas porque alguém 

tem propriedades reais que tornam as evidências relevantes acessíveis” (Audi, 1993, 

p. 279). Justificação proposicional parece ser um propriedade “pessoal”; nesse 

sentido, é natural pensar que esse tipo de justificação esteja disponível 

cognitivamente para o agente – ou, como diz BonJour, esteja “dentro de seu alcance 

cognitivo” (BonJour, 2002, p. 222). 

Por que razões são estados mentais não-factivos, de acordo com o mentalismo, 

nenhum fator não mental pode ajudar a determinar se S possui justificação 

proposicional para qualquer crença. O internismo mentalista exige que as razões 

justificadoras sejam inteligíveis para S. No entanto, de acordo com o Fecho da 

Justificação, S pode possuir justificação para uma proposição mesmo que S não 

tenha capacidades cognitivas para entendê-la. Tal desconforto gera a desconfiança de 

que a razão que S possui para crer nessa proposição parece não estar disponível para 

ele.  

 

6. Considerações Finais 

 

Constatamos que certos casos envolvendo non sequiturs evidenciam uma 

possível falha na transmissão de justificação de um argumento, ao invés de uma falha 

de transmissão de verdade. Além disso, vimos que a tese forte acessibilista é 

incompatível como o fecho epistêmico da justificação. Parece haver também um 

desconforto de teóricos mentalistas com o fecho epistêmico da Justificação. Tal 

                                                      
13 Feldman responde (cf. FELDMAN, 2004, p. 236) a uma objeção semelhante: nem sempre estamos 
pensando na evidência justificadora e, logo, a tese é muito forte. A resposta de Feldman a essa objeção 
envolve uma distinção entre ‘conhecimento ocorrente’ e ‘conhecimento disposicional’. Conhecimento 
ocorrente é o tipo de conhecimento que S possui enquanto pensa na evidência justificadora. 
Conhecimento disposicional, por outro lado, é o tipo de conhecimento que S possui desde que, caso 
pensasse na evidência justificadora, saberia de modo ocorrente – mas como não pensou, sabe apenas 
de modo disposicional. O problema é que a distinção de Feldman não evita o problema anterior: 
existem consequências lógicas de proposições que não são sequer disposicionalmente sabidas pelo 
sujeito doxástico. Assim sendo, se o princípio de Fecho for verdadeiro, existem justificadores que não 
podem ser acessados por S. 
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desconforto parece se dar pelo fato de que o Fecho garante justificação para crenças 

que estão fora do alcance cognitivo de agentes limitados. 
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5. SOMOS ÉTICOS?  

MEDITAÇÕES SOBRE ÉTICA EM MITOS DE ANÉIS DE PODER 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-05 

Adriano Boettcher Brandes1 

“Clássico parece ser o que atravessa os tempos e se mantém diante de qualquer 
transformação da época, ou bem, o que passa de sua época, o que se faz 
universal, o que sobrevive, o que carrega em si alguma imortalidade...” 

Marcela Villavella – Psicanalista e poeta argentina. 
 

Preâmbulo 

 

Praticamente todas as civilizações que existiram, em todos os tempos, usaram 

determinados adornos que tinham utilidades que vão desde a estética pura até 

significados rituais e simbólicos. Anéis transitaram, e transitam, entre significados 

simbólicos de status, poder, posição social, respeito, filiação, autoridade e outros. As 

primeiras escavações em tumbas egípcias revelavam, dentre inúmeros tesouros 

arqueológicos, anéis usados pelos senhores cujos corpos jaziam em seus sarcófagos, 

mumificados. Os gregos e romanos usavam como símbolo de status. Até a época do 

Renascimento, o anel era fundamental para a selagem de documentos oficiais com o 

lacre de cera. Ainda na atualidade o anel é usado como símbolo de engajamento entre 

nubentes que pretendem fixar compromisso sério e em profissões específicas. Em 

todas as épocas os anéis estiveram presentes, andando lado a lado com a 

humanidade e, como um retrato próprio de seu contexto e de seu tempo, seguiam 

padrões de design, de forja e de adornamento com metais e pedrarias específicos.  

 

O anel de Giges 

 

O mito do anel de Giges, presente no  livro  II  de  “A  República”,  de  Platão, 

trata da estória de um homem simples e bondoso que trabalhava como pastor na 

Lídia. Em determinada ocasião, Giges pastoreava o seu rebanho quando ocorre uma 
                                                      
1 Psicanalista (APRÈS COUP), Psicólogo Clínico (CRP 07/26579), Perito Judicial e Assistente Técnico 
em Psicologia. É bacharel em Psicologia (PUCRS), tendo realizado mobilidade acadêmica na 
Universidade de Vigo (Ourense, Espanha) e é mestrando em Filosofia (UNISINOS). Atua como 
Psicanalista na Après Coup Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e de Buenos Aires — onde integra 
seu departamento clínico, é membro associado e é membro da equipe editorial da Revista de 
Psicanálise e Cultura Anna. O. Contato profissional: (51) 991.438.238 ou 
adriano.brandes@hotmail.com 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-05
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tempestade que, de tão violenta, rasga uma fenda no solo. Maravilhado com o 

ocorrido, Giges desce até o fundo desta fenda e descobre, para sua surpresa, que ali 

existiam itens fantásticos e também um cadáver dentro de um tipo de sarcófago de 

bronze, cujo tamanho era maior do que um homem normal e que nenhuma veste ou 

adorno tinha, exceto por um anel de ouro. O pastor toma para si o anel e deixa o 

local. Após este ocorrido, em uma espécie de assembleia de pastores, Giges, que 

estava entre seus pares, gira o engaste do anel para dentro da mão e se percebe 

invisível. Quando tornou a girar o engaste do anel para fora da mão, tornou-se 

visível. Ele se certifica dessa capacidade e, valendo-se destas vantagens, o bom e 

virtuoso Giges passa a praticar os mais variados delitos contra o próximo, inclusive, 

seduzindo a rainha e matando seu rei.  

 

O Anel do Nibelungo 

 

“O Anel do Nibelungo” (Der Ring des Nibelungen), obra épica do compositor 

alemão Richard Wagner, é um ciclo de quatro óperas que compõe a tetralogia do 

anel: O Ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried e O Crepúsculo dos Deuses. 2 Este 

trabalho amalgâmico de Wagner é baseado, quase inteiramente, em elementos da 

mitologia germânica e nórdica, especialmente na Canção dos Nibelungos,3 poema 

épico escrito em alto alemão na Idade Média por volta de 1200, na Saga dos 

Volsungos e nos Eddas em prosa e em verso. É interessante observar que O anel do 

Nibelungo, de Wagner, não é a mitologia escandinava propriamente dita, mas uma 

adaptação dramática que reúne componentes locais de folclore e de antigas religiões, 

em uma saga épica única. O ciclo de quatro óperas foi apresentado em sequência pela 

primeira vez na cidade de Bayreuth, de 13 a 17 de agosto de 1876, em um teatro 

construído inteira e especialmente com o propósito de acomodar e apresentar seus 

trabalhos, o Bayreuth Festspielhaus. O cerne da história de “O Anel do Nibelungo” é 

relacionado com a forja de um anel mágico, feito pelo anão ferreiro Alberich — 

pertencente à raça dos Nibelungos — com o ouro encantado que fora roubado por ele 

e que antes jazia ao fundo no rio Reno, guardado por três donzelas. O preço para 

possuir o tal tesouro, antes puro e intocado, fora a total renúncia ao amor. Com este 

anel dotado de grandes propriedades mágicas, Alberich escraviza tiranicamente 

                                                      
2 Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried e Götterdämmerung respectivamente, em alemão. 
3 Das Nibelungenlied no original, em alemão. 
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todos seus semelhantes, inclusive seu irmão Mime, até que ele tem o seu anel 

subtraído pelos deuses Odin (Wotan na mitologia germânica) e Loki (Logi/Loge na 

mitologia germânica). A partir daí, o anel passa por diversas mãos e é alvo de cobiça 

de diversos seres e causa a ruína de todo aquele que o possuir. 

Durante o desenvolvimento do extenso enredo, rico em detalhes e povoado 

por deuses e criaturas com poderes extraordinários, é compreendido que ele (o anel) 

não deixará de causar o mal até que seja retornado ao seu lugar de origem: o fundo 

do rio Reno. O que de fato ocorre na última parte, O Crepúsculo dos Deuses, que 

culminará com o Ragnarök — o apocalipse do mundo nórdico/germânico. 

 

O Hobbit e O Senhor dos Anéis 

 

“O Hobbit” (The Hobbit), de autoria do professor e Filólogo britânico John 

Ronald Reuel Tolkien, popularmente referido somente como Tolkien, teve sua 

primeira edição nos anos 30, enquanto “O Senhor dos Anéis” (The Lord of the 

Rings), do mesmo autor, fora lançado no início dos anos 50 — com a ideia inicial de 

que esta segunda obra fosse apenas uma espécie de apêndice da primeira obra; no 

entanto ela acabou tendo igual, ou até maior, repercussão que a primeira. O anel de 

notória importância nessas obras é forjado a mando do senhor do escuro Sauron nas 

chamas da montanha da perdição, localizada na terra de Mordor, onde este tem seu 

covil, a torre de Baradûr. Neste universo, essa joia é referida como “O Um Anel” e se 

caracteriza por ser, além de o anel mestre, o mais poderoso de uma série de anéis 

idealizados por Sauron com a intenção de controlar os portadores dos demais anéis 

que ele viria a distribuir com suas reais intenções mascaradas.  

O excerto abaixo situa, precisamente, o leitor nas reais intenções de Sauron: 

 
Três Anéis para os Reis-Elfos sob este céu, Sete para os Senhores-Anões em seus 
rochosos corredores, Nove para Homens Mortais, fadados ao eterno sono, Um 
para o Senhor do Escuro em seu escuro trono Na Terra de Mordor onde as 
Sombras se deitam. Um Anel para a todos governar, Um Anel para encontrá-los, 
Um Anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los Na Terra de Mordor 
onde as Sombras se deitam (TOLKIEN, 2007, p. 50, tradução minha). 
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No livro “O Hobbit”, o jovem hobbit Bilbo Bolseiro4 recebe a incumbência do 

mago Gandalf, o cinzento, 5  a fazer parte de uma comitiva formada por anões, 

incluindo o herdeiro do trono do Povo de Dúrin, Thorin Escudo de Carvalho, 6 

destinada a penetrar na Montanha Solitária (ou Erebor), lar do terrível dragão 

usurpador Smaug e outrora sede do reino dos anões, para encontrar a pedra Arken, 

também referida como “o coração da montanha”, símbolo do poder dos anões. Bilbo, 

ao se desviar da comitiva, acaba perdido por algum tempo nos labirintos rochosos da 

Montanha Solitária e se confronta com Gollum (Smèagol), a criatura deformada, 

ambígua e trapaceira que achou e tem portado “O Um Anel” de poder, que se 

encontrava perdido desde sua queda, séculos antes. Bilbo toma para si o anel e se 

torna seu portador. Após eventos específicos, Smaug é derrotado e os anões ocupam 

sua antiga cidade e recobram a pedra Arken.  

Em eventos posteriores aos descritos em “O Hobbit”, na obra “O Senhor dos 

Anéis”, o já idoso Bilbo e seu jovem sobrinho Frodo Bolseiro7  recebem a visita 

inesperada de seu velho amigo, o mago Gandalf, que chega para a festa de aniversário 

de cento e onze anos de Bilbo. Em dado momento, Bilbo abdica da guarda do seu 

anel, passando-o a Frodo e, após desdobramentos específicos,8 Gandalf descobre que 

o anel que Bilbo encontrou na caverna de Smèagol décadas antes, nos eventos de “O 

Hobbit”, é na verdade “O Um Anel” de Sauron, fato que o próprio Bilbo desconhecia. 

Sob a guarda do velho hobbit, o anel havia adiado os efeitos da velhice, teve efeitos 

adversos na sua personalidade e tinha a capacidade de tornar invisível seu usuário, 

toda a vez que ele o colocava no dedo. Após diversos eventos localizados em um 

grande intervalo de tempo, 9  Frodo, juntamente com uma comitiva de sete 

companheiros, juram destruir o anel nas chamas da mesma montanha onde ele foi 

forjado, único local no mundo onde seria possível destruí-lo, logrando fazê-lo. Ao fim 

da saga, Frodo retorna à sua terra natal, O Condado,10 e tenta, na medida do possível, 

retomar sua vida anterior.  

 

                                                      
4 Bilbo Baggins no original, em inglês. 
5 Gandalf the grey no original, em inglês. 
6 Thorin Oakenshild no original, em inglês. 
7 Frodo Baggins no original, em inglês. 
8 “Desdobramentos específicos” é uma forma objetiva de abreviar, para fins expositivos, os vários anos 
que se passam entre os eventos citados. Existem diferenças significativas no que tange o tempo entre 
esses eventos; nos livros o tempo é muito maior (cerca de 12 anos) do que o tempo descrito nos filmes. 
9 Passando pelas três obras da trilogia “O Senhor dos Anéis”. 
10 The Shire no original, em inglês. 



 

 

 
 

Adriano Boettcher Brandes | 65 

 

Discussão 

 

Existem histórias e estórias que acompanham a humanidade há algum tempo, 

provavelmente desde que começamos a falar, registrar ideias e nos organizar em 

aglomerados sociais. A narração de contos remonta uma prática muito antiga, 

provavelmente estranha para alguns de nós, nativos da era digital: pessoas que se 

reúnem em torno de um interlocutor para ouvir uma exposição. Sejam relatos reais 

ou fictícios, criamos diversos dispositivos para abrigar e transmitir essas narrativas; 

teatro, pintura, escultura, livros e tantos outros meios passíveis de lhes serem 

impressas ideias, quaisquer que sejam. Também, parecemos tender a criar diversos 

floreios nesses recontos, a fim de mobilizar afetos e memórias, refinando a 

unione11 das narrativas. Em um exercício de imaginação, talvez possamos retroceder 

até a mais antiga dessas dinâmicas: uma simples roda de conversa, composta por 

pessoas reunidas em torno de uma fogueira, onde a palavra girava. A herança oral é, 

indubitavelmente, uma das grandes responsáveis pela perpetuação das narrativas 

que, não sendo passadas de transgeracionalmente, poderiam ter sido esquecidas — 

estando ele [o relato oral] intima e evidentemente ligado com a própria aquisição de 

linguagem no processo evolucional do ser humano. Não nos esqueçamos de que a 

linguagem oral, possivelmente tenha precedido a linguagem escrita. 

Em uma breve análise semiótica, diversas tradições ao longo da história estão 

ligadas a rodas nas quais o ser humano está agrilhoado de alguma forma (Saṃsāra, 12 

Aíôn, 13 Ouroboros, 14 etc.), todas representando círculos de eterno retorno,15 o ciclo 

da vida e, de certa forma, o mundo manifestado. Podemos especular que a 

prevalência dos próprios mitos e histórias de anéis, estejam ligadas, alegoricamente, 

a este referido círculo que poderia representar, em última instância, o próprio mundo 

essencialmente humano e suas vicissitudes. 

                                                      
11 Uma das quatro técnicas de pintura icônicas do Renascimento (sfumato, cangiante, chiaroscuro, 
unione). É caracterizada por manter as cores vibrantes, sendo uma variante do sfumato. 
12 Conceito fundamental nas tradições hindus (religiões dármicas), estando intimamente ligado ao 
carma, vida e morte. 
13 Um dos três conceitos helênicos de tempo: khrónos, kairós e aíôn — o último sendo um conceito 
temporal semelhante a deus. 
14 A serpente que morde o próprio rabo. Presente desde o Egito antigo até os manuscritos alquímicos 
medievais. 
15 Aqui não me refiro, necessariamente, ao eterno retorno nietchiano; mas a um termo que permita 
licença poética no contexto particular desta argumentação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kair%C3%B3s
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O estudo das diversas mitologias, e as civilizações nas quais elas surgiram, 

aponta para a evidência de que, na maioria das vezes, elas não eram apenas histórias 

banais ou sem importância, mas compunham elementos religiosos e folclóricos que 

exerciam um importante papel referencial na vida daquelas pessoas. A Psicanalista e 

poeta argentina Marcela Villavella sublinha que: 

 
Os mitos são uma forma particular de ficção que se constitui ao redor do falante, 
nos vestígios distorcidos, deformados das fantasias de humanidade. Uma 
singular relação com a verdade é um de seus componentes inseparáveis. A 
verdade, por sua vez, tem estrutura de ficção e a ficção, construção puramente 
humana (VILAVELLA, 2012, p. 09). 
 

Thomas Bulfinch (1796-1867), famoso escritor e mitólogo estadunidense, em 

sua icônica obra “O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis” (2017), 

aponta quatro possíveis origens teóricas para a gênese das mitologias: a teoria 

bíblica, a teoria histórica, a teoria física e a teoria alegórica (p. 287-288).  De forma 

sintética, a primeira aponta que lendas mitológicas podem ter suas origens nas 

escrituras sagradas de determinados povos, inclusive existindo evidência de 

civilizações, como a grega e a romana, nas quais houve praticamente total 

assimilação de elementos teológicos (p. 287); aliás, é pouco dito que a civilização 

grega, antes de desfrutar de sua posição de destaque, inspirou-se, por sua vez, na 

tradição egípcia. A segunda teoria observa que talvez os personagens mitológicos 

podem ter sido pessoas reais em algum momento, cujos feitos e façanhas tenham 

sido aumentados e embelezados para fins estético-literários (p. 287-288). A terceira 

hipótese, a teoria física, afirma que os quatro elementos naturais foram objeto de 

adoração do homem primitivo, pois, para ele, representavam a personificação das 

forças naturais. Segundo o autor, a imaginação humana tomaria o encargo de 

transformar essas forças da natureza em seres sobrenaturais. A quarta corrente 

teórica, com importância especial para este ensaio, afirma que o mito tem seu valor 

simbólico, ou alegórico, normalmente “contendo alguma verdade moral, religiosa ou 

filosófica, ou algum fato histórico, sob a forma de alegoria, mas que, com o decorrer 

do tempo, passaram a ser entendidos literalmente” (BULFINCH, 2017, p. 288). O 

autor finaliza o seu raciocínio, constatando que seria correto afirmar que todas “as 

teorias mencionadas seriam verdadeiras até certo ponto” (p. 290), e que “há muitos 

mitos originados pelo desejo do homem de explicar fenômenos naturais que ele 
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aquele não pode compreender e que não poucos [mitos] surgiram do desejo 

semelhante de explicar a origem de nomes de lugares e de pessoas” (p. 290). 

Em uma primeira análise, integrando os elementos até agora abordados, a 

reflexão sobre o simbolismo dos mitos espelha uma reflexão sobre o próprio ser 

humano. Apesar destas histórias (ou estórias) tratarem de heróis, mundos utópicos e 

criaturas fantásticas, intrinsecamente tratam do percurso do próprio homem em sua 

trajetória de superação e crescimento ante a adversidade, normalmente resultando 

em algum tipo de aprendizado ao seu fim: o mito é autobiográfico. Não é à toa que os 

discursos socráticos, na obra platônica, são apresentados em uma série de exposições 

orais que, muitas vezes, usam do poder do mito para transmitir ensinamentos e 

ideias. Diversas culturas ao longo da história humana, antiga e atual, possuem 

riquíssimas mitologias próprias; cada uma cheia de particularidades e muitas 

compartilhando determinados elementos. 

O professor estadunidense Joseph John Campbell (1904-1987), em sua obra 

“O Herói de Mil Faces” (1997), publicada originalmente no ano de 1949, traz o 

conceito de monomito: uma estrutura fundamental, arquetípica, dividida em 

determinados estágios progressivos e partilhada por mitos de diferentes culturas do 

mundo inteiro. Segundo ele, ao dissecarmos a maioria dos mitos e/ou estórias, 

encontramos um protagonista que se encontra em relativa inércia em sua zona de 

conforto. Em determinado momento lhe é designada uma tarefa que o força a deixar 

o “seu mundo” e a desbravar novos lugares. Este protagonista, então, é confrontado 

com provações, cuja superação normalmente o instrumentaliza e refina suas 

habilidades e potenciais. Logo, o herói entra em uma fase de enfrentamento com seu 

próprio medo e, não poucas vezes, tem alguma crise de fé, valores ou até perece; 

somente para renascer desta crise com mais potenciais. Ao superar esta etapa, o 

herói reivindica um tesouro, ou algo desta ordem, subjuga o seu maior inimigo e, por 

fim, retorna para o seu mundo inicial e tenta retomar sua vida, somente para 

perceber que esta missão o mudou completamente, de forma que aquela mesma vida 

pregressa não poderá ser seguida tal qual era e um novo caminho vital precisará ser 

traçado. Neste momento final, todos os dilemas são resolvidos e um novo status quo 

emerge na estória16 (p. 05-15). 

                                                      
16 A título de menção e curiosidade, observamos estes aspectos citados em estruturas inteiras de 
mitologias e religiões (com suas especificidades), tais como: Osíris, Prometeu, Buda, Moisés, Maomé e 
até Jesus. Esta influência estaria presente, também, em sagas populares da atualidade, tais como: Star 
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Quanto à ética, para fins elucidativos, é possível apontar a existência de 

diversos sistemas éticos, cada um com suas determinadas particularidades, conforme 

elenca Leite (2004): ética grega, ética cristã medieval, ética moderna e ética 

contemporânea (p. 14-19). Em sua atribuição clássica, a palavra ética tem sua origem 

no grego ethos. Especificamente na tradição helênica, a ética não era vista somente 

com um resumo moral (mores como fora traduzido do latim), mas como uma 

reflexão profunda tanto dos aspectos que tangem a convivência com os demais, 

caracterizando sua nuance coletiva, mas também como os aspectos que levam a uma 

vida digna de ser vivida a cada um, perfazendo sua nuance individual e 

transcendendo culturas.  

Desafortunadamente não existe a possibilidade de abarcar, em sua totalidade, 

todos os aspectos presentes nessas riquíssimas histórias aqui apresentadas, em um 

trabalho que objetiva ser consideravelmente sucinto. Por isso, propõem-se o uso de 

recortes e a explicação do seu contexto; encontramo-nos limitados pelo espaço de 

explanação e isso evoca, invariavelmente, o interdito, uma limitação, uma barreira. 

Talvez esse seja um ponto interessante a se começar as tessituras das quais nos 

propomos. A ética trata de limites e tem o sujeito na sua cúspide: os limites entre o 

que o sujeito pode fazer e o que não pode fazer, entre o que desejamos e o que é 

possível. Tal como a vastidão das estórias abordadas neste escrito, são as 

peculiaridades dos diversos sistemas éticos existentes. Por conseguinte, e por 

paralelismo, também não poderão ser explorados aqui todas as variadas formas de 

conceber a gênese ou a aplicação dos diversos sistemas éticos conhecidos. Por mais 

que nos pareça tentador estender-nos em analisar os trechos de interesse à luz de 

diversas concepções éticas, basear-nos-emos na concepção platônica para fins de 

delimitação. Demais possibilidades ficam no plano das ideias, quiçá destinadas a 

trabalhos independentes.  

Platão afirma que o uso da razão é um meio para alcançar valores verdadeiros 

que deveriam servir de guia para a humanidade. Segundo ele, somente através da 

racionalidade podemos conhecer a verdade das coisas. A dialética — método de 

“extração” da verdade — eliminaria as aparências — ignorância — propiciando a 

descoberta da verdade. O bem ilumina com a luz da verdade, permitindo a clara visão 

                                                                                                                                                                     
Wars, Harry Potter, Cavaleiros do Zodíaco, diversos contos de fadas (quase todos, na realidade) e 
tantas outras mídias que se convertem, anualmente, em best-sellers e grandes bilheterias 
cinematográficas.  
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das coisas. O alcance da felicidade, através da correta forma de agir, é um dos temas 

com o qual se ocupa a ética platônica, intimamente ligada com o conceito de justiça, 

o bem supremo. É pertinente relembrar que “A República” é um modelo ideal de 

polis, tendo o justo como base. Justiça, segundo ele, é a maior virtude ética que pode 

ser alcançada.  

 
Para Platão, a pólis é o terreno próprio da vida moral, cujo objetivo é purificar ou 
libertar o homem da matéria para contemplar o que realmente é a idéia do bem. 
Para alcançar essa purificação é preciso praticar várias virtudes que 
correspondem a cada uma das partes da alma e consistem no seu funcionamento 
perfeito: a virtude da razão é a prudência; a da vontade ou ânimo, a fortaleza; e a 
do apetite, a temperança. A harmonia entre as diversas partes constitui a quarta 
virtude, a justiça. Na ética de Platão, transparece o desprezo pelo trabalho físico 
característico da Antiguidade, em que os artesãos ocupavam o degrau inferior da 
escala social, e as classes dedicadas às atividades superiores como a 
contemplação, a política e a guerra eram exaltadas (LEITE, 2004, p. 14-15). 

 
 Podemos observar que na obra platônica orbita constantemente quatro 

palavras: bem/mal e virtude/vício. Os três anéis citados nesta exposição possuem 

uma característica marcante em comum além de poderes sobrenaturais: eles 

corrompem seu portador. Representam a possibilidade de seus usuários poderem 

satisfazer seus desejos mais íntimos sem serem vistos, julgados ou apontados. Nestas 

três histórias, os anéis citados são forjados em ouro (ou pelo menos são dourados). O 

ouro é um metal precioso que desperta fascinação, ganancia e, paradoxalmente, é 

conhecido por sua pureza. Usuários de joias de ouro bem sabem que ele é um metal 

que, diferente da prata, não é adulterado pela composição química da nossa pele. No 

que tange a pele, ela é o que na Psicanálise chamaríamos de órgão de impacto, ou 

ainda melhor, órgão fronteiriço; ela faz barreira entre o interno e o externo, o privado 

e o público. Não é à toa que nas patologias psicossomáticas e conversivas, o sintoma 

apareça na pele, no corpo.  

Nesses mitos, se o anel desvela algo, desvela o quê?  

Giges, o virtuoso, ao usar o anel que lhe proporciona invisibilidade, fica isento 

de punição, passando a fazer, a seu bel prazer, tudo o que lhe aprouver, inclusive toda 

a ordem de crimes. Giges era realmente justo, mesmo antes de encontrar o anel, ou a 

posse de tal artefato somente fez aflorar o que ele já desejava fazer, mas não realizava 

por temer a punição? A narrativa platônica faz compreender que muitos homens 

tidos como “bons exemplos” agiriam ao seu avesso se obtivessem o seu próprio anel, 

contrariando a justiça. Podemos especular que Platão diria que as ações ideais de um 
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homem, virtuoso e justo, devem ser praticadas mesmo quando não existem 

testemunhas, ou ainda, mesmo quando não existem julgamentos. Possivelmente, o 

ser humano é passível de ser considerado verdadeiramente ético e moral, quando 

mesmo tendo o poder e estando liberto de qualquer punição, ainda escolhe agir ética 

e moralmente; inclusive de forma a não lesar o próximo e não obter vantagens 

oportunistas. A escolha, enquanto eleição, entra como um elemento interessante 

aqui: ela é fruto do nosso desejo e inconscientemente escolhemos todos os objetos 

com os quais nos propomos a nos relacionar.  

Não se tem notícia se Alberich era minimamente bondoso ou altruísta. Sabe-se 

que, sendo o líder dos Nibelungos, e compartilhando de suas características comuns, 

ele não deveria ser alguém muito agradável. No entanto, ele desejou em algum 

momento o amor das donzelas guardiãs do tesouro do Reno. Diga-se de passagem, 

foi sob o argumento da rejeição afetiva que ele recusa solenemente ao amor, obtendo 

licença para apossar-se do ouro. Com este ponto de partida, um desamor, todos os 

eventos que abalaram os nove níveis17 do mundo nórdico tiveram início. 

Quantas dezenas de personagens18 que representam o mal em determinadas 

estórias assim se tornam por desilusões amorosas, tendo nesse contexto a gênese de 

sua vilania? Se neste contexto o bem é representado pelo amor, e a corrupção pela 

recusa ou privação deste, por que as personagens, Alberich neste caso, faz esta 

escolha? Essa constatação aceita a existência do bem e do mal em cada um, e que 

pela escolha e desejo, podemos assumir determinadas posições. Alberich opta por 

obturar sua desilusão narcísica com bens materiais. Se o amor — imaterial — fora-lhe 

negado, qual vantagem lhe ofereceria a posse de algo material? Neste ponto, ele não 

parece tão diferente dos humanos que, quando da impossibilidade de obter bens em 

planos duradores — valores, virtudes, sabedoria — passam a atesourar valores 

usando de todos os meios para obtê-los, inclusive meios escusos e corruptos, em uma 

busca eterna, semelhante ao drogadito fadado ao fracasso que, buscando a sensação 

da dose inicial, passa a consumir mais e mais a substância da qual é viciado, somente 

para descobrir que aquele estágio inicial não é mais alcançado da mesma forma; e 

possivelmente nunca será. 

                                                      
17 O mundo, segundo sua mitologia, estaria estruturado como uma colossal árvore, a Yggdrasill (um 
freixo ou um teixo) que seria o axis mundi e em cada nível haveria um domínio próprio: 
Mannheim (Midgard), Godheim (Asgard), Vanaheim, Helheim, Svartalfheim, Alfheim, Jotunheim, 
Niflheim, Muspelheim. 
18 Da literatura, cinema, séries, contos, etc. 
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Bilbo e Frodo dão indícios claros do quão poderoso e o quão terrivelmente 

corrompedor é “O Um Anel”. Diz-se que Gandalf não ousava tocar no anel nem para 

guarda-lo, pois temia sua poderosa influência, para bem ou para mal. É pertinente 

observar que esses personagens eram seres com notáveis aspectos bondosos e 

altruístas, diga-se de passagem, esses dois atributos são característicos em hobbits. 

Percebemos uma clara dicotomia entre bem e mal, pulsão de vida e pulsão de morte 

em um duelo constante na psique dos protagonistas. No clímax da narrativa e em 

rumo ao seu finale, Frodo hesita em destruir o anel, corrompido pelo seu poder 

maléfico. Ele acaba por fazê-lo, quando em um ato à parte de sua vontade - e 

autonomia - Gollum ressurge e tenta roubar-lhe a joia. Após luta física, Frodo 

finalmente destrói o anel, quase sob o custo de sua vida, mas não pelo seu desejo – 

somente graças à intromissão de um agente (Gollum) que tenta usurpar-lhe e acaba 

sendo destruído junto com o anel, caindo em um rio de lava. Podemos especular que, 

se não fosse a intervenção de Gollum – criatura essa que teria um papel a 

desempenhar até o fim desta história (para bem ou para mal), segundo Gandalf – 

Frodo, o hobbit virtuoso, teria se apossado do “Um anel” e embriagado pelo seu 

poder, propiciando que o mal (Sauron) perdurasse na Terra-média.19 

Giges encontra o anel em uma espécie de caverna; cavernas, abismos, 

subterrâneos e terras devastadas ou onde a luz não penetra — condição da 

ignorância, pois o bem ilumina com a verdade, de acordo com Platão — são temas 

compartilhados por essas estórias. Alberich é um anão e vive no país dos Nibelungos, 

que fica abaixo da terra. Wagner não se refere, evidentemente, a um anão do mundo 

real; o personagem ao qual ele se refere é uma criatura de uma raça fictícia, 

fisicamente disforme e que vive entranhada na terra, encurvada na matéria e 

atesourando riquezas, minerando eternamente em busca de mais. Anões com essas 

mesmas características são encontrados também nas obras de Tolkien, no entanto o 

mentor da forja do “Um Anel” e dos demais anéis maliciosos é Sauron, uma criatura 

que, devido à sua perversidade, cobiça por poder e desejo de controlar todas as 

outras formas de vida, vive em uma terra devastada, estéril e fadado a controlar seres 

repugnantes, maus e deformados: os orcs. Diga-se de passagem, Sauron nem possui 

mais forma física, aparecendo sempre habitando o interior de uma armadura. 

Parece-nos interessante que ao mal esteja reservado um lugar de claustro e 

                                                      
19 Middle-earth, no original em inglês. Terra-média é o mundo conhecido do universo literário de “O 
Hobbit”, “O Senhor dos Anéis” e outras obras do mesmo autor. 
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decrepitude. Todas as vezes que ‘o maléfico’ deixa o seu covil e assombra os demais, 

as consequências são terríveis.  

Vemos que, ao mal, é reservado o abismo; lugar esse destinado à escuridão.  

Alberich retira o ouro de seu lugar de origem, desequilibrando determinadas 

forças, forja um anel deste ouro amaldiçoado e essa pequena peça se torna objeto de 

cobiça e desgraça entre diferentes criaturas dos diferentes mundos, ligados pelo axis 

mundi Yggdrasill. O anel, talvez em todas essas histórias, é o símbolo de que mesmo 

algo pequeno, como um insignificante item – um micro – reflete em um macro, o 

resto – ou até no todo. 

Todos esses personagens, por um motivo ou outro, têm na posse de um anel a 

justificativa para agir de forma avessa à forma como agiria normalmente, pelo menos 

aparentemente, do que se não possuísse o anel. Quem eles realmente são: aqueles 

que agem de forma corruptível quando têm um anel ou a forma aparentemente justa 

como quando não o possuem?  

 

Conclusão 

 

A corrupção — de diversas formas — é uma das maiores mazelas sociais, além 

de uma das responsáveis pela nossa relativa inabilidade de relacionamento, 

deficitária não somente entre nós, mas com o mundo onde vivemos. Tendemos ao 

conflito e à destruição pois tendemos à satisfação dos nossos desejos, por mais 

egoístas e primitivos que sejam, sem levar em conta o bem alheio, o bem público. A 

corrupção cria obstáculos à justiça (e, por que não, ao Direito), quando permite a 

aplicação de manobras escusas visando vantagem, assegurando impunidade relativa 

por meio de um poder institucionalizado. Nosso delicado verniz social cai 

imediatamente quando não percebemos o Estado, pronto a punir, ou quando 

achamos que ninguém está vendo nossas ações. Paralelamente, nos julgamos tão 

civilizados mas não cessamos de ver a sintomatologia do oposto: ainda temos a 

necessidade de milhares de leis normativas e prescritivas que visam amenizar o atrito 

social.  

Curiosamente, a barbárie bate à porta e o que fazemos? Damos-lhe votos. 

Após esse percurso textual, vemos de forma mais próxima a concepção de que 

os mitos podem sintetizar, além das nossas fantasias e das nossas projeções, a nossa 
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história enquanto seres humanos. Parece-nos mais plausível pensar que essas 

histórias têm componentes especiais que quase podem ser comparados às nossas 

produções oníricas. Tal como um sonho, um mito não está totalmente sujeito a uma 

explicação racional, não fica condicionado a um espaço de tempo específico, não 

necessariamente possui um equivalente no mundo real e nem é regido pelas regras 

do que seria o “nosso mundo”. Talvez essa seja uma das facetas mais prazerosas da 

literatura: impulsionar-nos não só a sonhar, mas passar a mensagem adiante, 

convidando outros a alçar voo. É melhor voar em bandos, e em uma época onde 

vemos poucos pássaros nos céus, voar é quase uma necessidade! 

  Habitamos uma época dicotomicamente peculiar — não que isso seja 

privilégio exclusivo dos nossos dias. As fronteiras entre o público e o privado estão 

tão borradas quanto as fronteiras do que está dentro e fora de nós, tendo a pele como 

barreira entre nosso mundo interno e o mundo exterior. Vivemos um recorte de 

tempo onde o narcisismo e o individualismo colocam os sujeitos em uma posição tão 

centrada em si mesmos que tarefas que a priori deveriam essencialmente ser 

desinteressadas, como a caridade por exemplo, dão margem para um espetáculo 

midiático de autopromoção. Para muitos incautos, o crivo de Verdade reside nas 

redes sociais, na lavra de digital influencers com intenções escusas, que talvez não 

estejam claras nem para eles mesmos. Percebemos todos os dias demonstrações mais 

variadas de uma verdadeira “ética para inglês ver”. A sociedade do espetáculo,20 

como diria Guy Debord, cria sazonalmente necessidades cada vez mais artificiais (e, 

por que não dizer, absurdas), incentivando a competitividade em detrimento à 

cooperação e a individualidade em detrimento à fraternidade. Crescemos e passamos 

a vida procurando vencer sob os outros, não com os outros.  

Não é de se admirar que nosso século esteja produzindo uma prevalência de 

sofrimentos psíquicos fora do comum. Lembremo-nos de que somos quem somos 

quando a última porta se fecha atrás de nós e que sempre nos resta a opção, como em 

muitas coisas na vida, de fazer o possível para viver em consonância com o que 

acreditamos, fomentando valores, virtudes e sabedoria: filosofia é o amor à 

sabedoria. 

Ao final de “A República”, é mostrado que a justiça é mais nobre e deve 

prevalecer à injustiça, sendo a primeira o maior dos bens.  

                                                      
20 Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/socespetaculo.pdf 
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Mas então, e afinal, o que faríamos se fossemos dotados de algum poder que 

nos oferecesse alguma vantagem sobre o outro e ninguém fosse capaz de nos ver 

executando determinadas ações? 
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Em 1792 o filósofo e tradutor inglês Thomas Taylor (1758 – 1835), fazendo 

paródia às causas humanistas e, especialmente, à causa feminista, publicou a obra 

Uma Reivindicação pelos Direitos das Bestas (A Vindication of the Rights of 

Brutes), visando demonstrar que, se mulheres merecem direitos, por que não os 

animais? A paródia de Taylor não é meramente reativa à concepção de direitos 

femininos. Antes, ela exemplifica de forma caricata usos bastante comuns do recurso 

à analogia: a fundamentação de posições morais pela simples constatação de que há 

semelhanças entre os casos elencados, e que os argumentos utilizados em certas 

situações são perfeitamente utilizáveis em outras. Para entendermos como isso é 

feito, é preciso ter em mente que Taylor entendia como absurda a noção de que 

animais, seres “brutos”, são seres de direitos. A crítica de Taylor se dirigia 

frontalmente à autora feminista Mary Wollstonecraft (1759 – 1797), que em sua obra 

Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher (1792) argumentava contrariamente à 

falsa noção de que o sexo no qual um indivíduo nasce determina sua superioridade 

ou inferioridade moral. Para Wollstonecraft, simplesmente não é o caso que 

mulheres sejam inferiores, e se aparentam ser é porque lhes foi negada a educação a 

que homens têm direito — uma educação intelectualmente orientada que, 

contrariamente ao que era comum às mulheres da época, não reduzisse o papel de 

um gênero a tarefas de casa e de cuidados familiares. Para Taylor, os argumentos 

desenvolvidos por Wollstonecraft eram tão absurdos, para não dizer ridículos, que, se 

levados a sério, poderiam, inclusive, servir para garantir direitos aos animais não-

humanos. Como “é óbvio”, na visão de Taylor, que animais não são e não podem ser 

seres de direitos, bem como Taylor assume haver alguma similaridade entre 

mulheres e “bestas” que possibilite a analogia argumentativa, resta parodiar e dar 

                                                      
1 Mestrando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com bolsa 
CAPES/PROEX. E-mail: alysson.souza@edu.pucrs.br 
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risada da tentativa de dar direitos às mulheres com argumentos que podem, também, 

conferir direitos aos animais. 

Situações como esta têm sido recorrentes na história do pensamento 

ocidental. Digo, a defesa sistemática e vigorosa dos direitos das mulheres é algo 

próprio da modernidade e do mundo contemporâneo, porém a compreensão de que 

não faz sentido atribuir a animais não-humanos um respeitoso nível de consideração 

moral vem, pelo menos, desde Aristóteles, para quem a moralidade depende de uma 

certa disposição de caráter 2  impossível de ser atingida por animais. Sendo a 

moralidade um mecanismo de construção de hábitos virtuosos que visam à felicidade 

numa comunidade política, então está claro que apenas animais que preenchem tais 

requisitos podem adquirir elevado nível de consideração moral — animais políticos, 

humanos, portanto. No raciocínio aristotélico, com toda certeza não é o caso que 

animais merecem direitos, se formos entender direitos como, no mínimo, o direito 

mais básico de ter sua vida respeitada. Na verdade, para Aristóteles, tudo o que é 

existente existe em função de algo. Se nossos dentes existem para mastigar e a chuva 

existe para fertilizar plantas e hidratar animais, dentre outras coisas, certamente é o 

caso que animais também têm função. Aristóteles assume que a função dos animais 

não-humanos é a de proverem sustento aos humanos, enquanto a função dos 

humanos é a busca da felicidade, bem mais supremo cuja busca se justifica a si 

mesma. Apenas humanos podem ser felizes. 

Se “felicidade” é um critério moralmente relevante, isso certamente é objeto de 

debate. Ocorre que, dentre as dezenas de outros exemplos de pensamento moral 

quanto a animais que eu poderia trazer, é interessante deixar meu ponto claro: em 

filosofia moral, é desejável buscar consistência entre nossas crenças e atitudes. 

Nossas crenças morais são mais pragmaticamente consistentes na medida em que 

nossas convicções teóricas refletem nossa prática de vida. Quando um ativista vegano 

exibe um cartaz com a imagem de um cão e um porco lado a lado, com os dizeres “por 

que você ama um e come o outro?”, é basicamente sobre consistência que o ativista 

está falando. Ele está apelando para a construção de pontes entre nossos melhores 

                                                      
2  A ética das virtudes aristotélica, contrariamente ao utilitarismo (que se preocupa com as 
consequências das ações) e à deontologia kantiana (que se preocupa com as intenções dos agentes), 
está preocupada com a construção de certos traços de caráter próprios no indivíduo, traços que só 
podem surgir pela construção de hábitos virtuosos e orientados à vivência de uma boa vida. Os livros 
Ética à Nicômaco e Política, de Aristóteles, se complementam para excluir os animais não-humanos 
da capacidade de terem uma vida virtuosa ou mesmo feliz. 



 

 

 
 

Alysson Augusto dos Santos Souza | 77 

 

juízos, e por isso mesmo acreditando que chegaremos às mesmas conclusões diante 

da avaliação do fato “ama-um-come-outro”, qual seja: não há boas razões para 

discriminar tais espécies, como se uma fosse moralmente mais valiosa que a outra. 

Em outras palavras, o cachorro e o porco são parecidos, exibem certas qualidades 

análogas, e essa analogia, quando evidenciada, serve como mecanismo útil para a 

libertação animal — o ativista identifica em seu interlocutor crenças tais como “os 

animais merecem respeito” (tal como o respeito dedicado aos cães) e o força à 

reflexão ao apontar que sua crença não é consistente com sua prática (pois o respeito 

não é estendido aos porcos). 

Esse raciocínio pela analogia parece ter um forte poder de persuasão, e não à 

toa é utilizado constantemente pelos ativistas favoráveis aos direitos dos animais. 

Definitivamente não gostamos de nos ver ou nos sentir incoerentes. Para superar a 

incoerência, costumamos demarcar e localizar padrões de comportamento frente a 

diferentes situações: o cachorro sente dor, raiva e mesmo depressão quando 

abusamos em diferentes níveis dele; da mesma forma, o mesmo pode ser dito do 

porco. Mas quando um de nossa espécie ocasiona dor no cão, achamos intolerável e 

mesmo queremos punir o agressor humano; quando, entretanto, a dor é ocasionada 

por um humano contra um porco, há uma alta probabilidade de que estejamos 

pagando para que isso seja feito, pois queremos comer a carne do porco. Dado que o 

critério “sentir dor” foi estabelecido como moralmente relevante, todos os casos 

análogos, ao receberem tratamento diferenciado que não o tratamento dado à dor do 

cão (no caso, protegê-lo e punir o agressor), acabam sendo facilmente 

compreendidos como suspeitos ou mesmo injustificados. Essa aparente (ou evidente) 

falta de justificação moral para tratamento diferenciado, quando levada a sério, força 

o indivíduo a escolher uma coisa ou outra em nome da coerência: ou se ama tanto o 

cão quanto o porco, ou se come ambos. Aqui podemos perceber o valor retórico do 

recurso à analogia: se bem feito, ele não apenas convence o interlocutor, como 

também o engaja à ação e à mudança de hábitos. Entretanto, muitas pessoas 

contrárias aos direitos dos animais resolvem este conflito ao estilo Thomas Taylor, 

ridicularizando a situação e sustentando que preferem fazer churrasco de cachorro a 

ficarem sem carne de porco. A maioria das pessoas que geralmente mantêm laços 

afetivos com cães, entretanto, se sente verdadeiramente incomodada com a ideia de 

comer seus parceiros caninos, e acaba aceitando que, de fato, há certa inconsistência 
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entre amar uns e comer outros (ainda que tais tutores passem o resto da vida vivendo 

com os mesmos hábitos de sempre, algo que autores como Fernando Araújo e Gary 

Francione chamariam de dualidade esquizofrênica). 

Podemos observar conflito parecido quando a comparação não é entre porcos 

e cães, mas entre humanos e animais não-humanos, especialmente os vertebrados. 

Peter Singer, de longe o mais influente filósofo da causa animal, resume em seu livro 

Vida Ética (2002) quais são os quatro princípios pelos quais operam seus raciocínios 

éticos. São eles: 1) a dor é ruim, 2) seres humanos não são os únicos que sentem dor, 

3) a espécie não é moralmente relevante, e 4) somos responsáveis pelo que 

poderíamos ter feito. Tais princípios costumam ser aceitos facilmente apenas 

olhando-os por suas máximas, de modo que inclusive apaixonados frequentadores de 

churrascarias conseguem com eles concordar. Entretanto, as consequências práticas 

de levá-los a sério são vastas, e exigem mudanças comportamentais, ideológicas, 

econômicas e estruturais que, em regra, não estamos dispostos a aceitar. Dentre tais 

consequências, está a necessidade de nivelar nossas reações comportamentais em 

diferentes casos análogos, incluindo casos análogos entre humanos e não-humanos. 

Isso porque, para Singer, o importante não é a raça, o gênero e nem mesmo a espécie. 

O que importa são os interesses dos indivíduos, sua realização pessoal, seu acúmulo e 

manutenção de bem-estar. Seu argumento tem nome: igual consideração de 

interesses semelhantes. Ou seja, moralmente falando, interesses semelhantes 

merecem consideração moral semelhante. Se meu interesse enquanto indivíduo 

humano é ter relativa liberdade de locomoção para realizar minhas funções motoras, 

e se porcos, galinhas e vacas também têm esse interesse, não estou justificado, 

portanto, em acreditar que meu interesse vale mais que os desses outros animais, já 

que para todos, igualmente, a manutenção do próprio bem-estar depende de 

assegurar tal interesse. Temos aqui o princípio 1, 2 e 3 desenhados. O princípio 4 nos 

força à ação: agora que sei que não são apenas meus interesses que importam, me 

manter passivo ou indiferente me torna responsável moralmente pelas 

consequências dessa suposta isenção. Estou moralmente errado, portanto, por não 

fazer algo para ajudar na consecução dos interesses dos outros animais. 

Percebemos que, em Singer, a similaridade entre os humanos e outros animais 

é um motivo razoável para a extensão de certos direitos dos primeiros aos últimos. 

Mas direitos, numa visão utilitarista, não são naturais, e sim fruto de uma 



 

 

 
 

Alysson Augusto dos Santos Souza | 79 

 

construção social, uma convenção que utilizamos e defendemos publicamente pois é 

útil, já que nos ajuda a realizar nosso bem-estar enquanto indivíduos. Outros autores, 

como Tom Regan e Carl Cohen — que discutirei a seguir —, acreditam piamente que 

direitos naturais existem, embora discordem sobre quem detém e não detém tais 

direitos. Ilustrar tal divergência a partir do uso das analogias feito por ambos os 

autores pode ser interessante para clarificar o poder justificatório dessa ferramenta 

para o debate moral público. 

A conveniência das analogias 

Embora o ativista vegano e o próprio Peter Singer estejam preocupados em 

apontar toda a dor e o sofrimento decorrentes do tratamento diferenciado que 

dispensamos aos outros animais, temos que reconhecer que “sentir dor” não é um 

critério moralmente decisivo para certos filósofos.3 Vimos, por exemplo, que para 

Aristóteles a moralidade é orientada àquelas capacidades únicas do ser humano em 

realizar um tipo específico de boa vida propriamente humana, uma posição 

tipicamente eudaimonista, que não deve ser confundida com a posição atualmente 

hedonista de Peter Singer.4 

Ocorre que a capacidade de sofrimento, típica daqueles que convencionamos 

chamar de animais sencientes, tem um lugar secundário, meramente acessório, 

numa outra corrente de pensamento moral, que é a corrente dos direitos naturais. 

Essa corrente está contemporaneamente associada à ideia de Direitos Humanos, 

porém por muito tempo ela se mesclou com noções teológicas, que costumam 

associar a dignidade humana à noção de que somos “imagem e semelhança de 

Deus”.5 Atualmente, quando falamos em Direitos Humanos, o entendimento não é 

                                                      
3 E, para alguns, esse fato é relevante somente à luz de princípios morais. Cf. G. A. Cohen, Rescuing 
Justice and Equality, ch. 6. 
4 Muito recentemente, Peter Singer tornou-se um realista moral após fazer leituras e escrever sobre o 
utilitarista clássico Henry Sidgwick. Isso fez Singer abandonar o utilitarismo de preferências, voltado à 
mera realização dos interesses subjetivos dos indivíduos, para abraçar um utilitarismo hedonista, que 
toma a dor e o prazer como fatos objetivos da natureza do ponto de vista do universo. Tal atualização 
pode ser lida em seu livro The Point of View of the Universe: Sidgwick and Contemporary Ethics, 
escrito em parceria com Katarzyna de Lazari-Radek. 
5 Relacionando o pensamento aristotélico à teologia cristã, São Tomás de Aquino foi apenas um dos 
autores escolásticos preocupados em postular a natureza humana de acordo com preceitos divinos 
para, daí sim, determinar o Direito. “The first precept of the natural law, according to Aquinas, is the 
somewhat vacuous imperative to do good and avoid evil. Here it is worth noting that Aquinas holds a 
natural law theory of morality: what is good and evil, according to Aquinas, is derived from the 
rational nature of human beings. Good and evil are thus both objective and universal”, cf. 
https://www.iep.utm.edu/natlaw/#H1 

https://www.iep.utm.edu/natlaw/#H1
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mais que nossa dignidade provém do sobrenatural, mas do próprio natural: somos 

dignos por simplesmente sermos humanos.6 

No livro The Animal Rights Debate (2001), os filósofos Carl Cohen e Tom 

Regan disputam argumentos e contra-argumentos para provarem seus pontos. Em 

defesa da ideia de que animais não têm direitos naturais, Cohen inicia o debate 

dedicando capítulos contra a crença de Regan de que devemos abolir o uso de 

modelos animais em testes científicos. Regan, por sua vez, evidencia seu raciocínio e 

pressupostos na constatação de que, partindo dos Direitos Humanos, somos forçados 

a, por coerência, derivar os Direitos dos Animais. Primeiro mostrarei alguns aspectos 

do raciocínio de Cohen para ilustrar a forma conveniente como o mesmo se utiliza 

das analogias. 

 

Carl Cohen e a humanidade no centro 

 

Voltado à defesa da necessidade das investigações biomédicas a despeito do 

bem-estar que queiramos garantir aos animais, Cohen (2001, p. 13) é assertivo: 

 
We use animals because in most medical contexts no known alternatives to 
animal use are available. It is virtually certain that no such alternatives will exist 
for a very long time at least, since none are even on the horizon. In fact, it is 
probable that there never will be feasible alternatives to the uses of animals in 
much of medicine. 

 
Existe aqui uma noção pessimista e quase fatalista da pesquisa com animais: 

esperanças de que façamos diferente e consigamos fazer melhor são apenas isso, 

esperanças. Talvez nunca venhamos a conseguir nos livrar da necessidade de matar 

algumas centenas de ratos, coelhos ou cães para desenvolver um novo remédio. Além 

disso, enquanto sonhamos com um mundo sem sofrimento desnecessário na área 

médica, muitos seres humanos continuam em sofrimento extremo, como por 

exemplo aqueles de nós que são vítimas de malária e somam, anualmente, centenas 

de milhares de casos. Matar uma centena de milhares de ratos para descobrir um 

                                                      
6 John Finnis, filósofo e jurista australiano, desenvolveu a teoria dos Bens Humanos Básicos, que 
seriam bens objetivos, pré-morais, autoevidentes e, claro, propriamente humanos. A partir desta 
teoria, Finnis postula um jusnaturalismo que realiza a passagem da pré-moralidade para a 
moralidade, e portanto consolida direitos naturais humanos enquanto instituição jurídica. Cf. 
https://www.cambridge.org/core/books/jurisprudence/john-finnis-restatement-of-classical-natural-
law/C3FFF31BB9AA359A6AA89D5252735D5C#  
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remédio, para Cohen, pode ser moralmente justificável, e em determinadas 

circunstâncias pode, inclusive, tratar-se de um dever.7 

Cohen está ciente de que animais sentem dor e têm, sim, interesses. 

Entretanto, diz ele, interesses são coisas muito diferentes de direitos. Ele dá 

exemplos que deixam claro por que essa distinção precisa ser feita, algo que o 

ajudará a argumentar que direitos naturais não se fundam em interesses, mas em 

algo propriamente humano. Cohen argumenta que humanos certamente têm direitos 

naturais — para provar que humanos têm direitos, Cohen (2001, p. 21) constata que 

os direitos assegurados por governos são nossos por natureza: “(...) the rights secured 

by governments are not created by governments; they are ours by nature, because we 

are human beings.” Cohen chega mesmo a apelar à tradição para argumentar que 

direitos são humanos, mostrando que ao longo da história diferentes pensadores 

argumentaram a favor da existência de nossos direitos, de modo que “the essentially 

human (or divine) locus of the concept of right has never been doubted” (2001, p. 

34). 

Criticando a comparação feita por Regan entre humanos e animais, Cohen 

aponta que não é logicamente consistente derivar direitos das obrigações que 

venhamos a ter sobre os outros animais. Isso porque, assim como direitos não se 

fundam em interesses, direitos também não são a exata mesma coisa que obrigações. 

São vários os exemplos que Cohen traz, exemplos realmente convincentes de seu 

ponto: posso estar moralmente obrigado a fazer algo para alguém que não 

necessariamente é fruto dos direitos dessa outra pessoa, como por exemplo retribuir 

um presente de aniversário. Logo, é coerente assumir que temos obrigações para com 

os animais sem que os animais tenham direitos. Cohen faz, aqui, analogias entre 

diferentes e variadas situações para provar seu ponto: 

 
Your right to the money I owe you creates my obligation to pay it, of course. But 
many of my obligations to the needy, to my neighbors, to sentient creatures of 
every sort, have no foundation on their rights. The premise that rights and 
obligations are reciprocals, that every obligation flows from another’s right, is 

                                                      
7 Cohen mantém sempre firme seu posicionamento de que apenas agentes morais humanos têm 
direitos. Considerando a absoluta ausência de direitos conferida aos não-humanos, Cohen não apenas 
argumenta que, não fossem as mortes das centenas de milhares de cobaias para criar as mais variadas 
vacinas, remédios e outros avanços biomédicos, não teríamos acesso a tais benefícios. Ele também 
deixa implícito que, se for necessário matar mais animais para mais avanços na qualidade de vida 
humana, então a existência de direitos humanos naturais legitimará o ofício. “Experiments using 
animals are not merely helpful; they were and remain a necessary condition for most critical 
advances in protecting human health.” (2001, p. 12) 
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utterly false. It is inconsistent with our intuitive understanding of the difference 
between what we believe we ought to do and what others can justly demand that 
we do. (COHEN, 2001, p. 29) 
 

Cohen mescla o entendimento de que animais não têm direitos com o fato de 

que se tratam de seres amorais, incapazes de participar de uma comunidade moral, 

de modo que a moralidade não tenha conteúdo em suas realidades, tendo conteúdo 

apenas no mundo humano: “There is no morality for them; animals do no moral 

wrong, ever. In their world there are no wrongs and there are no rights.” (COHEN, 

2001, p. 31) Cohen concorda com Regan que animais sejam pacientes morais, e não 

agentes morais, capazes de fazer escolhas conscientes a partir de uma noção de certo 

e errado moral. Seres humanos, sendo autogovernados e moralmente autônomos, 

preenchem requisitos básicos de moralidade. Ler Cohen nos faz perceber que suas 

comparações entre animais e humanos são do tipo discriminativo: localiza-se uma 

diferença e a torna moralmente relevante; mostra-se que apenas o ser humano tem 

determinada capacidade e, por tê-la, apenas ele pode ter direitos. Se animais 

preenchessem tais capacidades, teriam também; como não preenchem, não têm. É o 

mesmo método comparativo muito utilizado por animalistas, mas com sinal 

invertido. Analogias são feitas por critérios convenientes: 

 
Humans have such moral capacities. They are in this sense self-legislative, 
members of moral communities governed by moral rules; humans possess rights 
and recognize the rights of others. Animals do not have such capacities. They 
cannot exhibit moral autonomy in this sense, cannot possible be members of a 
truly moral community. They may be the objects of our moral concern, of course, 
but they cannot possible possess rights. Medical investigators who conduct 
research on animal subjects, therefore, do not violate the rights of those animals 
because, to be plain, they have none to violate. (COHEN, 2001, p. 36) 
 

Confrontando o argumento dos casos marginais, segundo o qual muitos seres 

humanos são tão pacientes morais quanto outros animais não-humanos, Cohen se 

apega à noção de que a agência moral é um atributo da espécie, e não dos indivíduos. 

Assim sendo, mesmo que tenhamos seres humanos perfeitamente incapazes de fazer 

juízos morais e participar ativamente de uma comunidade moral, não é como se 

pudéssemos compará-los a esses outros animais: “The capacity for moral judgement 

that distinguishes humans from animals is not a test to be administered to human 

beings one by one.” (2001, p. 37) Desta vez, para provar seu ponto, Cohen faz uma 

comparação hipotética: é errado supor que os direitos humanos flutuam de acordo 

com a saúde da pessoa, como se estar debilitado te desse menos direitos e estar bem 
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de saúde te desse mais. Humanos têm direitos, não importa como sejam ou como 

estejam, pois são humanos. Se animais não preenchem o critério de “ser humano”, 

portanto, não podem ter direitos. O raciocínio fica ainda mais evidente neste trecho: 

 

Emphasizing similarities between human families and those of monkeys, or 
between human communities and those of wolves, and the like, cannot ground 
the moral equality of species; it serves only to obscure what is truly critical. A 
being subject to genuinely moral judgment must be capable of grasping the 
maxim of an act and capable, too, of grasping the generality of an ethical 
premise in a moral argument. Similarities between animal conduct and human 
conduct cannot refute, cannot even address, the profound moral differences 
between humans and rodents. (COHEN, 2001, p. 38). 
 

Ou seja, para ser partícipe de uma comunidade moral, o animal deve ser capaz 

de realizar argumentos e operar por princípios. Cohen compara animais a humanos 

para simplesmente concluir que não há comparação moralmente relevante a nível de 

direitos, até porque o verdadeiro critério de relevância moral é ser humano. 

 

Tom Regan e a animalidade comum 

 

Tom Regan, por sua vez, opõe-se a Cohen no conteúdo, mas não dispensa o 

compartilhamento da mesma forma: elenca alguns critérios como moralmente 

relevantes e os testa em diferentes casos para demonstrar a consistência de seus 

argumentos. A diferença é que, enquanto Cohen elenca atributos propriamente 

humanos para provar que apenas humanos têm direitos, Regan elenca atributos 

comumente animais para provar que todos os animais têm direitos. Enquanto as 

analogias de Cohen são discriminativas, preocupadas em separar o joio do trigo, as 

de Regan são assimilativas, voltadas à identificação de semelhanças. 

Embora esteja acima de tudo preocupado em provar seu ponto em defesa dos 

animais, Regan não economiza em argumentos consistentes. Em seu livro Jaulas 

Vazias (2006), o mote de seu discurso é claro: não devemos nos empenhar em somar 

esforços para aumentar o espaço e o conforto das jaulas nas quais vivem os animais, 

o que devemos é esvaziar tais jaulas, dando aos animais a liberdade a que têm direito. 

A crítica de Regan é claramente contrária ao especismo e ao utilitarismo, que juntos 

podem culminar no bem-estarismo: a ideia de que dar bem-estar aos animais é o que 

importa. Para Regan, nada mais longe da verdade, pois o que realmente importa é 

reconhecer os animais como seres de direitos, merecedores de respeito, tais como são 
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os seres humanos. Se a escravidão de humanos deve ser abolida, o mesmo pode ser 

dito dos animais. Essa é a posição abolicionista de Tom Regan. 

Tal posição é claramente fundada na comparação entre qualidades comuns 

das diferentes espécies de animais sencientes. Como animais não são seres 

imaginários, mas seres reais que participam de um processo evolutivo junto a nós, 

humanos, Regan entende que é preciso partir de certas questões de fato para que o 

debate moral possa ser realizado. Dentre essas questões, está um fato evolutivo 

bastante explorado por Regan (2001, p. 208): 

 
Mammals and birds (at least), in addition to being sentient, share with us a 
family of cognitive, attitudinal, emotional, and volitional capacities. Cognitively, 
they are able to form beliefs about the world; attitudinally, they are able to take 
an interest in things, wanting and desiring, as they do, some things more than 
others; emotionally, these animals respond to what transpires in their life with a 
rich variety of feelings, including fear and joy, for example; volitionally, they are 
capable of making choices, relative to what they believe and feel, in pursuit of 
what they want. These animals are our psychological kin, and the minds they 
have are not unsophisticated by any means. 
 

É assumindo nosso parentesco psicológico com outros animais que Regan se 

permite dar um passo decisivo na construção de seu argumento: o fato de termos 

uma realidade psicológica cujo bem-estar importa para nós indica que outros que 

compartilhem de realidade psicológica devem tê-la em grande estima para eles. Esse 

mundo psicológico garante a existência de nossa consciência, da nossa sensação de 

dor e prazer, de nossos interesses e objetivos, etc. Regan parte dessa constatação para 

cunhar o conceito sujeito-de-uma-vida, tido pelo autor como um substituto melhor 

para os conceitos de humano, animal e pessoa. 

 
As such, subjects-of-a-life are something more than animate matter, something 
different from plants that live and die; subjects-of-a-life are the experiencing 
centers of their lives, individuals who have lives that fare experientially better or 
worse for the ones whose lives they are, logically independently of whether they 
are valued by others. At least in the case of mammals and birds, then, the 
conclusion we reach is that, as a matter of fact, these animals, as is true in our 
case, are subjects-of-a-life. (REGAN, 2001, p. 209) 

 
O raciocínio de Regan é claro: a equivalência qualitativa entre humanos e não-

humanos é suficiente para a determinação de direitos aos segundos, e não apenas aos 

primeiros. Os tão caros Direitos Humanos, nesse sentido, se justificam não no fato de 

que somos humanos, mas no fato de que somos sujeitos-de-uma-vida, com 

experiências mentais ricas e de valor inerente. E se Regan está certo em determinar 
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que também o são os animais, então os Direitos Humanos são apenas uma parte dos 

mais amplos e universais Direitos dos Animais, os quais contemplam nós, humanos, 

animais que também somos. 

Outra característica de Regan é a tentativa de ilustrar o quão ruim é a 

exploração animal a partir de cenários comparativos que defensores dos direitos 

humanos repudiam veementemente, como por exemplo comparar a discriminação 

dos animais com o racismo e o sexismo, ou mesmo comparar o que é feito com os 

animais em fazendas com o que foi feito com judeus na Alemanha nazista. Mas uma 

comparação em particular feita por Regan foi mais original e detalhada — a 

comparação com a Guerra. 

Em suas palestras, Regan frequentemente denunciou a “guerra não-declarada 

que humanos realizam contra animais”. Para Regan, existem algumas características 

centrais em toda guerra que também estão presentes no nosso tratamento com os 

outros animais, e isso permite assumirmos que estamos em guerra contra eles. São 

elas: 1) os combatentes usam armas, 2) eles ferem inocentes, 3) eles geralmente 

mantêm prisioneiros, e 4) rotineiramente matam o inimigo. O mesmo se segue com 

os animais: embora não chamemos de “armas”, mas de “ferramentas” ou 

“instrumentos de trabalho” as facas que degolam vacas, os arpões que furam baleias e 

os hakapiks que esmagam o crânio e retiram a pele de focas, tal utilização de 

ferramentas geralmente visa o bem-estar humano às custas da aniquilação do outro 

animal. Ferir inocentes também é uma tática comum no mundo da exploração 

animal, basta ver o que é feito com coelhos para o teste científico de novos colírios. 

Muitas vezes, esse sofrimento vem acompanhado da manutenção de sistemas 

prisionais, como é o caso do ambiente criado para bezerros que se tornarão carne de 

vitela, ou galinhas que não têm espaço o suficiente para abrirem suas asas durante a 

vida toda. As mortes dos inimigos não-declarados também são rotineiras, e isso não é 

preciso detalhar de tão evidente. Regan fala, também, que não devemos nos sentir 

aliviados por não estarmos ativamente fazendo essas coisas, como se não fossemos 

participantes dessa guerra. Para Regan, todo e qualquer consumidor de produtos 

animais está pagando por mercenários, soldados treinados para fazer o trabalho sujo 

(açougueiros e fazendeiros, por exemplo), personagens que são muito comuns em 

toda e qualquer guerra. Enfim. O esforço de Regan em traçar paralelos entre 
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diferentes animais e diferentes situações é um bom exemplo de como o recurso à 

analogia pode ser utilizado para a causa animal. 

 

O que temos até aqui 

 

Partindo da exigência por consistência que acomete a todos nós, espero ter 

destacado suficientemente a relação entre o uso de casos análogos e seu efeito 

persuasivo na elaboração de argumentos contrários e favoráveis aos direitos dos 

animais. O mesmo, me parece, pode ser dito de toda sorte de causa social em disputa, 

inclusive de todo e qualquer experimento mental em filosofia moral. Isso porque 

razões consistentes importam, e se a testagem de princípios e valores pela 

averiguação de situações análogas é um meio eficiente de demarcar coerência, temos 

um recurso argumentativo que, muito provavelmente, será utilizado sempre que for 

conveniente no debate moral, preocupado em levar nossas crenças e juízos morais às 

últimas consequências (ou seja, às próximas situações comparáveis). 

Se ainda não ficou claro, pontuo: o recurso à analogia tem certo apelo retórico, 

uma vez que valorizamos consistência entre crenças e prática, bem como consistência 

na aplicação e generalização de princípios, mas também tem certo valor epistêmico 

na medida em que contribui para o aumento do grau de universalidade dos 

princípios que estamos defendendo, aumentando, assim, a probabilidade de que os 

mesmos sejam verificados como verdadeiros. Embora seja um truísmo reconhecer 

que o recurso à analogia é vazio de conteúdo, e para além da constatação de que é 

uma ferramenta útil para qualquer lado do debate moral, vale notar seu aspecto 

justificatório frente a crenças morais, tornando sua utilização suficientemente 

apelativa para engajar o interlocutor na mudança de crenças e hábitos consistentes 

com tais crenças. Argumentos por analogia são bastante eficientes para gerar 

correspondência entre diferentes sujeitos ou situações, usualmente seguindo este 

simples modelo: A está para B, assim como C está para D. Dado que o interlocutor 

apreende perfeitamente a relação entre C e D, ele acaba estando mais suscetível à 

compreensão da relação entre A e B, na medida em que são demonstradas análogas. 

Isso torna analogias mais palatáveis pois melhor explicáveis, e nesse sentido são uma 

ferramenta extremamente didática. Para além das analogias, a exposição dos 

diferentes argumentos dos diferentes autores, neste texto, nos leva a crer que, 
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fundamentalmente, o recurso à analogia auxilia na construção de certa coerência, e 

essa coerência tem por base os princípios e valores que nos guiam no debate moral: 

as conclusões favoráveis e contrárias aos direitos dos animais dependem 

fundamentalmente das preferências principiológicas dos diferentes filósofos, de 

modo que o sucesso das analogias não determina a solidez dos argumentos. 

A conclusão a que chego é que o recurso à analogia, sozinho, pouco diz sobre a 

verdade das posições morais em disputa, e são os critérios estabelecidos como 

moralmente relevantes para os diferentes filósofos que determinam o sucesso ou 

insucesso das analogias, sejam favoráveis ou contrárias aos direitos dos animais. 
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7. A ALEGRIA COMO MODO DE VIVER: O AUMENTO DA 

POTÊNCIA DE AGIR E DE PENSAR NA FILOSOFIA DE BENEDICTUS DE 

SPINOZA 
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Elainy Costa da Silva1 

 

Através de um olhar atento e perspicaz, observamos que o pensamento spinozano é 

uma filosofia de afirmação pura, uma afirmação que corresponde a um objetivo fundamental 

e maior: a valorização da vida, ou seja, o esforço para perseverar na existência, para 

expandir-se, para regenerar-se. Trata-se de uma filosofia que longe de identificar algo de 

positivo na tristeza ou nos afetos tristes, empenha-se em afastá-los, já que são expressões da 

nossa impotência, e busca tudo aquilo que nos torna ativos, autônomos e livres. Nesse 

sentido, Spinoza encontra na alegria e nos bons encontros o que melhor traduz o nosso 

desejo de viver, em outros termos, ao encontrarmos um corpo que concorda com o nosso, ou 

melhor, que possui propriedades que se compõem com as nossas, conduzindo-nos para uma 

maior potência de existir e de pensar, experimentamos a alegria e temos bons encontros, 

como por exemplo, no abraço de um amigo, no beijo da pessoa amada, na água e na comida 

quando temos sede e fome, na música que nos agrada e tantas outras situações que nos 

ampliam, nos auxiliam e nos fortalecem. No início do Tratado da Reforma da Inteligência 

(TIE), Spinoza já manifestava a importância da alegria e o seu anseio em encontrar algo que 

pudesse proporcionar a contínua fruição desse afeto.  

 
Depois que a experiência me ensinou que tudo o que acontece na vida ordinária é 
vão e fútil, e vi que tudo que era para mim objeto ou causa de medo não tinha em 
si nada de bom nem de mau, a não ser na medida em que nos comove o ânimo, 
decidi, finalmente, indagar se existia algo que fosse um bem verdadeiro, capaz de 
comunicar-se, e que, rejeitados todos os outros, fosse o único a afetar a alma 
(animus); algo que, uma vez descoberto e adquirido, me desse para sempre o 
gozo de contínua e suprema felicidade (TIE1).  

 
De fato, a experiência já nos mostra que o contentamento contínuo nem sempre é 

uma realidade, que em diversos momentos da nossa vivência, tomada aqui como experiência 

de vida, somos afetados de tristeza, ou seja, circunstâncias, objetos ou pessoas que, ao nos 

causar, podem diminuir ou enfraquecer a intensidade do nosso conatus 2 . Estamos 

                                                      
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul – PUCRS. E-mail: elainycosta123@gmail.com 
2 Sobre a questão, disse António Damásio: “De acordo com o que Espinosa disse quando discutiu a 
noção de tristitia, os mapas da mágoa estão associados a uma transição do organismo para um estado 
de menor perfeição. O poder e a liberdade de atuar reduzem-se. Na perspectiva espinosana, a pessoa 
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constantemente em relação com a exterioridade, afinal, ela é fundamental para que 

tenhamos consciência dos corpos exteriores e do nosso próprio corpo, o que significa que 

somos frequentemente afetados por coisas externas que podem tanto aumentar ou fortalecer 

como diminuir ou enfraquecer nosso conatus; nesse sentido, o contato com a exterioridade 

proporciona-nos duas possibilidades: afetos alegres e afetos tristes. Contudo, somos natural 

e originariamente passivos, pois a relação originária que temos com o externo é a imagem e a 

ideia imaginativa, por isso sermos causa parcial dos efeitos internos e externos determinados 

pela ação de causas exteriores. Dessa forma, primeiramente, os afetos que temos são 

passivos, sejam eles alegres ou tristes. No entanto, a tristeza é necessariamente paixão ou 

passiva, porque é a diminuição da nossa potência de agir ou conatus, causada pela atuação 

de potências externas; por outro lado, a alegria pode ser passiva ou ativa, dependendo se a 

causa dela é externa ou interna, imaginária ou real. Daí, retornamos a uma questão 

pertinente que transita nas três partes finais da Ética: se somos naturalmente passivos, como 

nos tornamos seres ativos?  

O conatus é o fundamento de onde parte a resposta para essa questão. Aliás, mais 

notadamente na posição do conatus, ou melhor, na sua qualidade, enquanto variação da 

menor para maior potência ou vice-versa, expresso nos afetos de alegria e de tristeza. A esse 

respeito, é importante entendermos que ao estarmos em contínua relação com a 

exterioridade, podemos encontrar pessoas ou grupos3 que concordam4 ou convêm conosco, 

                                                                                                                                                                     
invadida pela tristeza é separada do seu conatus, é separada da sua tendência natural para 
autopreservação. Esta descrição aplica-se, por certo, aos sentimentos que se encontram nas 
depressões graves e às suas consequências últimas no suicídio. [...] Quando a emoção é o medo, esse 
estado marginal pode ter vantagens – desde que o medo seja justificado e não seja o resultado de uma 
apreciação incorreta da situação, ou sintoma de uma fobia. O medo justificado é uma excelente apólice 
de seguros, que tem salvo ou melhorado muitas vidas. Mas a zanga ou a tristeza são menos benéficas, 
pessoal ou socialmente. A zanga bem dirigida pode, é claro, desencorajar o abuso e servir como arma 
defensiva, tal como ainda continua a servir na selva. Em muitas situações sociais e políticas, contudo, 
a zanga é um bom exemplo de uma emoção cujo valor homeostático está em declínio. O mesmo se 
pode dizer da tristeza, um apelo sem lágrimas à compaixão. Isto não quer dizer que a tristeza não 
possa ser eficaz, em certas circunstâncias, por exemplo, quando nos ajuda a enfrentar uma perda 
pessoal. Mas se a tristeza permanece para além de um período breve o resultado é sempre nocivo”.  
(DAMÁSIO, 2003, p. 160-161).  
3 Poderíamos utilizar o termo spinozano modo finito, cujo uso também seria apropriado. Porém, em 
virtude do seu sentido amplo, achamos mais adequado, pela perspectiva afetiva, as palavras pessoa e 
grupo.  
4 Compreendemos por concordância tudo aquilo que necessariamente aumenta ou fortalece o conatus; 
contudo, a não concordância não implica necessariamente em algo que diminui ou enfraquece o 
conatus, ao contrário, pode refreá-lo, mas também pode ser diferente da sua natureza. “Disso se segue 
que quanto mais uma coisa concorda com a nossa natureza, tanto mais útil ou melhor é para nós; e, 
inversamente, quanto mais uma coisa nos é útil, tanto mais concorda com a nossa natureza. Com 
efeito, à medida que não concorda com a nossa natureza, será, necessariamente, diferente da nossa 
natureza ou contrária a ela. Se for diferente, então, não poderá ser nem boa, nem má. Se, por outro 
lado, for contrária, será, então, também contrária à natureza que concorda com a nossa, isto é, 
contrária ao bem, ou seja, má” (EIVP31C). Portanto, apenas por uma questão de orientação na nossa 
pesquisa, quando nos referirmos a não concordância, esta está no sentido de diminuição ou 
enfraquecimento do conatus e, portanto, contrário.  
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estabelecendo juntamente com eles uma composição; todavia, podemos também nos deparar 

com aqueles que nos são contrários ou não convêm5, refreando nosso conatus ou até mesmo 

nos destruindo. Em outras palavras, a significativa diferença entre os dois casos é que na 

tristeza a nossa potência como conatus serve toda ela para investir a marca dolorosa e 

para repelir ou destruir o objeto que a causou, ou seja, nosso conatus está paralisado, 

retido, podendo apenas reagir; e na alegria, nossa potência está em expansão, compõe-se 

com a potência do outro e une-se ao objeto amado. Porém, todos esses afetos que 

experimentamos inicialmente no contato com a exterioridade são passivos ou paixões, como 

anteriormente já havíamos ressaltado; só que a diferença qualitativa entre os afetos alegres 

passivos e os afetos tristes é que o primeiro aumenta o nosso conatus, expandindo-o, 

enquanto o segundo o diminui necessariamente. Sendo assim, ainda que esses afetos alegres 

sejam passivos, eles ampliam e fortalecem o conatus, propiciando a percepção daquilo que 

consideramos bom e que nos traz um bem-estar.  

 
E o conatus é o esforço para experimentar alegria, ampliar a potência de agir, 
imaginar e encontrar o que é causa de alegria, o que mantém e favorece essa 
causa, mas também é esforço para exorcizar a tristeza, imaginar e encontrar o 
que destrói a causa de tristeza (III, 12, 13 etc.). [...] É que a alegria, e o que dela 
resulta, preenche de tal maneira a aptidão para ser afetado que a potência de agir 
ou força de existir aumenta relativamente; e de maneira inversa com a tristeza. O 
conatus é, pois, esforço para aumentar a potência de agir ou experimentar 
paixões alegres (terceira determinação, III, 28) (DELEUZE, 2002, p. 106-107). 

 
Com efeito, sabemos que a alegria é um afeto que nos fornece uma sensação de 

contentamento e satisfação, uma percepção que se manifesta facilmente ao senti-la. Porém, 

no percurso da nossa análise, é pertinente compreender porque a alegria nos é benéfica, ou 

melhor, por qual motivo ela é um afeto que nos auxilia e, consequentemente, nos orienta 

para ação reflexiva. O neurologista e professor António Damásio, recorrendo à teoria dos 

                                                      
5 Nas cartas 19 a 24, trocadas com Blyenbergh, e na EIVP39S, Spinoza explica, através do exemplo do 
veneno e do corpo envenenado, o que seria essa não concordância ou não conveniência. Segundo 
Deleuze, no seu livro Espinosa: filosofia prática, “a situação é muito complexa, pois os corpos 
compostos têm partes de ordem diferente que entram sob relações elas próprias variadas; essas 
relações variadas se compõem entre si para constituir a relação característica ou dominante do 
indivíduo considerado, num ou noutro nível. Há, pois, um encaixe de relações para cada corpo e de 
um corpo para o outro, que constituem a ‘forma’. Por exemplo, como Espinosa o demonstra em uma 
carta para Oldenburg (XXXII), o quilo e a linfa são dois corpos, cada qual sob sua relação, que 
compõem o sangue sob uma terceira relação dominante. O sangue é por sua vez uma parte do corpo 
animal ou humano, sob outra relação característica dominante. E não há dois corpos, cujas relações 
sejam idênticas, por exemplo, dois indivíduos com característica sanguínea estritamente igual. O que 
ocorre, então, em caso de envenenamento? Ou em caso de alergia (já que se devem levar em 
consideração os fatores individuais de cada relação)? Pois bem, nesses casos, parece então que uma 
das relações constitutivas do corpo é destruída, decomposta. E a morte advém logo que a relação 
característica ou dominante do corpo é ela própria determinada a ser destruída: ‘Entendo que o corpo 
morre quando suas partes estão dispostas de forma a estar entre elas em outra relação de movimento e 
de repouso’ (EIVP39S). Espinosa determina com isto o que significa: uma relação é destruída, 
decomposta”. (DELEUZE, 2002, p. 39).   
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afetos de Spinoza, mas também inserindo os estudos atuais sobre neurociência, oferece uma 

elucidação plausível acerca da questão. Segundo ele, os mapas ligados à alegria significam 

estados de equilíbrio para o organismo, o que indica que os estados de alegria traduzem uma 

coordenação fisiológica ótima e um fluir desimpedido das operações da vida. Conduzem não 

só à sobrevida, mas à sobrevida com bem-estar, o que significa que os estados de alegria são 

também caracterizados por uma maior facilidade da capacidade de atuação; por isso que 

Damásio concorda com Spinoza quando este último afirma que a alegria é a passagem para 

um estado de perfeição maior, ou seja, a maior perfeição aqui descrita é no sentido de maior 

harmonia funcional, ou ainda quando o poder e a liberdade de ação estão aumentados 

(DAMÁSIO, 2003, p. 159-160). Assim, a alegria e todas as suas inúmeras derivações 

otimizam o nosso poder de ação, porque ela recicla a nossa capacidade de pensar e revigora a 

nossa capacidade de sentir, por esse motivo ela abre possibilidades que anteriormente não 

eram talvez cogitadas. 

 
A alegria é a única afecção passiva que aumenta nossa potência de agir, e só a 
alegria pode ser uma afecção ativa. Reconhecemos o escravo por suas paixões 
tristes, e o homem livre por suas alegrias passivas e ativas. O sentido da alegria 
aparece como sendo o sentido propriamente ético. [...] Filosofia da afirmação 
pura, a Ética é também filosofia da alegria que corresponde a essa afirmação 
(DELEUZE, 2017, p. 188). 
 

Isso significa que a partir da própria afetividade, ou melhor, no seio dela e mais 

especificamente nos afetos alegres, a potência do intelecto é fortalecida e, dessa forma, 

podemos compreender adequadamente um número vasto de coisas. No entanto, o 

conhecimento aqui mencionado não é simplesmente aquele estruturado, formal e lógico, que 

embora seja relevante, tem sua eficácia limitada no sentido do agir ético, isto é, não se trata 

de conhecer por conhecer, mas desfrutar desse conhecimento como um afeto, ou melhor, que 

o ato de compreender, que a reflexão sejam sentidos como o mais potente dos afetos, a mais 

forte alegria, de modo que possamos assimilar os benefícios que a tolerância traz para a 

sociedade. No geral, a alegria revigora e tonifica a mente, auxiliando-a no entendimento 

adequado daquilo que é útil para a convivência humana. Por esse motivo que ao 

discorrermos acerca da afetividade, damos um lugar de destaque para alegria, pois a 

experiência que ela nos propicia é boa, salutar e útil para nossa constituição.  

Em concordância com Spinoza, a alegria é de fato um afeto que nos torna ativos, ou 

ainda, que nos prepara para ação ou atividade, o único capaz de nos auxiliar no 

enfrentamento da tristeza e de seus afetos secundários, como também de restabelecer o 

equilíbrio interno das diversas partes que constituem o corpo e a mente humanos. “A alegria 

não é diretamente má, mas boa; a tristeza, ao contrário, é diretamente má” (EIVP41). A 

experiência afetiva da alegria inscreve a própria possibilidade de aprendizagem, visto que 
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para tal afeto e todas as suas derivações estão associados uma certa potência de pensar, ou 

melhor, um aumento e fortalecimento desta potência; assim, a alegria favorece o processo de 

aprendizagem em uma certa experiência afetiva. Nesse sentido, é exatamente porque 

experimentamos a alegria que podemos iniciar o percurso da reflexividade ou ação reflexiva, 

cujo ponto de partida encontra-se na alegria passiva, ainda que ela seja uma paixão e, 

portanto, presente no campo da passividade. O que cabe ressaltarmos aqui é que a alegria 

passiva é um afeto transformador, pois enquanto passiva e, portanto, tendo como causa a 

exterioridade, ela é instável, o que nos leva a questionar a própria alegria vivida, as suas 

limitações e o que ela ainda não é capaz de suprir. Não por acaso que essas questões teceram 

toda a filosofia de Spinoza, como ele bem afirma na Carta 21 à Blijenbergh: “eu gozo e busco 

passar a vida, não na aflição e no lamento, mas na tranquilidade, na alegria e no 

contentamento, com o que ascendo um grau mais.” (SPINOZA, 1988, p. 35). Nesse sentido, 

na medida em que a alegria é experimentada, há um aumento da nossa capacidade de agir e 

de pensar, colaborando para o ato de questionamento e de reflexão inseridos na atividade do 

pensamento no cerne da experiência afetiva.  

Na Ética III, Spinoza lista uma variedade de afetos derivados da alegria e da tristeza, 

e entre aqueles que se originam da alegria, os quais nos interessam nesse momento, 

destacamos o contentamento ou hilaridade (hilaritas)6. O que nos leva a salientarmos tal 

afeto é que entre todos os afetos alegres passivos, o contentamento ocupa um lugar especial, 

pois favorece a atividade racional eminentemente. Se já sabemos que a alegria é um afeto que 

contribui para o aumento da potência de pensar, por que especificamente o contentamento 

se sobressai em relação aos demais afetos alegres? Spinoza dirá no escólio da proposição 11 

da Ética III que o afeto de alegria simultaneamente relacionado à mente e ao corpo chama-se 

carícia (titillationem)7 ou contentamento; contudo, cumpre notar que a carícia é referida ao 

ser humano quando uma das partes dele é afetada mais do que as outras; já o contentamento 

                                                      
6 Entre os vários afetos alegres, optamos pelo contentamento ou hilaridade para exemplificar os 
benefícios que a alegria nos oferece na constituição do nosso próprio corpo e nas relações que 
estabelecemos com as coisas exteriores.  
7 Marcos Ferreira de Paula, no capítulo 3 do seu livro Alegria e Felicidade: a experiência do processo 
liberador em Espinosa, apresenta uma nota esclarecedora sobre a tradução de titillationem: “Titilatio 
é uma palavra difícil de traduzir. Sua primeira acepção é cócegas. Não nos pareceu uma boa escolha a 
de Bernard Pautrat, que traduz Titilatio por Chatouillement, que em francês também traz ‘cócegas’ em 
sua primeira acepção (Cf. Spinoza, Éthique, 1998). Talvez pudéssemos vertê-la para ‘libido’, mas então 
teríamos dois problemas, já que libido também oferece dificuldade de tradução. A tradução de Tomaz 
Tadeu, Excitação, tem a virtude de estabelecer um vínculo claro, de um lado, com o excesso, como 
quer a proposição, já que excitação é também agitação e exaltação; de outro lado, com a ideia de 
estímulos sexuais de certas partes do corpo em detrimento de outras, como também sugere a 
proposição. Mas ‘carícia’, opção de tradução do Grupo de Estudos Espinosanos (GEE), nos pareceu 
ainda mais adequada, precisamente por abarcar um campo mais amplo do sentido táctil. O vocábulo 
tem ainda, talvez, a vantagem de opor com mais clareza à Dolor. Cf. Espinosa, Ética, 2015”. (PAULA, 
2017, p. 70).  
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é quando todas as partes são igualmente afetadas8. É exatamente neste ponto (todas as 

partes afetadas uniformemente) que consiste o diferencial do afeto contentamento. Como 

observamos, há certos afetos que favorecem a razão, como é o caso de toda alegria tomada 

em si mesma; porém, entre todas as suas derivações, existem algumas que estão mais de 

acordo com a razão, por exemplo, o contentamento, uma alegria equilibrada que por 

definição não admite o excesso. Isso significa que tal excesso está diretamente ligado ao fato 

de uma das partes do corpo do ser humano ser mais afetada do que as outras, como é o caso 

da carícia, o que nos faz pensarmos que a alegria excessiva ou alegria obsessiva9, no sentido 

de fixação, ou seja, quando temos uma das nossas partes mais afetada do que as outras, 

causando uma obsessão e um desequilíbrio funcional, é o que nos mantém na passividade. 

Por isso que o contentamento, embora também seja uma alegria passiva, é um afeto distinto, 

porque permite passarmos para as alegrias ativas, ou melhor, que estas são possíveis e 

realizáveis. 

Segundo Spinoza, o contentamento é um afeto derivado da alegria, ou ainda, um tipo 

de alegria em que uniformemente todas as partes do corpo são afetadas. Isso significa que ao 

experimentarmos este afeto, nosso corpo e consequentemente a nossa mente desfrutam de 

uma satisfação plena; nesse sentido, o contentamento é o oposto da melancolia, já que esta 

tem a peculiaridade de ser uma tristeza plena ou total, uma tristeza que afeta por inteiro 

nosso corpo e nossa mente, ou seja, na melancolia, há um equilíbrio10 de todas as partes do 

corpo e da mente, todas igualmente afetadas de tristeza, e o conatus não tem forças para 

reagir nem agir (CHAUÍ, 2011, p. 94-95). Assim, o contentamento é pura vida, isto é, referto 

dela, ou ainda, é vigor do corpo e da mente, por isso que tal afeto tem um destaque especial 

nesse trajeto afetivo às alegrias ativas. No entanto, como observamos no escólio da 

proposição 11 da Ética III, a carícia e a dor assinalam o excesso e a inconstância que há entre 

as inúmeras partes que constituem a complexidade do corpo humano ao serem afetadas de 

maneira desigual, inviabilizando a possibilidade de o corpo alcançar seu equilíbrio interno. 

Com efeito, isso não é o que ocorre quando nos referimos ao contentamento, ou seja, em tal 

                                                      
8 No mesmo escólio (EIIIP11E), além da alegria relacionada simultaneamente à mente e ao corpo 
(carícia ou contentamento), Spinoza também faz referência à tristeza relacionada à mente e ao corpo 
simultaneamente, que ele chama de dor ou melancolia. “Chamo o afeto da alegria, quando está 
referido simultaneamente à mente e ao corpo, de carícia ou contentamento; o da tristeza, em troca, 
chamo de dor ou melancolia. Deve-se observar, entretanto, que a carícia e a dor estão referidos ao 
homem quando uma de suas partes é mais afetada do que as restantes; o contentamento e a 
melancolia, por outro lado, quando todas as suas partes são igualmente afetadas”. Destacamos 
apenas o contentamento por se tratar de um afeto derivado da alegria. 
9 Embora a alegria passiva, a qual nos referimos acima, tenha seus benefícios, no sentido de aumentar 
a nossa potência de agir e de pensar, ela também apresenta alguns problemas, pois enquanto passiva, 
a sua causa ainda é a exterioridade.  
10  O uso do termo equilíbrio assume o sentido de “todas as partes do corpo serem igualmente 
afetadas”.  
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afeto as partes do corpo humano são uniforme e simultaneamente afetadas, o que indica que 

não há excesso. Contudo, o que poderíamos compreender por excesso nesse contexto? 

É relevante ponderarmos que embora o termo excesso esteja presente nos escritos 

spinozanos, mais notadamente na proposição 42 da Ética IV, o filósofo holandês não 

desenvolve, ou melhor, não expõe nenhum tipo de definição para tal vocábulo, limitando-se 

apenas em mencioná-lo. Porém, apesar da rápida referência, o sentido do termo fica a cargo 

da experiência particular e docente dos afetos, em outras palavras, a nossa própria vivência 

afetiva pode nos oferecer a compreensão e o auxílio para identificar os limites do que seria o 

excesso para cada um de nós. Ainda assim, há de concordarmos que o excesso nada 

contribui, ou mais acertadamente, pouco contribui para uma realização adequada da nossa 

potência de agir e de pensar, isso porque ele nos é prejudicial na proporção em que 

desequilibra as relações de movimento e repouso do nosso corpo, impedindo-o de afetar 

outros corpos e ser afetados por eles. Sendo assim, nesse contexto afetivo, o significado do 

termo excesso remete a uma obsessão11 ou fixação por alguma coisa ou alguém, contribuindo 

e mantendo-nos na passividade.  

Com efeito, sabemos que o contentamento e a melancolia indicam uma conformidade 

entre as partes que constituem o corpo humano, na medida em que elas são igualmente 

afetadas, por isso falarmos de um equilíbrio de todas elas nesses dois afetos. Ademais, tanto 

o contentamento quanto a melancolia demarcam, assim como todos os outros afetos, o 

movimento dinâmico do conatus, assinalando a capacidade de agir plenamente, no caso do 

contentamento, e de padecer inteiramente, no caso da melancolia. O que significa que, no 

contentamento, ao termos todas as partes do nosso corpo afetadas simultaneamente, nossa 

potência de perseveração e crescimento são favorecidas e incentivadas e, portanto, nosso 

corpo aumenta a capacidade de ser afetado de diferentes maneiras por outros corpos, como 

também expande as condições de ser afetado inteiramente. Em contrapartida, apesar de na 

melancolia todas as partes do nosso corpo serem também uniformemente afetadas, o afeto 

que a envolve é a tristeza e, dessa forma, ela expressa uma tristeza intensa e profunda, por 

isso em tal estado nossa potência de agir e de pensar está integralmente diminuída e 

enfraquecida. A melancolia condena o conatus à impotência e, portanto, à fraqueza completa 

(CHAUÍ, 2011, p. 95).  

Todavia, tanto o contentamento quanto a melancolia são retomados na proposição 42 

da Ética IV, quando Spinoza afirma que “o contentamento não pode ter excesso, sendo 

                                                      
11 “A obsessão, explica Espinosa, é esquecermos o todo de nosso corpo para nos deleitarmos ou nos 
afligirmos com uma única parte dele, aquela fortemente afetada de alegria ou de tristeza”. Quanto à 
etimologia, a palavra obsessão e obcecado têm origens distintas. Obcecado tem origem no 
latim obcaecare, que indica um estado de cegueira. Isto porque o ser humano obcecado não consegue 
avaliar os seus comportamentos e a própria realidade. Por outro lado, obsessão vem do 
latim obsedere, que indica o ato de cercar ou rodear alguma coisa ou alguém. (CHAUÍ, 2011, p. 94).   
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sempre bom, e a melancolia, ao contrário, é sempre má”; porém, embora essas qualificações 

– bom e mau – sejam evidentes a partir do que Spinoza já desenvolve nas proposições 

anteriores da Ética IV e na própria Ética III, o que se destaca naquela asserção é que o “não 

pode ter excesso” é apenas relacionado ao contentamento, enquanto para melancolia nada é 

dito, ou pelo menos dito de modo subjacente; além disso, o “sempre” também desempenha 

um papel fundamental nesta compreensão. Isso significa que se Spinoza não faz uma menção 

direta que a melancolia, contrariamente, pode ter excesso, é porque ela já é em si mesma 

uma tristeza excessiva, ou seja, o fato dela ser sempre má indica que todas as partes do nosso 

corpo são intensamente enfraquecidas e de modo correspondente a mente não encontra nela 

própria ideias alegres que são em si mesmas esforço de afirmação na existência, e portanto 

no estado melancólico não há nenhuma alternativa de resistência e todas as possibilidades de 

lutarmos contra a tristeza são eliminadas. Em outros afetos, porque há uma combinação de 

partes alegres e partes tristes, somos adversos a nós mesmos e adversos uns com os outros, e 

é essa adversidade que incita o nosso conatus a vencê-la em busca da concordância interna 

do nosso ser e da concordância com os outros. Na melancolia, porém, não há contrariedade 

alguma, interna ou externa, que nos incite a alguma busca de concordância interior porque já 

estamos plenamente de acordo com nós mesmos na inteireza de nossa tristeza (CHAUÍ, 

2011, p. 95). No entanto, no contentamento, observamos que tal afeto não pode ter excesso, 

aliás, ele é sempre bom porque não é excessivo, visto que ao termos todas as partes de nosso 

corpo igualmente fortalecidas, as relações entre elas adquirem simultaneamente a mesma 

proporção de movimento e repouso, e não somente isso, quando todas as partes do corpo são 

uniformemente avigoradas, a possibilidade de expansão da nossa potência de agir e de 

pensar são maiores, ao mesmo tempo que a sua diminuição é retraída, por isso que Spinoza 

define o contentamento como sendo sempre bom. 

 
O contentamento é a alegria que, enquanto se refere ao corpo, consiste em que 
todas as suas partes são igualmente afetadas, isto é, em que a potência de agir do 
corpo é aumentada ou favorecida de tal maneira que todas as suas partes 
obtenham entre si a mesma proporção de movimento e repouso; e por isso o 
contentamento é sempre bom e não pode ter excesso (EIVP42D). 

 
Ainda que a experiência do contentamento envolva o afeto da alegria e, portanto, há 

um aumento e fortalecimento da nossa potência de agir e de pensar, ela ainda é dependente 

da exterioridade, ou melhor, a sua causa ainda está ligada aos encontros com as coisas 

exteriores, e dessa forma, o contentamento, embora seja um afeto alegre, é passivo. Seguindo 

a tese de que os afetos alegres revigoram o nosso corpo e a nossa mente, preparando-nos de 

modo ativo para encarar a complexa dinâmica afetiva, o contentamento designa, mesmo 

como afeto passivo, logo, no campo das paixões, uma nova potência do corpo, ou melhor, 

uma reorganização desta potência, auxiliando e contribuindo para a capacidade de pensar da 
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mente. Sendo assim, o contentamento é um afeto conveniente para nossa constituição, pois 

enquanto alegria, ele beneficia a nossa capacidade de compreensão daquilo que nos afeta, ou 

seja, favorece a potência de pensar da mente. Além disso, como no contentamento todas as 

partes do corpo humano são homogeneamente afetadas, logo, trata-se de uma alegria 

harmônica que permite a mente compreender simultaneamente muitas ideias, inclusive a do 

seu próprio corpo. “A mente humana não conhece o próprio corpo humano e não sabe que 

ele existe senão por meio das ideias das afecções pelas quais o corpo é afetado”. (EIIP19).  

Um marcador importante acerca da experiência do contentamento é que além de 

possibilitar uma aprendizagem, que é própria da vivência afetiva, especialmente dos afetos 

alegres, ela se mostra, ainda que no plano da passividade, como um afeto que está de acordo 

com o nosso conatus e que organiza de maneira equilibrada as relações de movimento e 

repouso do nosso corpo. Com efeito, quando dizemos que o contentamento está de acordo 

com o conatus significa que há uma relação de concordância ou relação de conveniência que 

estabelecemos nos encontros com as coisas externas que nos afetam, ou seja, essa relação de 

concordância ocorre não somente no caso do contentamento, mas em todos os afetos alegres. 

Sabemos que tais afetos favorecem a razão, mas entre eles, existem aqueles que são mais 

consoantes com ela, que é o caso do contentamento, que nos fornece uma constituição afetiva 

mais potente e mais composta e, portanto, eficiente, pois esta constituição vai possibilitar os 

afetos alegres ativos. Assim, o aumento e fortalecimento do nosso conatus propicia 

compreender internamente a nossa potência de agir e de pensar, ou seja, a alegria passiva 

que experimentamos inicialmente configura-se em uma alegria ativa, pois agora estamos 

aptos para formá-la pela nossa própria capacidade e potência de compreensão. Por isso que 

Deleuze ressalta a relevância dos afetos alegres passivos no percurso afetivo. 

 
Mas, ao contrário, quando encontramos um corpo que convém à nossa natureza e 
cuja relação se compõem com a nossa, diríamos que sua potência se adiciona à 
nossa: as paixões que nos afetam são de alegria, nossa potência de agir é 
ampliada ou favorecida. Esta alegria é ainda uma paixão, visto que tem uma 
causa exterior; permanecemos ainda separados de nossa potência de agir, não a 
possuímos formalmente. Esta potência de agir não deixa de aumentar de modo 
proporcional, “aproximamo-nos” do ponto de conversão, do ponto de 
transmutação que nos tornará senhores dela, por isso dignos de ação, de alegrias 
ativas (DELEUZE, 2017, p. 34). 
 

Sabemos que no contentamento há uma harmonia de relações entre as partes que 

constituem o corpo. Logo, se lembrarmos que o corpo é um indivíduo, pois consiste em uma 

união de outros corpos que mantêm entre si uma certa relação de movimento e repouso, no 

contentamento, ele é um indivíduo integral, no sentido de que não há conflito entre as suas 

partes constituintes, ou seja, não há uma dissonância nas relações que o configuram, o que 

significa que não existe partes que são mais afetadas do que as outras. É exatamente nessa 
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linha de argumentação que chegamos a um fato curioso acerca do contentamento, isto é, 

embora seja um dos afetos mais favoráveis à razão, porque nele há uma harmonia entre 

todas as partes afetadas do corpo, tal afeto é mais fácil de ser compreendido do que 

observado, já que na maior parte das situações que estamos inseridos e que vivenciamos no 

nosso dia a dia, experimentamos os afetos que geralmente referem-se a algumas partes do 

corpo que foram mais afetadas do que outras, por essa razão que esses afetos podem ter 

excessos, visto que eles retêm a mente “fixada” em um só objeto ou pessoa, a ponto de não 

pensarmos em nenhuma outra coisa. Em outras palavras, somos afetados por inúmeros 

objetos e pessoas, porém há alguns deles que nos afetam tão profundamente que nos deixam 

“fincados” em um determinado afeto, causando-nos incômodos e inquietações.   

 
O contentamento, que eu disse ser bom, é mais fácil de conceber do que de 
observar. Pois os afetos que defrontamos cotidianamente referem-se, em sua 
maioria, a uma parte do corpo que é afetada mais do que as outras, e por isso os 
afetos têm frequentemente excesso, detendo a mente de tal maneira na só 
contemplação de um objeto, que não pode pensar nos outros; e embora os 
homens estejam submetidos a muitos afetos, e sejam raros os que se defrontem 
sempre com um só e mesmo afeto, não faltam aqueles a quem um só e mesmo 
afeto adere pertinazmente. Com efeito, vemos às vezes os homens serem afetados 
por um objeto de tal maneira que, embora não esteja presente, contudo creem tê-
lo diante dos olhos; e, quando isto acontece com alguém que não está dormindo, 
dizemos que delira ou endoidece; e aqueles que ardem de amor e sonham dia e 
noite com alguém que ama, não é porque costumam causar-nos riso que 
deixamos de considerá-los doidos. E quando o avaro não pensa em outra coisa 
além de lucro ou dinheiro, e o ambicioso em glória, etc., não se crê que deliram, 
já que costumam ser molestos e estimados dignos de ódio. Mas, na verdade, a 
avareza, a ambição, a lascívia, etc. são espécies de delírio, ainda que não sejam 
enumeradas entre as doenças (EIVP44E).  
 

Laurent Bove, na sua compreensão acerca do contentamento, não diverge da 

observação spinozana do escólio da proposição 44 da Ética IV, ou seja, de que este afeto é 

difícil de ser encontrado, pois se tratando de um estado de pleno equilíbrio do nosso corpo, o 

contentamento seria, por esse motivo, efêmero e raro (BOVE, 1996, p. 108). Sendo um afeto 

alegre passivo e, portanto, dependente da exterioridade, da casualidade, é necessário que 

uma soma de bons encontros entre o nosso corpo e os corpos exteriores aconteçam para que 

o contentamento ocorra; e não somente isso, já que a maioria dos afetos que 

experimentamos podem ter excessos, como explicitamos anteriormente, é que a efemeridade 

e a raridade do contentamento tornam-se notórias. Todavia, no escólio 2 da proposição 45 da 

Ética IV, observamos que o contentamento não somente é possível, como também não é tão 

incomum quanto se imagina; em outras palavras, há neste escólio uma exposição, ou melhor, 

um exemplo de práticas cotidianas próprias de um sábio, as quais podemos ter acesso na 

nossa vida prática comum e que podem proporcionar o contentamento. O que significa que 

as situações cotidianas que podem propiciar tal afeto, e que se oferecem como sua condição 
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prática, não são raras, sendo dessa forma um afeto possível, cuja experiência não é tão 

eventual. “Entretanto, se esse afeto é raro, ele não é impossível; e pode-se mesmo dizer que 

sem dúvida que nós já o experimentamos” (BOVE, 1996, p. 109). 

 

Quanto maior é a alegria com que somos afetados, tanto maior é a perfeição a que 
passamos, isto é, tanto mais é necessário que participemos da natureza divina. E, 
assim, é do homem sábio usar as coisas e, o quanto possível, deleitar-se com elas 
(decerto não ad nauseam, pois isto não é deleitar-se). É do homem sábio, insisto, 
refazer-se e gozar moderadamente de comida e bebida agradáveis, assim como 
cada um pode usar, sem qualquer dano a outrem, dos perfumes, do atrativo das 
plantas verdejantes, das roupas, da música, dos jogos esportivos, do teatro e 
coisas do gênero. Pois o corpo humano é composto de muitíssimas partes de 
natureza diversa, que continuamente precisam de novo e variado alimento para 
que o corpo inteiro seja igualmente apto a todas as coisas que podem seguir de 
sua natureza, e, por conseguinte, para que a mente também seja igualmente apta 
a entender muitas coisas em simultâneo (EIVP45E2). 
 

Se o contentamento não é tão fortuito assim, já que na vida cotidiana existem práticas 

possíveis de serem executadas e que, além de colaborarem para a ocorrência de tal afeto, 

podem também ser consideradas em si mesmas como exemplos de contentamento; é, no 

entanto, efêmero, porque embora as condições práticas desse afeto sejam acessíveis, a 

maneira como lidamos com ele e o aprendizado ético que pode ser extraído dessa vivência 

afetiva configuram-se como algo que nem sempre pode ser sustentado por muito tempo. 

Obviamente que isso não significa que esse aprendizado ético não nos deixa resquícios, no 

sentido de uma memória afetiva que, ao envolver um afeto alegre, auxilia e revigora nossa 

potência de compreensão. Ao contrário, o contentamento, assim como os outros afetos 

alegres passivos, contribui para isso; porém, por inicialmente nós o experimentarmos ainda 

no campo da passividade e por estarmos vulneráveis a outros afetos também passivos e que 

podem ter excessos, há a necessidade por algo mais consistente, ou nas palavras de Spinoza: 

“algo que, uma vez descoberto e adquirido, me desse para sempre o gozo de contínua e 

suprema felicidade” (TIE1). Em outras palavras, a experiência dos afetos alegres passivos 

diminui a nossa passividade e nos prepara gradativamente para a atividade e reflexividade, 

mas por ainda serem passivos e, portanto, fugazes, pois são dependentes da exterioridade, 

impulsiona-nos a buscar algo sólido. É exatamente o início do nosso aprendizado ético, 

quando no seio das alegrias passivas, que se mostram incertas e instáveis, o movimento de 

ação reflexiva da mente se inicia.  

O contentamento está contido nesse grande conjunto de afetos alegres, e por se tratar 

de uma alegria equilibrada, é mais favorável à razão, o que não implica dizer que as outras 

alegrias também não o sejam. Mas o destaque dado ao contentamento é que por sua 

harmonia, ele permite que o corpo afete e seja afetado por um número maior de coisas e a 

mente compreenda também muitas e diferentes coisas, sendo, dessa forma, ainda no plano 
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da passividade, uma referência afetiva para as outras alegrias, ou seja, a partir da experiência 

do contentamento, a potência de outras alegrias pode ser avaliada e comparada. Além disso, 

o contentamento também possibilita perceber que as alegrias que buscamos podem ser 

experimentadas sem excesso, indicando um tipo diferente de alegria, isto é, a alegria ativa. O 

que observamos é que o contentamento e todas as outras alegrias passivas são afetos 

indicadores, ou seja, possuem uma função informativa que conduz a uma transformação do 

nosso desejo em direção à alegria ativa, aquela que Spinoza refere-se nos trechos iniciais do 

Tratado da Reforma da Inteligência.  
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1 Introdução 
 

Em que medida as paixões e as inclinações humanas podem ser controladas ou 

orientadas pela razão e, como corolário a isso, mas não menos importante, como se 

dá a passagem do puro subjetivismo ideativo ao estabelecimento de leis e princípios 

morais dotados de necessidade e universalidade, eis, em nosso entendimento, as 

principais questões respondidas por Kant na fundamentação de sua moral. 

Buscaremos nesse trabalho elucidar não apenas a resposta pura e simples a estas 

questões, mas a maneira encadeada e processual conforme o argumento é 

desenvolvido por Kant na Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ademais, 

conforme necessário e levando em conta a necessidade de integração dos conteúdos, 

utilizaremos alguns comentadores de apoio. 

Kant é bastante criticado até hoje pelo caráter formalista de sua doutrina ética, 

ou seja, denuncia-se a falta de substancialidade de seus princípios de razão, uma vez 

que não emergiriam do contexto, estando, portanto, dele embebidos, mas seriam 

estabelecidos pela razão pura prática, através de sua capacidade abstrativa. Note-se 

que a abstração, de acordo com essa crítica, não teria aquele aspecto virtuoso de 

conjugar aspectos essenciais de um dado fenômeno e o elevar a um conceito de tipo 

universal, mas revelaria um aspecto importante e indesejável, qual seja, a falta de 

conteúdo mesmo, a vacuidade material do conceito pela sua separação indevida do 

contexto sociocultural que o revela. A história, nessa leitura comunitarista 

abrangente, seria atravessada por uma espécie de lógica de princípios, cada um dos 

quais sendo revelado através do devir histórico de maneira irremediável. O conteúdo, 

portanto, longe de ser determinado pela razão, seria descoberto na vida mesma de 

relação, iria se pondo nas brechas da história, onde vez por outra esta espécie de 

lógica, não formal, daria sinais de sua imanência à vida dos homens. 
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Esta é uma crítica recorrente à proposta moral kantiana, que seria 

deontológica e universalista, uma vez que negaria os elementos empíricos 

responsáveis pela construção e pelo agir moral. Reconhecendo a importância desta 

crítica, entendemos que a busca por um mínimo moral, através da razão, já era um 

empreendimento extremamente necessário à época de Kant e o é muito mais no 

período atual. Instigados por essa necessidade e pela própria importância do tema, 

nos propomos a voltar às raízes kantianas para que, lendo tão de perto quanto 

possível e conforme as sinuosidades e os movimentos propostos pelo próprio autor, 

explicitemos os fundamentos de sua moralidade, dando destaque a conceitos 

importantes da moral kantiana como os de boa vontade, dever, imperativo categórico 

e autonomia da vontade. Compreendermos a conexão entre estes importantes 

conceitos nos permitirá entender como ocorre o processo da passagem da simples 

subjetividade ideativa à objetividade e pretensão universal da moral para o filósofo 

de Konigsberg. 

 

2 Fundamentos da moral kantiana  

 

Kant, no Prefácio da Fundamentação da Metafísica dos Costumes2, assume 

como de fundamental importância estabelecer uma filosofia moral que esteja livre de 

todos os elementos estritamente empíricos. A necessidade de tal filosofia, prossegue 

o filósofo de Königsberg, é constatada a partir da ideia compartilhada entre as 

pessoas das leis morais e também dos deveres. Toda a lei que tem valor moral, e que, 

portanto, acaba por fundamentar um certo tipo obrigação, carrega em si mesma uma 

necessidade absoluta. Mandamentos tais como não mentir, entre outros de mesma 

natureza, têm valor não apenas entre os homens, mas se estendem a todos os seres 

racionais. Esses princípios, que são conceitos da razão pura, segundo Kant, tem uma 

natureza apriorística e, com efeito, não devem ser buscados nem na exterioridade do 

mundo, composto por suas circunstâncias e eventos, e tampouco como intrínsecos à 

própria natureza humana, tema tão caro à antropologia. Assim, se um princípio 

carregar em si um pouco de experiência, ou seja, se não for princípio de razão pura 

prática, não se deve entendê-lo como lei moral (KANT, 1986, p.15-16). 

                                                      
2 Scruton qualifica esta obra kantiana, que antecede a Critica da Razão Prática, como brilhante. 
Diferentemente de Aristóteles, que centrou sua ética na ideia de felicidade, o princípio de dever 
assume em Kant aspectos fundamentais (SCRUTON, 1982 p.58). 
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Em sendo assim, prossegue Kant, as leis morais e seus princípios têm essa 

característica diferenciada de todas as regras que tenham qualquer elemento que 

guarde relação estreita com a experiência contingente, de modo que a filosofia moral 

é fundamentada apenas pela parte considerada pura, e tem o propósito de fornecer 

leis de caráter a priori ao ser racional. Estas leis, cumpre referir, devem ser 

independentes de todo o conhecimento de tipo antropológico, pois o mesmo tem 

como base ou fundamento a experiência. A Metafísica dos Costumes é necessária 

para Kant, não apenas pelo seu valor teorético, enquanto conhecimento de tipo 

científico, mas também para retificar os costumes mediante a orientação fornecida 

pelos próprios princípios (KANT, 1986, p.16). O que Kant Busca com a 

Fundamentação, portanto, é estabelecer o princípio supremo da moralidade, o que o 

torna, segundo sua própria apreciação, detentor de uma tarefa tanto completa quanto 

original: “distinta de qualquer outra investigação moral” (KANT, 1986, p.19). 

Nesse caminho epistêmico, pode-se dizer assim, Kant começa por delimitar 

algo que pode ser considerado bom em si mesmo, estando no mundo ou fora dele, e 

chega à constatação de que existe apenas uma coisa de tal tipo, qual seja, a boa 

vontade. Embora os demais talentos sejam respeitáveis e mesmo desejáveis, tais 

como a argúcia de espírito, o discernimento e a capacidade de estabelecer juízos, 

podem, se a vontade que os direciona não for boa, tornarem-se maus e indesejáveis. 

Isso pode ser verificado também com relação aos dons da fortuna, que, quando não 

são corrigidos por uma boa vontade, podem decair em soberba. A boa vontade, em 

sendo assim, conclui parcialmente o filósofo, guarda relação estreita com o fato de 

sermos merecedores da felicidade, já que constitui-se como um atributo necessário 

para esta condição (KANT, 1986, p.22). 

Entretanto, a boa vontade não é boa porque vale como um meio, promovendo 

ou realizando certas aptidões ou finalidades, mas em si mesma (KANT, 1986, p.23). 

Por isso, Kant rejeita a ideia de que a boa vontade deva ser utilizada como um meio 

para se atingir um fim. Cita o exemplo da felicidade, e diz que se o homem se 

deixasse guiar pelos instintos naturais e não pela razão, obteria maior êxito em busca 

de tal objetivo. (KANT, 1986, p.24). Com efeito, para o filósofo alemão existe um 

objetivo da existência que é muito mais digno de ser considerado e que, portanto, a 

razão deve perscrutar, que não é a felicidade, e sob a qual as intenções, desejos e 

inclinações subjetivas devem se subordinar. Deste modo, a razão não procurando a 
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felicidade, deve se ocupar em dirigir a vontade de modo a engendrar uma vontade 

boa em si mesma, e não apenas boa como meio para outras intenções ou finalidades 

(KANT, 1986, p.25). 

Em sendo assim, para Kant, a razão humana, quando funda uma boa vontade, 

que nada mais é do que a materialização de seu destino prático, usufrui uma espécie 

de satisfação que lhe é conforme a sua natureza, e que não está ligada a observância 

ou mesmo a efetivação de seus desejos e inclinações.  Então, o filósofo, ao estabelecer 

a necessidade de uma boa vontade, livre de qualquer intenção do desejo ou das 

paixões, e que tem um valor e uma estima que diz respeito a sua própria natureza, 

enuncia a noção de dever, que, segundo ele, já compreende a noção de boa vontade. 

Os aspectos subjetivos e os elementos empíricos não tornam menor ou menos 

importante as noções de dever e boa vontade, pelo contrário, fazem com que elas 

adquiram um caráter destacável nas ações (KANT, 1986, p.26). 

 A respeito das ações que podem ser consideradas morais, o filósofo exclui 

aquelas ações que são contrárias ao dever, mesmo quando são úteis com relação aos 

efeitos produzidos, dado que estão em flagrante contradição com a noção 

supracitada. Igualmente desconsidera as ações que estão de acordo com o dever, mas 

que não são motivadas por uma boa vontade, a qual confere valor moral a toda ação 

(KANT, 1986, p.27). Para uma ação, que leva a caracterização de moral, não basta, 

portanto, apenas parecer correta ou ter o aspecto exterior, sua efetivação prática, 

alinhada com o senso comum da maioria das pessoas. No fundo o que Kant busca 

destacar é que o princípio que motiva as ações é mais importante do que a ação 

considerada em sua exterioridade, ou seja, quando desconsideram-se as intenções e 

propósitos do agente que a executa.  

O valor do caráter e da ação moral consiste, portanto, em agir fazendo o bem 

tendo como móvel o dever, e não uma inclinação estranha a ele. Sobre isto, o filósofo 

alemão desenvolve o exemplo da caridade. Segundo Kant, ser caridoso é um dever, e 

existem muitas pessoas que praticam este tipo de ação tendo como motivo uma 

espécie de prazer ao ver o bem-estar de seus semelhantes. Agir assim é conforme o 

dever, ou seja, vai ao encontro da máxima (ser caridoso). Entretanto, mesmo que 

exista a observância do interesse ou dos anseios da sociedade, esta ação, configurada 

deste modo, não tem um conteúdo propriamente moral, pois uma ação deve ser 

praticada sempre tendo como motivo o cumprimento do dever estrito e nunca por 
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nenhum outro tipo de inclinação estranha (neste caso, a inclinação estranha seria: o 

prazer pelo contentamento dos outros) (KANT, 1986, p.28).  

Para uma ação ser considerada como dotada de um conteúdo moral, deve-se 

observar o dever e eliminar completamente as inclinações, de modo que a lei possa 

determinar a vontade objetivamente e, do ponto de vista subjetivo, só sobrar o 

respeito estrito por essa lei, mesmo a contragosto ou em detrimento de todas as 

demais inclinações subjetivas humanas (KANT, 1986, p.31). Uma lei que é capaz de 

preservar o valor moral das ações, na mesma medida em que carrega em si a 

exigência de universalidade, segundo o filósofo, é a seguinte: “devo proceder sempre 

de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei 

universal” (KANT, 1986, p.33). Percebe-se neste ponto que não se trata de um apelo 

subjetivista, no sentido de que cada qual teria um motivo ou princípio para a ação 

próprio e contingente, mas que, através da subjetividade chegar-se-ia a um princípio 

objetivo e universal, o que garantiria uma perfeita harmonia entre o sujeito legislador 

em termos morais e a objetividade das próprias leis morais. 

Kant chega, a partir do conhecimento da razão humana vulgar, analisada na 

primeira seção, ao conhecimento deste princípio que, segundo o filósofo, não é 

concebido de modo abstrato pelos homens comuns, mas que é sempre utilizado por 

eles, servindo como um padrão para os seus juízos sobre o bom e o mau, sobre o que 

é conforme o dever e o que é a ele contrário (KANT, 1986, p.35). 

Para Macedo, Kant entende a moral como sendo o entendimento entre o que é 

certo e o que é errado, ou seja, destaca a dimensão cognitiva do processo. Ela, não 

guarda relação, portanto, com o que as pessoas sentem como certo ou errado. Em 

consonância com os filósofos racionalistas, Kant sustenta que a razão humana é 

capaz de fazer distinções morais, visto que as mesmas são intrínsecas à própria razão.  

As pessoas mais simples em termos teóricos, ou seja, àquelas que possuem uma 

bagagem de conhecimento menor são igualmente capazes de fazer tais distinções 

(MACEDO, 2012, p.115).  A moral, em sendo assim, embora tenha esse caráter 

racional e por vezes seja criticada como um mero formalismo, apresenta-se efetiva na 

vida das pessoas, que não necessitam de um aparato cognitivo tão sofisticado para 

operarem de maneira prática e motivadas pelo ímpeto do dever. 

Kant considera, entretanto, que o conceito de dever não é derivado da 

experiência, nem tem qualquer caráter empírico, conquanto tenha sido aprendido 
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desde o uso da razão prática. Na experiência humana não se pode garantir que as 

ações tenham como intenção o puro dever, pois, em muitos casos, embora as ações 

estejam em conformidade ou em sintonia com o dever, não tem como móbil o dever 

em si mesmo, não possuindo nenhum valor e conteúdo moral, assevera o filósofo 

(KANT, 1986, p.39). Ato contínuo, o filósofo chega mesmo a adotar uma postura 

cética com relação ao cumprimento do dever, conforme deve ser, sem o apelo às 

inclinações e paixões, ao analisar de maneira fria a humanidade. Mas, e aqui ocorre 

uma pequena inflexão na análise do filósofo, ou ao menos no objeto a ser buscado 

pela mesma, não é relevante saber se o fenômeno em questão, isto é, o cumprimento 

do dever, ocorre ou não e em que grau de abrangência, mas buscar compreender se a 

razão teria a capacidade de ordenar as ações de uma forma autônoma, ou seja,  livre 

de todas as contingências e inclinações. A resposta kantiana a essa questão colocada é 

positiva, sendo que, a não observância por parte dos homens dos postulados do 

dever, digamos assim, não anula o fato de que os deveres existem e antecedem a 

experiência, informando as ações e as preenchendo de conteúdo moral (KANT, 1986, 

p.41). 

A lei moral tem abrangência extensa em Kant e a sua validade perfaz todos os 

seres dotados de racionalidade, não apenas os seres humanos. Ademais, prossegue o 

filósofo, a validade destes postulados é absoluta e o seu caráter necessário, de modo 

que eles não podem ser extraídos da experiência. Assim, conclui que, como princípios 

que determinam a vontade, sua origem é a priori na razão pura e, 

concomitantemente, na razão prática.3 Por isso, sua crítica ao que ele designou como 

ensaios sobre a moralidade, que não buscam o conhecimento moral de maneira 

apriorística na razão, mas o mesclam com elementos estranhos, tais como a 

felicidade, o sentimento moral, o temor de Deus, além dos mais variados elementos 

empíricos (KANT, 1986, p.42-44). Para Walker, em Kant, não são os nossos desejos, 

nem a exterioridade do mundo e tampouco a efetivação de nossos propósitos que dão 

o tom da moralidade, já que “ela apenas nos diz o que devemos fazer” (WALKER, 

1999, p. 8-9). 

 Nesse sentido, ao propor a metafísica dos costumes, Kant assevera que ela 

deve ser concebida de maneira separada das ciências empíricas como a Antropologia 

                                                      
3 Copleston assevera que embora a razão prática tenha uma aplicação dual, pode-se assim dizer, ora 
em seu aspecto teórico, ora em seu aspecto prático, não é fragmentada, pois possui uma unidade 
(COPLESTON, 1984). 
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e a Física e de igual modo da Teologia, pois se constitui como uma base fundamental 

para se chegar a uma espécie de catálogo dos deveres morais e, de posse deste 

conhecimento teórico, enriquecer a práxis, tornando-os efetivos através da ação 

(KANT, 1986, p.45).  O termo costumes para Kant, segundo Bobbio, diz respeito ao 

tema de estudos já consagrados pela filosofia moral. Já a Metafísica é a parte não 

empírica e racional de qualquer conhecimento. Uma Metafísica dos Costumes, 

portanto, deve ser concebida como o estudo sistematizado das leis que, em sua 

natureza racional, orientam o modo de proceder ou a práxis dos seres humanos 

(BOBBIO, 1997, p.51). 

Para se avançar a uma Metafísica que esteja além filosofia popular, Kant busca 

se deter nas faculdades da razão prática, onde, segundo ele, emerge o conceito de 

dever, sempre partindo desde as suas regras universais de determinação. Neste ponto 

Kant passa a discorrer sobre a relação entre a razão, que determina as leis morais, e a 

vontade, que as cumpre. Para que as ações sejam consideradas tanto objetivamente 

quanto subjetivamente necessárias, a razão precisa determinar a vontade de maneira 

infalível, isto é, deve existir uma identificação plena entre vontade e lei objetiva. 

Todavia, se a razão não é capaz de determinar de maneira plena a vontade, quando 

ocorre de a mesma ( a vontade) estar sendo influenciada por inclinações ou 

motivações subjetivas alheias a noção estrita de dever, diz-se que estas ações são do 

ponto de vista objetivo, necessárias, e do ponto de vista subjetivo, contingentes, uma 

vez que a vontade não está alinhada ou em consonância com a razão. Então, em 

sendo a vontade humana vacilante e falível, Kant diz que essa representação de 

princípio, sendo este dotado de objetividade e designado pelo nome de mandamento, 

cria obrigações a uma vontade. Ele nomeou como imperativo as respectivas fórmulas 

desse mandamento (KANT, 1986, p.47-48). Esses imperativos nem sempre são 

respeitados pela vontade subjetiva, que se guia mais pelo que lhe é agradável e menos 

pelo que o filósofo chama de praticamente bom, o que determina a vontade de forma 

objetiva (KANT, 1986, p.48-49). 

Os imperativos, destaca o filósofo alemão, são fórmulas que revelam o aspecto 

relacional das leis dotadas de objetividade com a vontade subjetiva imperfeita de tal 

ou qual ser racional. Esta imperfeição subjetiva deve-se a não conformidade plena 

entre a vontade e o dever. Os imperativos só obrigam uma vontade imperfeita e, 

portanto, não tem validade nem para os santos, tampouco para Deus (KANT, 1986, 
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p.49). Trata-se, com efeito, de princípios que obrigam o indivíduo a levar a termo 

uma ação “com base em fundamentos objetivos ou razões” (WOOD, 2008, p. 166). 

Neste momento da argumentação, na segunda seção da Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, Kant faz uma importante distinção entre os tipos de 

imperativos, que ele denominou hipotéticos e categóricos. Sobre os primeiros, 

correspondem aos meios adequados que um indivíduo deve lançar mão para  

alcançar um certo objetivo, levar a termo uma certa finalidade; já o imperativo 

categórico não diz respeito aos meios utilizados para atingir-se determinados 

resultados com a ação, mas representa a ação como um fim em si mesma, sendo 

necessária em si (KANT, 1986, p.50). Nesse sentido, podemos aferir que o imperativo 

hipotético apoia-se ou depende em grande medida das finalidades que são buscadas 

através das ações, já que a sua existência é uma espécie de ponte estratégica para que 

fins e objetivos sejam logrados. São, por isso, meios estratégicos bastante acionados 

pelos indivíduos na consecução de suas metas individuais e coletivas. 

Dentro da categoria dos imperativos hipotéticos, ainda existem outras 

divisões, os imperativos hipotéticos problemáticos e os imperativos hipotéticos 

assertórico-práticos. Quanto aos primeiros, são denominados imperativos da 

destreza, pois importa considerar somente se o meio é suficiente para levar a termo 

os fins, não importando se os fins são bons ou não. Nesse entendimento, tanto um 

médico que procura meios para curar um doente quanto um assassino para 

envenenar um inocente, ou qualquer outro ator social que tenha em vista uma 

finalidade, valem-se dessa espécie de perícia ou destreza com relação aos meios 

empregados. Com relação aos segundos, os imperativos de tipo assertórico-prático, 

dizem respeito à finalidade perseguida por todos os seres racionais, a saber, a 

felicidade. Aqui, já não se trata mais de destreza, como no exemplo acima referido, 

mas da boa e velha prudência. Contudo, este tipo de imperativo continua a ser 

considerado como um meio para levar a termo determinado fim, conquanto este fim 

tenha certo apelo universal, ou seja, corresponda a algo que é buscado durante a vida 

pela generalidade dos homens (KANT, 1986, p.50-52).4 

Existe, entretanto, e este é o fundamento da moralidade kantiana, um tipo de 

imperativo que ordena a ação dos homens de maneira objetiva, ou seja, sem valer-se 

de qualquer meio ou intenção subjetiva: A este tipo de lei objetiva, Kant denominou 

                                                      
4 Quanto aos imperativos hipotéticos, nem os primeiros nem os segundos comandam a ação de um 
modo necessário (GALEFFI, 1986, p.142). 
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de imperativo categórico (KANT, 1986, p.52). Ele diz respeito somente ao princípio 

da ação e não aos resultados: “Não se relaciona com a matéria da ação e com o que 

dela deve resultar, mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva” (KANT, 

1986, p.52). 

Através da experiência humana contingente não é possível estabelecer um 

imperativo categórico, enquanto lei necessária, apenas explicá-lo à luz dos mais 

variados exemplos de ações e condutas. Portanto, este imperativo, prossegue o 

filósofo, deve ser buscado de maneira a priori na razão prática (KANT, 1986, p. 57). 

Kant utiliza essa ideia como uma estratégia ao longo de toda a Fundamentação, 

valendo-se de exemplos de todo o tipo, e recorrendo à experiência não para derivar 

dela conhecimentos contingentes, mas para explicitar os necessários, que já operam 

orientando os seres dotados de razão. 

O imperativo categórico diz respeito à uma lei de tipo universal, com o qual a 

máxima da ação ou o conteúdo subjetivo da mesma deve, de maneira necessária, 

concordar. Em outras palavras, deve haver uma sintonia perfeita entre a máxima da 

ação e a lei moral objetiva (KANT, 1986, p.58-59).  Sua fórmula consagrada foi assim 

exposta pelo filósofo de Konigsberg: “ Age apenas segundo uma máxima tal que 

possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT, 1986, p.59). 

Desta primeira formulação do imperativo categórico segue-se uma segunda, 

conhecida como lei universal da natureza: “Age como se a máxima da tua ação se 

devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza” (KANT, 1986, p.59). 

Também na Fundamentação ocorre uma terceira formulação, que tem como base a 

consideração de que o homem é um fim em si mesmo, conhecida como imperativo 

prático, que tem os seguintes contornos: “Age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.”5(KANT, 1986, p. 69). 

Scruton Ressalta, nesse ponto, que um imperativo categórico obriga a vontade de 

modo necessário, não contém um condicional “se”, conforme os hipotéticos 

(SCRUTON, 1982, p.67) 

 Em Kant, a ação moral deve cumprir três requisitos fundamentais, a saber: o 

primeiro requisito informa que a ação moral deve respeitar à lei que é imposta pelo 

                                                      
5  Para Wood, a segunda e a terceira formulação do imperativo dão à moral kantiana certa 
substancialidade, pois complementam a primeira formulação e livram a ética Kantiana do formalismo, 
ou seja, da falta de conteúdo do qual o filósofo alemão é acusado (WOOD, 2008, p.166).  
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dever, e não deve se ater aos aspectos contingentes e materiais. Do segundo requisito 

extrai-se que a ação, para ser considerada moral, deve ser levada a termo pela sua 

máxima orientadora, e nunca tendo em vista alguma finalidade ou propósito do 

indivíduo. Por fim, considera-se que a ação moral é movida única e estritamente pelo 

respeito à lei, de modo que os impulsos subjetivos ou inclinações devem ser 

eliminados e/ou desconsiderados, restando apenas o propósito de respeito à lei 

moral (único impulso subjetivo admitido como válido) (BOBBIO, 1997, p.54).6 

Para tornar mais explícita a ideia do imperativo categórico, Kant  vale-se de 

exemplos que representam os deveres para conosco mesmo e os deveres para com os 

outros e, através deles, busca mostrar em que medida uma máxima pode ser ou não 

universalizável. Para tornar clara a noção de deveres para conosco, o filósofo vale-se 

do exemplo do suicídio, em que uma pessoa em situação de profundo sofrimento 

interroga-se em que medida a sua máxima subjetiva estaria em concordância com o 

imperativo categórico, tornando-se, com isso, lei universal. A sua máxima versa sobre 

a necessidade de, por amor próprio, tirar a própria a vida, já que ela representa um 

constante infortúnio. Kant conclui que essa máxima não pode se tornar uma lei 

universal, visto que contraria o dever supremo de conservação da vida. Com relação 

aos deveres para com os outros, o exemplo destacado é o de uma pessoa que, ao 

tomar um dinheiro emprestado, promete falsamente que irá pagar o seu beneficiário. 

A máxima de tal ação representaria uma falsa promessa, um engano consciente da 

parte do tomador do dinheiro. Por óbvio, essa máxima nunca poderia se elevar a um 

grau tal de universalidade, pois comprometeria todas as relações humanas, trazendo 

descrédito às promessas (KANT, 1986, p.59-60). 

Além do cumprimento estrito do imperativo por amor pleno ao dever, Kant 

argumenta em favor de um princípio essencial em sua fundamentação, que é o 

princípio da autonomia da vontade, que ele bem definiu como sendo a consideração 

de que  os seres dotados de razão em sua abrangência são, por meio de suas máximas 

subjetivas,  autolegisladores de tipo universal, ou seja, criam leis para si mesmos e 

essas têm a pretensão de terem validade aos demais. Este conceito de autonomia da 

vontade, prossegue o filósofo, conduz a um outro, a saber, o reino dos fins, que nada 

                                                      
6 Bobbio avança um pouco mais e estabelece a distinção entre moralidade e legalidade. A primeira 
sendo caracterizada quando o ato é realizado por dever, sem nenhuma outra intenção subjetiva, 
portanto. Já no segundo caso, o ato é levado a termo conforme o dever (note-se a sutileza da expressão 
e a diferença semântica entre conforme o dever  e por dever), mas sendo orientado por um móvel 
diferente do que é admitido por Kant como valoroso do ponto de vista moral. (BOBBIO, 1997, p.54). 
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mais é do que uma espécie de ligação ou conexão que ocorre através das leis morais 

objetivas dos seres dotados de razão (KANT, 1986, p.75). Todos os seres racionais 

estão, todavia, sob a força da lei que ordena que cada indivíduo trate o outro e a si 

mesmo, inclusive, como um fim em si mesmo. Nesta perspectiva, nenhuma 

objetificação dos indivíduos é concebida e autorizada, já que não podem ser vistos e 

tratados somente como meios (KANT, 1986, p.76). 

O Conceito de autonomia da vontade é considerado e tratado pelo filósofo de 

Konigsberg de maneira forte e peremptória sob o epíteto de princípio supremo da 

moralidade. A autonomia nada mais é do que a capacidade que todo o ser racional 

possui de criar suas próprias máximas para a ação, engendradas pela vontade livre, 

de modo que elas possam ser consideradas universais. Note que essa universalidade 

não é uma exterioridade em Kant, visto que é a própria vontade que dá para si 

mesma as suas leis. Se, ao contrário, a busca pela lei que determinará a vontade 

ocorre por meio de outras inclinações e representações da razão exteriores ao 

indivíduo, tem-se então heteronomia, pois a lei não é mais engendrada pela vontade 

livre do ser racional (KANT, 1986, p.85-86). 

Em quaisquer ações pelas quais os seres racionais engajam-se, devem ter a 

vontade como autolegisladora, capaz de fornecer leis para si própria (KANT, 1986, 

p.94). Cumpre destacar, entretanto, que “vontade livre e vontade submetida a leis 

morais são uma e a mesma coisa” (KANT, 1986, p.94). Bobbio identifica esse tipo de 

liberdade como moral, já que considera que a razão, que é autolegisladora, é capaz de 

adequar-se às leis morais universais em detrimento dos interesses e demais 

inclinações contrárias ao dever (BOBBIO, 1997, p.58).  

 Em suma, os imperativos categóricos só são possíveis porque pertencemos 

também a um mundo inteligível. O mundo inteligível tem precedência sobre o 

mundo sensível e o organiza, já que “ o mundo inteligível contém o fundamento do 

mundo sensível, e, portanto também de suas leis [...] por conseguinte terei de 

considerar as leis do mundo inteligível como imperativos para mim e as ações 

conforme a este princípio como deveres (KANT, 1986, p.104). 

 

Considerações finais 

 

Este  estudo  buscou  explicitar  os  elementos  que  são  indispensáveis  para  a 
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compreensão da fundamentação da moralidade em Kant, atendo-se 

principalmente à Fundamentação da Metafísica dos Costumes, cotejando o texto, 

quando necessário, com comentários e explanações indispensáveis para o 

alargamento do entendimento sobre este tema até hoje tão disputado e sujeito a um 

sem número de controvérsias entre os críticos. 

Kant dá contornos objetivos à sua moralidade quando a faz figurar de maneira 

apriorística nos conceitos da razão prática, afastando-a tanto da exterioridade do 

mundo, em sua contingência intrínseca, quanto da natureza humana tomada em si 

mesma. Os princípios desse campo de estudos, cabe ressaltar, não são propostos de 

maneira inovadora pelo filósofo, já que são acionados em maior ou menor grau, em 

maior ou menor pureza por todos os indivíduos, agentes racionais que planejam suas 

ações considerando adequar finalidades e meios. O que Kant pretende em sua 

Fundamentação é torná-los explícitos. 

Nesse sentido, o agir humano tanto pode ser apenas uma adequação entre fins 

e meios, ou seja, uma escolha dos meios mais apropriados para levar a termo certo 

tipo de finalidade, utilizando para tanto princípios categóricos hipotéticos; quanto o 

agir pode ter um fim ético, não importando os objetivos secundários que se logre 

conseguir com a materialização da ação, uma vez que o que informa a ação é a mais 

pura e estrita noção do dever, a qual Kant chamou de imperativo categórico. 

O imperativo categórico, em sendo assim, é o princípio que fundamenta a 

noção de moralidade em Kant. Cumpre ressaltar, contudo, que a liberdade é um 

pressuposto igualmente fundamental, pois a partir dela é possível ao indivíduo 

elaborar suas próprias máximas de ação, que podem vir a ser universalizáveis ou não, 

a depender de sua sintonia com o imperativo categórico, este sim, com validade 

abrangente e universal a todos os seres racionais. 

Entretanto, em Kant, para uma ação ser considerada moral não basta que a 

máxima esteja em consonância com o imperativo categórico. Faz-se necessário 

também que esteja livre de todos os elementos empíricos que a orientam, tais como 

as inclinações e as paixões, e ter como único conteúdo subjetivo o amor pelo dever. 

Assim, uma ação moral nunca é uma simples imitação de uma ação virtuosa, mas é 

virtuosa na medida em que o que tem valor é o que informa e direciona a ação. Na 

ação virtuosa, portanto, não se considera o atendimento dos interesses particulares 

do indivíduo que a formulou, já que ela é um fim em si mesma. Além disso, a máxima 
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individual, na medida em que pode ser universalizável, compreende e envolve os 

interesses e a dignidade das outras pessoas, tornando visível o aspecto relacional 

intrínseco àquelas ações que são motivadas pelo sentido de cumprimento do dever.  

A formulação do imperativo categórico é o que garante que a moralidade não 

se perca em meio às mais variadas considerações ou formulações subjetivas. É o 

princípio acessível a todos os seres racionais e que possibilita que o processo de 

descoberta moral, pode-se assim dizer, conduza uma máxima à objetividade 

desejável e profícua às relações sociais. Não é, portanto, o tipo de objetividade do 

mundo das formas platônicas, tampouco trata-se de subjetivismo moral, suscetível 

de decair em relativismo, mas uma integração harmoniosa entre as possibilidades 

dos seres racionais, enquanto agentes autônomos e autolegisladores e a dimensão 

inteligível, sempre acessível aos homens quando devidamente despidos dos 

conteúdos empíricos que desvalorizam as ações consideradas morais. 

Assim, a razão tem precedência sobre as paixões no direcionamento das ações, 

e é ela que garante que ocorra a passagem do puro subjetivismo ideativo (mesclado 

com elementos empíricos) à objetividade da moral, de conteúdo racional e a priori. 

Este trabalho não buscou discutir as críticas dirigidas a Kant sobre o 

formalismo de sua doutrina moral. Por serem inteligíveis, os princípios da moral 

kantiana são considerados como carecendo de conteúdo por seus críticos. Nessa 

leitura tradicional comunitarista, o desenvolvimento da história iria fatalmente 

revelar essa dimensão lógica que estrutura a realidade. Neste embate teórico, 

discute-se, ademais, o lugar ontológico dos princípios, bem como a possibilidade de 

acesso que os homens teriam a eles. O que parece comum é que, recorrendo-se a 

história em seu devir, ou a razão em suas antecipações, chega-se a um acordo sobre a 

existência de um mínimo moral, indispensável para que as próprias relações sociais 

transcorram de modo profícuo. Esse mínimo moral, estruturador, portanto, na 

mesma medida em que serve como base ou fundamento das relações sociais, é, ao ser 

constantemente acionado, vivificado, garantindo que estes valores não se percam ou 

sejam esquecidos ao longo da história. 

Os esforços de Kant, em nosso entendimento, merecem ser valorizados, pois, 

conquanto se concorde que a história e a cultura favoreçam o emergir de princípios e 

o reconhecimento dos mesmos desde a interação social, em ambientes onde a tirania 

e a insensatez desfrutam de um amplo espaço de atuação, a razão nos moldes 
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kantianos, elevando-se um pouco além da contingência, ainda contribui para que se 

possa perscrutar alguns princípios, um mínimo ético que seja, que garanta uma 

orientação razoável aos agentes sociais e um aguardar seguro do desenvolvimento da 

história.  
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9. A RESPONSABILIDADE PELO ANIMAL NÃO HUMANO A 

PARTIR DE EMMANUEL LEVINAS 
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Giovan Longo1  

Introdução Geral 

 

 Parece ter crescido bastante o número de pessoas, nas últimas décadas, que 

voltaram suas preocupações para a questão animal. Quando falamos em questão 

animal, estamos nos referindo, de uma maneira geral, às preocupações morais para 

com os animais não humanos. Questões essas que vão desde discussões de nível mais 

teórico, como a possibilidade de se fundamentar uma ética animal e o que essa 

possibilidade demanda, até questões de ordem mais prática, que vão desde lutas por 

mudanças no tratamento que é dado ao animal não humano até o debate em torno da 

necessidade ou não de consumir sua carne. 

 Esse “despertar” para a necessidade de se pensar a condição do animal não 

humano se deu por vários motivos. Alguns deles egoístas, como o fato de o humano 

ter percebido a importância de proteger outros seres vivos, dado que ele também faz 

parte dos ecossistemas que estão em risco devido à intervenção desmedida e 

despreocupada de sua espécie. Ou seja, ao provocar o fim de algumas espécies e 

explorar outras, o humano está destruindo sua “casa” e, portanto, prejudicando a si 

mesmo. Outros motivos estão ligados ao desenvolvimento de uma consciência 

ecológica independente dos interesses da espécie humana. Ao menos essa é a 

premissa de discursos desse tipo. São aqueles movimentos e correntes de 

pensamento que buscam conscientizar o humano a respeito da necessidade de se 

conceber a proteção da vida não como um meio, mas como um fim. Ou seja, a vida 

não humana, assim como a humana, encontra justificativa de surgimento e 

permanência em si mesma. No caso dos animais, ao refletir sobre a vida deles, essa 

reflexão deveria ser feita independente dos interesses humanos. 

 É claro que esses dois motivos estão aparecendo aqui de maneira geral e que, 

principalmente no que se refere ao segundo motivo, as questões são mais complexas, 

como mostraremos brevemente a seguir. Eles servem inicialmente para explicar o 

                                                      
1 Doutorando do PPG de Filosofia da PUCRS. Bolsista Capes. E-mail: giovan.longo@edu.pucrs.br. 
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que motivou a apresentação desse texto. E o que o fez é o fato de cada vez mais 

surgirem temas de investigação filosófica relacionados à vida em sua manifestação 

não humana que exigem do humano uma reflexão sobre sua própria prática e sobre a 

possibilidade de se pensar uma moralidade que transcenda o próprio “mundo 

humano”, o que dentro do campo da ética sempre foi um desafio.2 Não que esses 

problemas não estivessem presentes em outros momentos. Entretanto eles foram 

considerados secundários ou simplesmente foram ignorados. Isso não é mais 

possível. 

 O presente trabalho, portanto, procura refletir a respeito de um desses temas. 

Aquele relacionado à vida dos animais não humanos. Ele, entretanto, não é um 

trabalho que trará respostas às questões relacionadas a esse tema, o que talvez desde 

já frustre o leitor. Dito de maneira mais clara, não defenderemos aqui a igualdade 

entre humanos e animais não humanos. O que está em questão não é uma defesa ao 

veganismo ou ao vegetarianismo. Nem mesmo a um consumo mais consciente de 

carne ou a um trato “mais humano” para com os animais.3  

 Nesta breve reflexão, o objetivo será bem menos pretensioso. Através do 

pensamento de Emmanuel Levinas procuraremos mostrar que o olhar sobre o animal 

não humano precisa ser um olhar sobre um vivente possuidor de uma vida que 

justifica a si mesma. Ele não existe para ser consumido ou usado. Consumi-lo ou não, 

usá-lo ou não nada tem a ver com sua natureza, ou seja, não é inato ao fato dele ser 

um animal não humano. Ao mesmo tempo, queremos apresentar o próprio 

pensamento de Emmanuel Levinas como possível de ser utilizado nas discussões 

envolvendo o animal não humano. Serão apresentadas, nesse sentido, algumas 

possibilidades e alguns desafios ao se pensar uma alteridade entre um eu humano e 

um outro não humano. O próprio Levinas em algumas ocasiões afirma não ter 

certeza de que isso seja possível. Entretanto, algumas reflexões a respeito desse tema 

                                                      
2 Um dos desafios, por exemplo, é pensar uma moralidade que leve em consideração o animal não 
humano sem partir de uma posição antropocêntrica. É a clássica questão a respeito de onde partimos 
para refletir sobre aquilo que está fora de nós: é possível pensar a partir de lugar nenhum, ou pensar a 
partir de um lugar que não seja o que eu estou? Sair de mim para poder pensar questões sem que elas 
estejam “contaminadas” com minha visão de mundo que, por mais ampla que seja, ainda assim é 
carregada de subjetividade? É possível pensar a partir de minha subjetividade sem que esse 
pensamento seja perpassado por interesses egoístas? Essas questões nos assombrarão ao longo do 
texto. Nossa preocupação não será respondê-las. Colocá-las aqui, entretanto, é reconhecer que elas 
nos perseguirão independente dos caminhos que aqui percorramos. 
3 Essa última questão, se quiséssemos, poderia ser tema de todo um artigo. Tratar humanamente um 
animal não humano é respeitá-lo ou negar sua condição animal? Afinal, ser um animal (no caso, um 
animal não humano) não é problema. 
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podem ao menos ser iniciadas a partir da filosofia levinasiana, como provam alguns 

pensadores que já se aventuraram a discorrer sobre esse tema e que poderão ser 

conhecidos ao longo do texto ou nas referências bibliográficas.  

 Em síntese, o que se buscam são fundamentos para se pensar uma 

responsabilidade incondicional e desinteressada dirigida também ao animal não 

humano que promova, sobretudo, o respeito à vida dele, entendendo essa vida como 

a “vida de/do...” possuidora de um valor em si mesma.4 

 

1. A questão animal: a ética animal hoje e seus limites 

 

 Antes, porém, de nos atermos ao pensamento de Emmanuel Levinas e de 

como, através dele é possível refletir a respeito do animal não humano e da 

necessidade de se rever a forma como o tratamos, queremos mesmo que de forma 

breve apresentar alguns posicionamentos filosóficos contemporâneos a respeito da 

questão animal e seus limites. Isso nos permitirá, inclusive, justificar porque ainda 

são necessárias novas abordagens sobre o tema, mesmo essas abordagens partindo 

de reflexões que não trataram diretamente dele. 

 Para tanto, começaremos expondo alguns pontos das filosofias de Peter Singer 

e Tom Regan a respeito do animal não humano. Não que outros não tenham se 

aventurado com propriedade por essa questão. Derrida, por exemplo, dedicou uma 

série de escritos a respeito do tema – alguns publicados na obra O animal que logo 

sou.5 A escolha de Singer e Regan se dá sobretudo pelas questões que são por eles 

levantadas através de seu pensamento e pelas críticas que são direcionadas a eles. 

 Singer é herdeiro do utilitarismo. Como tal, ele parte do pressuposto de que o 

que precisa ser levado em consideração em uma decisão que envolve animais não 

humanos são os interesses dos envolvidos. Interesses esses que têm origem na 

capacidade senciente do ser vivo em questão, e que é traduzida em sua capacidade de 

sentir dor ou prazer. Singer é polêmico. Seu utilitarismo permite caminhos reflexivos 

que não agradam a todos. Mesmo não afirmando algumas coisas, ele dá margem para 

interpretações que muitas vezes incomodam alguns grupos e movimentos sociais. 

                                                      
4 Ao longo do texto usaremos a expressão “vida manifestada”. Acreditamos que não seja possível, ao 
menos em Levinas, falar em vida num sentido geral. Correríamos o risco de estar utilizando um 
conceito totalizador. Nesse sentido, ao menos neste escrito, partiremos da ideia segundo a qual não 
existe a vida e sim seres vivos. Compreenderemos a vida não como algo, mas como condição. 
5 Usaremos como referência a versão espanhola (ver referências bibliográficas). 
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Para não ser injusto com o filósofo, muitas vezes as polêmicas derivam de más 

interpretações de seu pensamento. Mas nem sempre é assim. 

 Ele parte de um princípio que pode ser traduzido como princípio de igual 

consideração de interesses. Dentro dessa perspectiva, em uma decisão que envolve 

um humano e um animal não humano, por exemplo, não são os direitos ou a espécie 

que devem ser elencados como critérios de escolha, mas os interesses de cada ser 

vivo. Nesse sentido, o fato de pertencer à espécie humana não é uma vantagem, ao 

menos inicialmente. E aqui residem algumas polêmicas. Como utilitarista, ele busca 

sempre a opção que produz o maior bem. Para muitos que tentam compreender seu 

pensamento em situações empíricas extremas, apesar de condenar o fato de 

maltratarem-se animais, Singer deixa margem para que a pesquisa em não humanos 

aconteça, desde que ela se mostra como indispensável. Isso enfurece os defensores 

dos animais mais radicais. De outro lado, há também aqueles que veem Singer como 

uma ameaça aos interesses humanos, sobretudo quando ele condena o especismo. 

 Independente dessas críticas, dois pontos aqui nos são caros. O primeiro se 

refere à importância do percurso filosófico de Singer. Concordando com ele ou não, 

as questões que ele levanta provocaram e ainda provocam muitos pensadores a olhar 

de uma forma diferente daquela tradicional para a maneira como lidamos com a vida 

dos animais não humanos. O segundo se refere a um questionamento direcionado ao 

que Singer define como critério de consideração moral: a existência de interesses 

também no animal não humano. Mais do que discutir sobre se animais têm 

interesses ou não, o que nos parece urgente aqui é definir como saber quais são os 

possíveis interesses que um animal não humano tem. Poderíamos partir do princípio 

de que interesses estão diretamente ligados às necessidades. Nesse caso, todo ser 

vivo em “condições normais” tem interesse em conservar a própria vida. Isso parece 

indiscutível. Mas, e além disso? Que critérios ou parâmetros utilizar? Posso utilizar 

como referência os interesses humanos pressupondo que os dos animais não 

humanos se assemelham? Posso pressupor que as diferenças entre as espécies não 

geram interesses distintos? Todas as espécies têm interesses? 

 É claro que a obra de Singer lida direta ou indiretamente com essas questões. 

Mas, ao que parece, não as resolve suficientemente, pois elas permanecem. Se 

admitirmos, por exemplo, que nem todas as espécies têm interesses ou que há 

hierarquia de interesses, alguns sendo mais importantes ou urgentes que outros, 
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precisaremos definir parâmetros, critérios que nos permitam fazer tais classificações. 

O principal risco aqui é o de definir tais parâmetros ou critérios tendo como 

referência apenas a experiencia humana na terra e aquilo que o humano entende 

como útil, bom, dor e prazer. Tal atitude se torna prejudicial na medida em que se 

ignora a possibilidade de existirem interesses que são particulares de cada espécie. 

Além disso, há o risco de se “identificar” apenas supostos interesses que, ao serem 

contemplados, beneficiariam direta ou indiretamente o eu que os “identifica”6. Nesse 

sentido, levando em conta o que entendemos como necessário para se justificar uma 

responsabilidade desinteressada e incondicional para com o animal não humano, o 

utilitarismo aparece como insuficiente em muitas de suas bases. 

 Fora da tradição utilitarista, temos uma tentativa de defesa dos animais que 

tem como base a deontologia kantiana. Tom Regan, que dialogou em muitos 

momentos com Singer, discorda do filósofo australiano em muitos aspectos. Um 

desses aspectos se refere à utilização do interesse como critério de consideração 

moral e à presença de direitos ou não dos animais. Singer acredita, como vimos, que 

animais não humanos têm interesses e que não é possível falar em direitos dos 

animais. Para Regan, o que precisa ser levado em consideração não é a existência ou 

não de interesses, mas a presença de direitos. 

 Nem todos os animais não humanos, entretanto, têm direitos. Para tê-los, é 

preciso ser sujeito-de-uma-vida, uma noção central no pensamento de Regan. Ser-

sujeito-de-uma-vida significa “[...] estar no mundo de uma forma consciente e 

interessada, com percepção, memória e um sentido de futuro, possuir uma vida 

emocional com sensações de prazer e dor, por isso o que lhes acontece não lhes é 

indiferente.” (SUSIN & ZAMPIERI, 2015, p. 154) Seres humanos, por serem sujeitos-

de-uma-vida, são detentores de diretos. Regan vê muitos animais na mesma 

condição. É claro que ele não iguala os animais não humanos aos humanos. Estar no 

mundo de forma consciente, por exemplo, tem um sentido diferente para um 

humano e para um animal não humano. Entretanto, ele considera que essas 

diferenças não são determinantes quando se pensam questões do campo moral. É 

preciso ainda destacar que ser sujeito-de-uma-vida implica em ter uma vida com um 

valor em si mesma (SUSIN & ZAMPIERI, 2015, p. 154). 

                                                      
6 Tal atitude é típica do eu egoísta e individualista que totaliza o outro. Nesse caso, haveria uma 
totalização do outro não humano. 
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 Nem todos os animais não humanos têm o mesmo status para Regan. Alguns 

não tem um valor em si mesmos por não serem sujeitos-de-uma-vida. Nesses casos, 

seu valor se dá de acordo com sua utilidade. No que se refere aos que são sujeitos-de-

uma-vida, eles são detentores de direitos como os humanos. Ao reconhecer que os 

animais humanos têm direitos, Regan justifica a existência de deveres para com eles. 

No caso daqueles que têm valor derivado de sua utilidade, a própria utilidade exige 

do humano cuidado para com eles. 

 À teoria dos direitos dos animais de Regan parecem caber críticas semelhantes 

às que são feitas à teoria moral kantiana. É preciso, em primeiro lugar, justificar a 

origem do dever. Regan o faz ao afirmar que ele surge a partir dos direitos que os 

animais têm por serem sujeitos-de-uma-vida. A justificativa do porquê eles existem 

também parece ficar clara. Se ela é suficientemente argumentada ou não é uma 

questão que deixaremos em aberto. Seguindo a linha de raciocínio, o que torna 

complexa a justificação do posicionamento de Regan como base teórica para a 

fundamentação de uma responsabilidade incondicional e desinteressada para com os 

animais se dá na validação da origem e/ou da constituição desses direitos. O que de 

fato é um direito parece ser a grande questão. Se admitirmos que os direitos são 

universais, posição que parece ser fiel ao pensamento de Regan, precisaremos 

considerar as diferenças culturais secundárias ao mesmo tempo em que 

necessitaremos buscar fundamentos para uma constituição de direitos que em tese 

não priorize uma única visão de mundo. Parece que o desafio, nesse caso, será o de 

criar ou “descobrir” direitos que tenham origem em lugar nenhum ou em todos os 

lugares. De outra parte, direitos com origem relativista também têm seus problemas. 

Buscar direitos respeitando a visão de mundo de cada povo implicaria numa 

definição subjetiva e interesseira a respeito de quem é um sujeito-de-uma-vida. Além 

disso, mesmo conseguindo resolver as questões anteriores, ainda assim o problema 

não se resolveria por completo, afinal permaneceríamos dentro de uma visão 

antropocêntrica de mundo. 

 Como afirmado, muitas outras concepções filosóficas poderiam ser 

mencionadas aqui. Algumas, talvez, mais difíceis de serem questionadas. As 

escolhidas, entretanto, trazem questões e, em seu interior, problemas que são 

exatamente aquelas questões e aqueles problemas que nos motivam a buscar em 

Levinas pistas ou caminhos de reflexão que partem de uma perspectiva diferente 
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daquela predominante nos discursos em favor da causa animal. É evidente que a 

reflexão levinasiana não é uma reflexão livre de críticas e limites, até porque Levinas 

não trata diretamente do animal não humano como sujeito de rosto ou olhar, uma 

das noções centrais em seu pensamento a respeito da alteridade. No entanto, como 

afirmado na introdução deste texto, ele abre possibilidades novas de abordagem do 

tema que merecem ser exploradas. É o que mostraremos no próximo ponto.  

  

2. A responsabilidade incondicional e desinteressada pelo animal 
não humano 

 

 Levinas, como já mencionado, não trata diretamente do animal não humano 

em sua ética da alteridade. A temática, entretanto, é vista como contemplada, mesmo 

que indiretamente, por muitos levinasianos, principalmente se ampliarmos o alcance 

de seus escritos a respeito da responsabilidade para com o outro humano até uma 

responsabilidade para com a vida no seu todo. 

 No que se refere especificamente ao animal não humano, nos lembra 

Grzibowski 

 

Encontramos um texto de Levinas, El nombre de un perro o el derecho natural na 
obra Difícil Libertad (2004, p. 191-194). Nesse texto, o autor trata do assunto a 
partir da teologia e também fala de Bobby, um cachorro que fazia companhia para 
os presos judeus no campo de concentração. Depois desse texto, Levinas concede 
uma entrevista na qual afirma que não sabe dizer se um animal tem um rosto (Cf. 
LEVINAS, 1998, p. 168-180). (GRZIBOWSKI, 2016, p. 194). 
 

 A indecisão de Levinas a respeito do animal ser possuidor de um rosto/olhar7 

ou não, tendo em vista a importância que esse conceito tem em seu pensamento, 

talvez leve os leitores familiarizados com a filosofia levinasiana a questionar se o 

autor pode realmente contribuir para uma reflexão a respeito do animal não humano. 

É a expressão, o olhar do outro, seu rosto que vem ao encontro do eu e o convoca à 

responsabilidade. Em um primeiro momento, aparentemente, o fato de não possuir 

um rosto/olhar livraria o eu de sua condição de “responsável por...”. Mas isso é só 

aparência. 

Há, nesse sentido, duas questões entre as possíveis de serem feitas que, ao 

serem respondidas, nos mostram que pensar o animal não humano é uma 

                                                      
7 Rosto aqui, vamos lembrar, tem um significado para além de face, ou rosto físico. Do francês visage, 
também traduzido como olhar, rosto, em Levinas, representa, de maneira geral, a presença do outro, 
sua identidade. 
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possibilidade em Levinas. A primeira é a seguinte: eu sou responsável só por aqueles 

e aquelas cuja presença de um rosto é reconhecida ou percebida? E, imediatamente, a 

resposta é não. Levando em consideração o que significa rosto em Levinas, a 

consciência de sua presença não depende do eu ver ou reconhecer. O rosto chega ao 

eu, não o contrário. Não sou eu quem procura o outro. É ele que vem ao meu 

encontro. O não reconhecimento não elimina essa presença. É apenas uma forma de 

ignorá-la. Nesse sentido, em se tratando de animal não humano, o rosto desse animal 

pode ser ainda um rosto que o eu se nega a reconhecer como tal. O animal não 

humano está aí, olha para o eu, clama por socorro, mas devido a interesses egoístas e 

a um pensamento totalizador, o ocidental, o eu pode preferir fazer de conta que não 

há rosto/olhar a não ser o do outro humano. 

 A segunda pergunta surge caso não nos convençamos o suficiente de que o 

outro não humano possua um rosto/olhar. A complexidade do termo visage pode 

fazer com que seja difícil determinar tal questão sem recorrer a outras filosofias além 

daquela de Levinas. Então, o que precisa ser perguntado é: a responsabilidade 

incondicional, ilimitada e irrecíproca descrita por Levinas é direcionada apenas 

àquelas vidas que possuem um rosto/olhar?  A resposta novamente será um não. Em 

Levinas, ser responsável para com o outro está inscrito naquilo que o eu é. Naquilo 

que sou está também o fato de ser responsável. Essa responsabilidade é sim dirigida 

ao outro humano, que vem ao meu encontro, que tira meu eu de um estado de 

individualismo e egocentrismo inicial, mas não só. Há um tipo de responsabilidade 

que além de ser por todos, todos os humanos, é também por tudo, tudo aquilo que é 

vivo ou que é necessário à vida. A porta de entrada é a responsabilidade para com o 

outro humano, pois é a partir da relação com ele que a subjetividade do eu surge. 

Mas ela se expande para o restante das criaturas. Se há ou não uma relação de 

alteridade com o animal não humano ainda é cedo para afirmar. Entretanto a 

responsabilidade que o eu comporta vai além das relações de alteridade.8  

Recorreremos novamente a Grzibowski para melhor explicar essa questão. 

Segundo ele, Levinas “[...] convida a humanidade a repensar as suas ações e as 

posturas com os outros humanos para posteriormente (concomitantemente), agir 

eticamente com o animal não humano e com o meio ambiente.” (GRZIBOWSKI, 

                                                      
8 Nesse sentido, ao menos nesse texto, devido ao avanço que fizemos até aqui sobre essa questão, 
optaremos por continuar a reflexão não resolvendo o problema de definir se o animal não humano 
tem um rosto ou não. Entendemos que, pelo menos para o que se segue, essa definição não é 
necessária. 
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2016, 207) A crítica levinasiana ao pensamento ocidental mostra como o 

individualismo predominou no ocidente. Tal individualismo fez (e faz) com que cada 

humano, no geral, preocupe-se apenas consigo mesmo ou no máximo com alguns 

próximos ao seu redor. O discurso, mesmo nesses casos, é o de que o eu vem em 

primeiro lugar. Esse discurso originou um pensamento e uma forma de vida egoístas. 

Eu e outro foram colocados, muitas vezes, em lados opostos, como adversários. Pior, 

em muitos momentos eu e outro (quando o outro foi definido como um outro eu) 

foram colocados de um lado enquanto em seu oposto estavam as demais formas de 

vida, que deveriam ser subjugadas em nome do progresso e da evolução humana no 

mundo. Quando Levinas critica essa postura egocêntrica e propõe uma ética onde o 

outro é prioridade, ele abre espaço para uma ética do cuidado não só para com o 

outro humano, mas para com os demais seres vivos.  

Ricardo Timm de Souza, em um artigo sobre o tema do animal não humano 

(SOUZA, 2019), nos ajuda, em sete teses, a compreender ainda mais como o 

pensamento levinasiano pode contribuir para uma reflexão a respeito da 

responsabilidade pela vida do animal não humano. Ao longo de suas sete teses, o 

pensador nos lembra, entre outras coisas, que a alteridade se dá por si mesma 

(Primeira tese). Nesse sentido, como já destacamos em parágrafos anteriores, o 

chamado que vem do outro independe de minha vontade ou disposição. Ele chega até 

mim sem que eu possa negar sua existência ou dizer que passou despercebido. Tudo 

o que faço diferente de aceitar está no campo do ignorar. 

Esse chamado não se dá pela linguagem verbal necessariamente. Não 

podemos esquecer que em Levinas a linguagem verbal é um tipo de linguagem, do 

nível do dito, ou seja, ela está muito mais próxima de uma linguagem de tipo 

ontológica e totalizadora. A “linguagem da alteridade”, da responsabilidade 

incondicional, é a linguagem do dizer, pré-originaria, aquém de qualquer totalização. 

Tal linguagem, que se inscreve principalmente no rosto, no olhar, não depende 

necessariamente de um rosto ou olhar humano. Há um certo tipo de linguagem pré-

original que parece vir também do animal não humano. Os animais não humanos 

sofrem e seu sofrimento é perceptível. Uma espécie de clamor, de grito por socorro 

parece vir deles. Não em forma de palavras, de gritos articulados, mas de gestos, 
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modos de agir. O animal que sofre, no desespero, encontra formas de demonstrar, 

mesmo que sejam “apenas instinto”.9 

Uma vida em risco é sempre uma vida cujo eu é responsável, não importa 

como ela está manifestada. Onde há uma vida manifestada que sofre, a presença do 

rosto/olhar se torna irrelevante. A responsabilidade presente no eu não é algo que 

precisa ser ativado. Ela é constante. Não há responsabilidade por “empreitada”.  

O contato com o rosto do outro ajuda o eu a construir a si mesmo e a se 

reconhecer enquanto sujeito de responsabilidade. É indispensável que haja esse 

contato. Mas há um mundo para além do eu e do outro. O próprio Levinas nos 

lembra disso ao longo de Totalidade e Infinito. Esse mundo é significado sim pela 

relação entre eu e outro. Mas o que esse mundo é e o que precisa ser feito 

com/para/por ele não se reduz a essa relação. Ela serve, entre outras coisas, para que 

o eu perceba esse mundo e tome consciência dele, inclusive da responsabilidade que 

tem para com ele. Pode parecer paradoxal mas, se sou capaz de responsabilidade 

para com o outro humano, o que essa responsabilidade provoca em mim impede que 

eu me torne indiferente frente à vida do não humano. Ao mesmo tempo, se sou 

incapaz de solidariedade para com a vida do não humano, também serei incapaz de 

perceber o clamor que vem do outro humano. É o que Grzibowski nos provocou a 

pensar anteriormente.10 

Voltando a Souza, nas teses 2, 3, 4 e 5 ele nos lembra que o mundo ou a 

realidade humana estão além das representações que podemos fazer deles. Nesse 

sentido, qualquer representação que fazemos dos animais não humanos é limitada, 

incompleta. Sendo assim, qualquer olhar objetificador dirigido a eles é um olhar 

apenas de quem os observa não retratando necessariamente o que eles são. Qualquer 

justificativa que se crie para matar um animal não humano, por exemplo, é uma 

justificativa do observador (ou do assassino, se preferirmos). Ela não pertence à 

                                                      
9  Nesse sentido, a linguagem do dizer não está vinculada necessariamente à apenas formas de 
comunicação entre humanos. O ataque de um animal pode ser seu grito. Assim como são também as 
mudanças bruscas de comportamento. Ou mesmo a fome percebida nos seus olhos. A própria 
natureza chora, seja através de flocos de neve contento micro plásticos, seja em forma de chuva 
carregada de fuligem depois que seus “pulmões” queimaram. 
10 Para fins de melhor compreensão dessa questão, repetirei um trecho já citado anteriormente, desta 
vez complementando-o com outros trechos do mesmo texto. Levinas “[...] convida a humanidade a 
repensar as suas ações e as posturas com os outros humanos para, posteriormente 
(concomitantemente), agir eticamente com o animal não humano e com o meio ambiente. [...] a 
proposta ética de Levinas quer ser uma defesa do outro, no entanto, se o sujeito não zelar pela cultura 
de vida e de amor ao próximo, dificilmente se atentará para o sofrimento de outrem.” (GRZIBOWSKI, 
2016, p.  205). 
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condição ou natureza do animal. Essas teses são de suma importância para o que 

Souza propõe a seguir. 

Na tese 6, Souza afirma que os animais não humanos também anseiam por 

justiça. Assim como os humanos, que desejam, em última análise, justiça, também os 

não humanos, apesar de não terem “[...] um conceito abstrato de justiça [...]” 

(SOUZA, 2019, p. 229), a desejam. Isso porque justiça é busca por condições cada vez 

melhores de vida, busca por prazer, busca por vida vivida de forma digna, o que 

significa aqui uma vida sem dor, sofrimento, tortura etc. Também os animais não 

humanos buscam uma vida sem sofrimento, sem exploração. Eles também não 

querem morrer, mesmo que esse não querer seja inconsciente, instintivo. 

As reflexões de Souza terminam na tese 7 quando ele afirma que, diante de 

tudo isso, “o cuidado adequado dos animais não-humanos pelos animais humanos é 

um imperativo ético radical” (SOUZA, 2019). Os animais não humanos, como 

detentores de uma vida não objetificável, que possui um valor em si, que lutam por 

justiça assim como os humanos, precisam ser levados em consideração como vidas 

manifestadas que também necessitam de uma responsabilidade incondicional, 

irrecíproca, desinteressada. 

Há aqui, como já dissemos, uma extensão da responsabilidade para além das 

relações entre humanos. E isso é fundamental. Ter um rosto ou não é, nesse sentido, 

dispensável. Basta ter uma vida. A presença de vida é suficiente para que o humano 

se veja numa condição de “responsável por...”, afinal, mesmo que a responsabilidade 

esteja presente em todas as formas de vida, e isso não é uma afirmação mas o 

destaque de uma possibilidade, o humano é aquele “eleito” para manifestar essa 

responsabilidade em ações. E eu mais que todos os humanos, como afirma o próprio 

Levinas. 

A filosofia levinasiana, diante de tudo isso, nos parece poder contribuir muito 

com as questões que surgem ao se pensar uma ética que levem em consideração 

também o não humano. Ao analisarmos outras abordagens a respeito do animal não 

humano, aqui as de Singer e Regan, parece haver alguns ganhos com o pensamento 

levinasiano. Em primeiro lugar, independentemente de ter direitos ou interesses, os 

animais precisam ser levados em consideração pelo fato de estarem vivos e clamarem 

por justiça. Isso basta. Em segundo lugar, apesar da capacidade de sentir prazer ser 

um dos pontos que comprovam que os animais não humanos também buscam 
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justiça, ele não é o único. Isso significa que não precisamos necessariamente perceber 

que um animal deseja algo específico para que consideremos ele merecedor de 

responsabilidade. 

E isso nos leva ao que consideramos como principal contribuição do 

pensamento levinasiano no debate em torno de uma ética para os animais não 

humanos: a origem da responsabilidade. Ela não é utilitarista ou deontológica. Ela 

está presente naquilo que o próprio eu é. Nesse sentido não há interesses mais ou 

menos importantes, não há regras gerais que nos motivam a agir. Há uma 

responsabilidade que nos faz olhar para aquela vida que sofre com os olhos de 

alguém que, independente dos ganhos ou perdas, precisa agir. Essa responsabilidade 

pode escapar do antropocentrismo na medida em que ela é anterior a qualquer 

conteúdo ou interesse humano particular. Ela antecede qualquer decisão humana. 

Ela é anterior à própria liberdade. Com Levinas não há desculpas ou medidas. A 

necessidade de se olhar para o animal não humano como alguém detentor de uma 

vida com valor imensurável é radical. 

 

Considerações finais 

 

Como provavelmente já tenha ficado claro, recorrer a Levinas para discutir a 

questão animal se dá, sobretudo, pela possibilidade de abordagem que seu 

pensamento proporciona. Como dito na introdução desta reflexão, outros autores 

poderiam ter sido aqui utilizados com igual ou até mesmo maior legitimidade. 11 

Levinas, entretanto, nos interessa de uma forma bastante particular (também isso já 

foi destacado). Dito isso, é preciso recordar os motivos de termos começado com 

Singer e Regan. Poderíamos ter iniciado diretamente com Levinas. Isso talvez não 

enfraqueceria em nada nossa argumentação. Analisar antes Singer e Regan, 

entretanto, nos permitiu, em primeiro lugar, mostrar como atualmente se situam as 

discussões referentes à vida do animal não humano dentro de uma filosofia mais 

ativista. Em segundo lugar, ao expor as questões ainda em discussão, ou alguns dos 

limites presentes no raciocínio tanto de Regan quanto de Singer, nossa intenção foi a 

de mostrar que ainda há espaço para e necessidade de novas abordagens dentro 

                                                      
11 Se isso pode ser mensurado em se tratando de uma questão como essa (a da vida animal) que 
consideramos ainda pouco explorada na filosofia, sobretudo no que se refere a adotar um ponto de 
partida onde a vida animal tem um valor em si mesma. 
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dessa temática. O que se seguiu, no ponto 2, foi a tentativa de mostrar que o 

pensamento levinasiano tem condições de ser um dos que ocupa esse espaço. 

Nesse sentido, a intenção não foi mostrar que o pensamento de Levinas supera 

Singer e Regan. Seria irresponsável de nossa parte. Aqui não há competição para ver 

quem é o melhor. Acreditamos que o pensamento levinasiano possa contribuir 

significativamente para o debate levantado por esses dois autores. Quem sabe, apesar 

de tradições distintas, não possa haver um diálogo onde os pensamentos convirjam 

numa questão que é tão urgente quanto a questão animal. Como o próprio Souza 

destaca 

[...] está mais do que na hora de nos despirmos de nossos preconceitos 
antropomórficos e entendermos finalmente que a percepção ética da Alteridade 
dos animais não é uma veleidade intelectual, ou um capricho contemporâneo, 
mas sim uma questão de sobrevivência desde as raízes, e sobrevivência não 
apenas dos animais não-humanos, mas muito especificamente do único animal 
sobre o qual recairá a responsabilidade do fracasso absoluto, se a antevisão da 
catástrofe ético-ecológica que se insinua nas consciências lúcidas se realizar: os 
animais humanos. 
 

 O fato da culpabilização pelo fracasso e o próprio fracasso não são os motivos, 

mas alertas. É preciso discutir mais sobre o tema e fazer mais. Todo pensamento que 

contribua para o debate é bem-vindo. Em se tratando de Levinas, buscar 

fundamentos para discutir a respeito do animal não humano não é exatamente uma 

novidade. Entretanto, ainda há pouca coisa a respeito. E as possibilidades de reflexão 

a partir dele, como esperamos ter deixado claro, são muitas. 

 Por fim, é preciso deixar claro que muitas perguntas ainda estão em aberto. É 

possível uma ética da responsabilidade pelo animal não humano que justifique o 

consumo de carne ou não? O vegetarianismo ou, mais radicalmente, o veganismo, é a 

única solução para que haja uma responsabilidade pelo animal não humano que seja 

desinteressada e que o respeite em sua busca por justiça? Como lidar com dilemas 

que envolvam vidas de espécies diferentes quando não consigo ser responsável por 

todos? Em síntese, qual é o nível de radicalidade (se ser radical possuir níveis) que 

preciso assumir para garantir que haja responsabilidade aos moldes levinasianos 

também para com o animal não humano, em uma relação que ser humano ou não é 

irrelevante (se realmente a irrelevância, nesse caso, é a solução)? 

 São questões que, longe de usurparem a legitimidade da presente reflexão, 

pretendem provocar o leitor para que continue pensando sobre o tema. Como dito já 

na introdução, o que foi apresentado até aqui é um começo, e como começo, mais do 
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que respostas ou conclusões, há dúvidas, questionamentos, provocações, críticas. Há 

também possibilidades, tentativas e caminhos. O que se pretendeu, portanto, mais do 

que defender uma posição, foi mostrar nossa visão inicial a respeito da temática em 

questão. Uma temática que consideramos ainda pouco explorada. Por mais que haja 

vasta bibliografia sobre ética para animais não humanos, ainda há muito que se 

pensar. Uma certeza, entretanto, é possível: enquanto houver um ser vivo sofrendo 

devido à incapacidade humana de olhar para além de si mesmo, enquanto houver 

banalização da morte em nome de interesses fúteis e dispensáveis, as reflexões 

continuarão insuficientes ou insuficientemente levadas a sério. Será preciso, 

portanto, continuar a tratar dessa questão, retomando caminhos já descobertos ou 

descobrindo novos.  
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10. CONTRATUALISMO EX POST E EX ANTE: COMO EVITAR A 

AGREGAÇÃO 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-10 

Gustavo Oliva de Oliveira1 

1. Introdução  

 

O contratualismo moral foi desenvolvido por T.M. Scanlon e se apresenta 

como uma teoria não-consequencialista sobre o que é certo e errado fazer. Segundo 

esta visão, ações corretas são aquelas que incorporam princípios que não poderiam 

ser razoavelmente rejeitados por ninguém. A principal vantagem normativa desta 

versão de contratualismo é a capacidade de evitar os problemas da noção de 

agregação que a maioria das teorias consequencialistas adota. Agregação diz respeito 

à ideia de que as consequências de uma ação devem ser avaliadas através de uma 

soma total do bem e mal causados a todos que são afetados pela ação, chegando 

assim a uma quantidade agregada. A moralidade das ações depende do resultado 

dessa soma, e não da maneira como um ou outro indivíduo é afetado (FRICK, 2015). 

Filósofos como John Rawls e T.M. Scanlon acreditam que aceitar este elemento nos 

leva a avaliar positivamente casos nos quais uma minoria é altamente prejudicada 

para o benefício de uma maioria (SCANLON, 1998, p. 235).2  

                                                      
1

 Graduando em Filosofia pela PUCRS. Bolsista CNPq/PIBIC.E-
mail:gustavoolivadeoliveira@hotmail.com. 
2 A preocupação inicial de Rawls é a de que teorias que agregam o valor das consequências são 
incapazes de respeitar a “separação normativa entre as pessoas” (RAWLS, 2016, p. 33). Scanlon 
introduz na literatura um caso que exemplifica o problema: 
“Suponha que Jones sofreu um acidente na sala de transmissão de uma estação de televisão. O 
equipamento eletrônico caiu no seu braço e não podemos salvá-lo sem desligar o transmissor por 
quinze minutos. Uma partida da Copa do Mundo de futebol está acontecendo, sendo assistida por 
muitas pessoas, e não vai acabar por mais uma hora. O machucado de Jones não vai piorar muito se 
esperarmos, mas sua mão foi esmagada e ele está recebendo choques elétricos extremamente 
dolorosos. Devemos salvá-lo agora ou esperar a partida acabar? A coisa certa a se fazer depende de 
quantas pessoas estão assistindo - se é um, dois ou cem milhões?” (SCANLON, 1998, p. 235). 
Teorias comprometidas com a agregação parecem implicar que devemos deixar Jones sofrendo, já que 
o saldo geral de felicidade aumenta se os espectadores puderem continuar assistindo ao jogo. Um 
comentário importante sobre a objeção: com alguma modificação superficial, ela parece afetar todas as 
formas de consequencialismo total, isto é, consequencialismo baseado na agregação através da soma, 
não importando muito qual é a análise do bem que a teoria adota (seja utilitarismo baseado em 
preferências, o utilitarismo clássico ou o mais recente utilitarismo negativo). O que um 
consequencialista deve fazer para evitar as implicações indesejáveis da agregação é mudar a maneira 
de agregar as coisas: em vez de usar soma, usar média ponderada, por exemplo, para que as 
desigualdades de bem nunca possam ficar tão extremas. Agradeço esta última sugestão ao André 
Neiva. 
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Para evitar este problema, o contratualismo insere uma cláusula não-

agregativa em sua composição: a Restrição Individualista. Seguindo essa norma, as 

rejeições razoáveis usadas no teste contratualista devem ser baseadas em razões 

pessoais, isto é, considerações sobre como uma ação ou princípio afeta o bem-estar 

ou os planos da pessoa, assim excluindo todos os apelos ao “saldo maior de bem 

geral” que podem levar a casos de injustiça.  A segunda característica central do 

contratualismo é conhecida como Princípio do Fardo Maior. Trata-se de um 

princípio para seleção dos princípios, sendo um critério que identifica quais rejeições 

são razoáveis. Segundo Scanlon, 

 
[S]eria irrazoável, por exemplo, rejeitar um princípio porque ele impõe um fardo 
em você quando todos princípios alternativos impõem um fardo muito maior em 
outros (SCANLON, 2003, p.132). 
 

Agora estamos em posição de entender como os contratualistas entendem o 

procedimento que leva aos princípios morais corretos. Existem ainda discordâncias 

importantes entre os contratualistas, sobre como interpretar a análise contratualista 

— mais especificamente, existem duas visões diferentes entre os contratualistas sobre 

de que perspectiva temporal as rejeições devem ser feitas. Aqueles que acreditam que 

as rejeições devem ser feitas sem que os agentes saibam como cada princípio os 

afetará são conhecidos como contratualistas ex ante; os que preferem um modelo no 

qual as rejeições são feitas por agente com informação total são os contratualistas ex 

post. Essa distinção retornará em algumas discussões sobre agregação. 

Talvez uma das características mais interessantes do contratualismo seja a 

ideia de que através da junção entre Restrição Individualista e Princípio do Fardo 

Maior, somos capazes de encontrar resultados intuitivos sem a necessidade de uma 

cláusula da agregação. Assim, contratualistas afirmam ser capazes de lidar com 

nossos juízos morais de primeira ordem — mesmo nos casos complexos onde teorias 

consequencialistas falham. Alguns críticos do contratualismo, no entanto, acreditam 

que não podemos evitar a agregação sem se comprometer com alguns resultados 

estranhos, especialmente em casos nos quais os números importam. Os principais 

casos em que há dificuldade são casos onde múltiplas pessoas sofrem o mesmo mal e 

temos a opção de salvar uma ou muitas. Discutiremos este problema na seção 3. 

O texto seguirá o seguinte movimento: primeiro explicarei as diferenças entre 

os partidos ex post e ex ante do contratualismo; depois será mostrado como cada um 
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pode responder ao problema da agregação. Depois disso, avalio como as duas versões 

se saem independentemente, trazendo um problema para a versão ex post, os casos 

de risco social. Acredito que a versão ex ante, além de se sair melhor contra os 

problemas da agregação, também tem melhores motivações independentes e é mais 

resistente a objeções. 

 

2. Contratualismo ex post e contratualismo ex ante 

 

O contratualismo moral contemporâneo é dividido em pelo menos dois 

partidos no que diz respeito à perspectiva temporal em que as rejeições devem ser 

feitas para que sejam razoáveis. A pergunta é: quanta informação as partes devem 

possuir sobre a maneira em que cada princípio os afetará de fato? Contratualistas ex 

post acreditam que devemos escolher princípios tendo informação total de como eles 

afetam cada um, isto é, cada indivíduo pode rejeitar princípios tendo como razão a 

maneira em que a adoção do princípio o afetará. Eles nos pedem para considerar “a 

distribuição das consequências entre indivíduos que o princípio produzirá” (FRICK, 

2015, p. 185). Como Suikkanen esclarece, 

 
Nós imaginamos um conjunto de mundos que são quase idênticos ao mundo 
atual, exceto pelo fato de que princípios morais diferentes foram adotados neles. 
Como resultado disso, indivíduos agem de maneiras diferentes nesses mundos e 
isso afeta as vidas que eles acabam levando. Indivíduos podem então fazer 
objeções a tais princípios com base nos fardos pessoais pelos quais estes 
princípios foram causalmente responsáveis (SUIKKANEN, 2019, p.78). 
 

Quando Scanlon formulou o contratualismo em What we owe to each other, 

ele tinha esta versão da teoria em mente. Ao encontrarmos a Restrição 

Individualista, esta parece uma interpretação natural do procedimento 

contratualista. No entanto, existe outra maneira de entender a aplicação da fórmula. 

Para contratualistas ex ante, os deliberadores devem fazer as objeções não a partir da 

imaginação de mundos onde o princípio já foi adotado, mas a partir das expectativas 

que a adoção do princípio oferece antes de acontecer. Assim, segundo contratualistas 

ex ante, os indivíduos não devem saber como cada princípio os afetará, escolhendo 

com base considerações sobre os males e benefícios que os princípios envolvem do 

ponto de vista de sua probabilidade. No contratualismo ex ante, os indivíduos não 

objetam apenas aos fardos que serão impostos a eles, mas à probabilidade de que 
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esses fardos sejam impostos a eles. Como Frick (2015) e Suikkanen (2019, p. 79) 

apontam, esta versão aproxima o procedimento contratualista a uma decisão 

individual sob risco: os indivíduos consideram os fardos esperados da adoção de cada 

princípio e suas probabilidades. Assim, o contratualismo ex ante inclui uma espécie 

de “véu da ignorância” na deliberação; não é um mecanismo artificial, como o tipo de 

ignorância introduzido nas teorias de Rawls e Harsanyi. Nestas teorias, a ignorância é 

inserida para garantir imparcialidade e igualdade no procedimento. Nas palavras de 

Frick (2015), o véu da ignorância do contratualismo ex ante é natural, já que aparece 

apenas em situações nas quais as pessoas devem tomar decisões sobre princípios sem 

saber exatamente como serão afetadas pelos princípios. Veremos depois que a 

diferença entre as duas versões da teoria torna-se evidente justamente em casos que 

envolvem ações ou princípios arriscados nos quais temos pouca informação sobre 

quem serão os afetados. 

 

3. O contratualismo realmente consegue evitar a agregação?  

 

Vimos que uma das características centrais do contratualismo é o fato de que a 

teoria é anti-agregativa, isto é, não faz apelo às reivindicações de grupos de 

indivíduos, mas examina como ações afetam cada indivíduo. Explicamos também o 

apelo de livrar-se da cláusula da agregação, já que isso permite que os contratualistas 

evitem vindicar casos nos quais uma minoria é altamente prejudicada para trazer 

uma quantidade pouco significativa (do ponto de vista individual) de bem para uma 

maioria. No entanto, existe um problema em uma teoria sem agregação. Teorias anti-

agregativas têm dificuldade em lidar com casos que envolvem a escolha entre salvar 

uma vida ou muitas vidas. Como os críticos do contratualismo apontam, parece que 

temos o dever de salvar a maior quantidade, mas por causa da Restrição 

Individualista, o contratualismo é incapaz de alcançar este resultado. Considere o 

seguinte caso, encontrado na literatura: 

 
Dois barcos: Dois barcos estão afundando rapidamente. Em um deles está uma 
pessoa A, e no outro, estão duas, B e C. Você tem tempo para salvar apenas um 
dos barcos.  
 

Segundo o Contratualismo, você tem as mesmas razões para salvar qualquer 

um dos barcos, já que a restrição individualista faz com que tanto a pessoa A quanto 
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as pessoas B e C tenham as mesmas razões, igualmente razoáveis, para serem salvas. 

Lembre que tanto B como C podem apelar apenas a suas próprias razões individuais. 

Este resultado é altamente contraintuitivo. Que respostas estão disponíveis ao 

contratualista? Pretendo explorar duas possibilidades: o argumento do desempate e a 

posição ex ante sobre a justificação.  

 O argumento do desempate é a resposta pensada por Scanlon na fase inicial do 

desenvolvimento da teoria 3 . Contratualistas ex post precisam do argumento do 

desempate para evitar a agregação. Scanlon defende que o contratualismo deveria 

defender um princípio de salvar mais vidas em situações como Dois Barcos, já que 

um princípio que envolva escolher qualquer um dos dois barcos falha em respeitar a 

existência de pelo menos uma das pessoas no barco, já que a decisão final seria a 

mesma ela estando ou não ali. Ao comparar as razões das pessoas A e B ou de A, B e C 

os resultados parecem ser os mesmos. No entanto, se esse fosse o caso, a pessoa C 

teria uma nova reclamação: a de que sua reclamação original não tem peso na 

decisão. Assim, temos razão para salvar o barco de B e C.  Como Scanlon aponta, se 

não adotássemos um princípio de salvar mais vidas, pelo menos um dos membros do 

grupo com maior quantidade de pessoas poderia reclamar que o fato de que sua vida 

deve ser salva não está sendo levado em consideração, já que o princípio adotado 

“permite que o agente decida o que fazer da mesma maneira que teria permitido se 

este membro não estivesse presente, e existisse apenas uma pessoa em cada grupo” 

(SCANLON, 1998, 232).  

Embora tenha sua força, o argumento não convence críticos como Michael 

Otsuka, que acreditam que o contratualismo não consegue realmente evitar a 

agregação. Para Otsuka, o argumento do desempate envolve um tipo de agregação. 

Afinal, uma maneira de interpretar o argumento é entender que as considerações de 

C, somadas à de B, são suficientes para derrotar as considerações de A. Usando o 

Princípio do Fardo Maior, medimos as considerações de A e B, que se cancelam. As 

considerações de C pesam na balança para o lado do barco com mais pessoas. 

Qualquer princípio que não nos obrigue a salvar o barco de B e C causa um fardo 

maior, e, portanto, não é razoável. Se o argumento do desempate funciona dessa 

                                                      
3 O argumento de Scanlon é muito parecido com o de Frances Kamm (1993; 2000) em discussão com 
John Taurek. Taurek argumentou, em “Should the numbers count?”, que deveríamos “jogar uma 
moeda” em casos como Dois Barcos, já que seria a única maneira de decisão que respeita o direito à 
vida de todos. O que Kamm chama de “princípio do balanceamento” é basicamente a consideração em 
jogo no argumento do desempate. 
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maneira, então parece que ele continua com algum tipo de referência a considerações 

de um grupo de pessoas. A interpretação de Otsuka, no entanto, não parece ser a 

mais interessante. Como Rahul Kumar aponta em “Contractualism on saving the 

many”, o argumento do desempate não envolve somar as considerações de B e C, mas 

sim mostrar que as considerações de C são maiores que a de A. Um princípio que 

trate os dois barcos como merecedores iguais de serem salvos leva o agente que 

decide qual barco salvar a ignorar a relevância da presença de C, já que a decisão 

tomada seria exatamente a mesma caso C não estivesse no barco e o problema fosse 

sobre escolher entre salvar A e B. A pessoa C está, portanto com duas considerações: 

uma sobre salvar sua vida e outra sobre não permitir que o fato de que ela está 

presente em um dos barcos seja ignorado. E, assim, mesmo analisando 

individualmente, sem fazer apelo agregativo ao fato de que um barco possui duas 

pessoas, podemos dizer que o Princípio do Fardo Maior nos obriga a escolher um 

princípio de salvar o barco onde C está. Como Kumar aponta, o fato de que B também 

será salvo é uma questão de boa sorte de B. 

Mencionei acima que o argumento do desempate é a resposta utilizada por 

contratualistas ex post ao problema da agregação. Como fica claro pela exposição do 

argumento, ele está disponível também para contratualistas ex ante: não há nada na 

interpretação ex ante da fórmula contratualista que seja incompatível com o 

argumento. No entanto, existe uma maneira mais simples e direta de responder a 

esse problema que está disponível apenas para contratualistas ex ante. Podemos 

chegar a essa conclusão refletindo sobre como um contratualista ex ante acredita que 

devemos escolher os princípios morais. Os princípios corretos são aqueles que não 

podem ser razoavelmente rejeitados por agentes analisando quais são os fardos 

envolvidos nos princípios e levando em consideração a chance de que os fardos sejam 

aplicados a cada agente, sem que eles possam saber de antemão como cada princípio 

os afeta. Recorde o caso Dois Barcos. Sem saber em qual dos dois barcos estamos, 

com certeza a decisão razoável é escolher um princípio que exige o salvamento do 

barco com mais pessoas, já que a chance de estarmos nesse barco é maior. O fardo é o 

mesmo — a perda da vida — mas a probabilidade de ser afetado é o que nos leva a 

escolher o princípio que salvar mais vidas (SUIKKANEN, 2004, p.494). Assim, o 

contratualista ex ante pode evitar casos como esse apenas apontando para sua 

fórmula original, sem a necessidade de um argumento adicional. 
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4. Casos de risco social: problemas para a versão ex post 

 

Na seção anterior, argumentei que as duas estratégias contratualistas para 

evitar o problema da agregação parecem funcionar. O contratualismo parece estar 

livre desse tipo de objeção. No entanto, fiz a distinção entre duas versões de 

contratualismo e como elas adotam histórias diferentes sobre como evitar a 

agregação. A versão ex post precisa do argumento do desempate; a versão ex ante 

pode explicar casos que envolvem salvar mais vidas apenas fazendo referência a sua 

interpretação da fórmula contratualista. Além da leve vantagem em simplicidade, 

acredito que a versão ex ante é preferível por outro motivo: ela entrega o resultado 

intuitivo em casos de “risco social”, enquanto a versão ex post nos leva a conclusões 

bastante estranhas. Considere o seguinte caso, levantado por Frick (2015): 

 
Vacinação em Massa (Vítimas desconhecidas): Um milhão de crianças pequenas 
são ameaçadas por um terrível vírus, que com certeza vai matar todas se não 
fizermos nada. Devemos escolher entre a produção de massa de uma das duas 
vacinas (limites de capacidade nos impedem de produzir as duas): 
● A Vacina 1 com certeza salva a vida de todas as crianças. No entanto, a vacina 
não dá proteção completa contra o vírus. Se uma criança recebe a Vacina 1, o 
vírus vai com certeza paralisar uma de suas pernas, e assim ele ou ela vai ter que 
caminhar de muletas para o resto da vida. 
● A Vacina 2 é arriscada. Ela dá a cada criança uma chance de 999/1000 de 
sobreviver ao vírus completamente intocada. Entretanto, para cada criança existe 
uma chance de 1/1000 de que a Vacina 2 vá ser completamente ineficaz e a 
criança vai ser morta pelo vírus (FRICK, 2015, p. 181-182). 
 

A Vacina 2 é a escolha intuitiva. Por mais que exista um pequeno risco de 

morte, o fardo de ter uma perna paralisada é alto o suficiente de impor a todas as 

crianças para que possamos escolher a Vacina 1. É uma consideração a favor de uma 

teoria moral que ela possa obter este resultado. No entanto, o contratualismo ex post 

parece vetar esta escolha. Considere o seguinte raciocínio: como o contratualismo ex 

post permite que os agentes saibam exatamente como cada princípio os afetará, a 

Vacina 2 pode ser rejeitada através do Princípio do Fardo Maior, já que a criança que 

morreria com a doença está em posição para reclamar razoavelmente, exigindo que a 

Vacina 1 seja ministrada e que todas as crianças tenham uma perna paralisada. 

Nenhuma criança que teria sua perna paralisada pela Vacina 1 pode reclamar 

razoavelmente disso, já que morrer é um fardo maior que ter uma perna paralisada. 

E, graças à Restrição Individualista, as crianças que não morreriam com a Vacina 2 

não podem recorrer ao fato de que muito mais pessoas serão prejudicadas pela 
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Vacina 1. Então, o Contratualismo ex post está comprometido com a escolha da 

Vacina 1, o que é um problema para a teoria.  

Se o contratualismo ex ante conseguir explicar casos de risco social, isto é uma 

consideração para preferir esta versão da teoria. Contratualistas ex ante explicam 

como obter o resultado intuitivo a partir de uma analogia entre o caso “Vacinação em 

Massa” e um caso individual de decisão de vacinação. Imagine que uma pessoa deve 

escolher entre uma das duas vacinas. Na teoria de decisão racional mais intuitivas, 

parece que a escolha racional é a Vacina 2. Ainda que exista o risco de morte, ele é tão 

pequeno que vale a pena assumi-lo em vez de ter uma perna paralisada para sempre. 

Por que seria diferente no caso das políticas de vacinação? Para contratualistas ex 

ante, não está claro. O que decisões como a de “Vacinação em Massa” devem às 

pessoas é oferecer as mesmas chances a todos, e que sejam as melhores chances 

possíveis. Da perspectiva ex ante, as chances oferecidas pela Vacina 2 parecem muito 

melhores, e são iguais para todos — isso não requer que os resultados sejam iguais 

para todos. Assim, surge o “Argumento do caso da pessoa individual” (FRICK, 2015, 

p. 187). O raciocínio é o seguinte: o contratualismo deveria avaliar quais são os custos 

e benefícios oferecidos por um princípio a cada pessoa, levando em consideração a 

chance de que esses sejam aplicados à pessoa, sem que ela possa saber de antemão se 

será ou não afetada. Separando a “vacinação em massa” em um milhão de casos 

individuais, podemos perceber que a perspectiva oferecida a cada criança é a mesma 

(99.9% de chance de se curar completamente com 0.01% de chance de morrer, em 

oposição a 100% de chance de se curar do vírus mas ficar com uma perna paralisada). 

Assim, parece que nenhuma criança está em posição para rejeitar a Vacina 2, desde 

que a justificação seja feita de maneira ex ante, isto é, sem que aqueles que decidem 

saibam exatamente como as crianças serão afetadas. Como Frick coloca, quando se 

trata da correção moral de ações arriscadas, “a reclamação baseada em um mal de 

uma pessoa contra a perda que ela sofre deve, portanto, ser descontada por sua baixa 

probabilidade ex ante de sofrer uma perda e por sua alta probabilidade ex ante de se 

beneficiar da ação arriscada” (2015, p. 188). 

Parece que o contratualismo, em suas duas versões — ex post e ex ante — 

consegue evitar o problema da agregação levantado por casos como Dois barcos. A 

resposta disponível para os contratualistas ex post é o “argumento do desempate”; os 

contratualistas ex ante podem responder mais diretamente, apenas mostrando como 
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uma interpretação correta da fórmula contratualista já evita o problema. No entanto, 

acredito que existem razões independentes para preferir a versão ex ante. A principal 

delas é que a versão ex post tem dificuldades para lidar com casos de risco social 

como Vacinação em Massa. A consideração desse fator coloca a versão ex ante da 

teoria em posição mais confortável. 
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Aristóteles já enfatizava o importante papel da obra de arte na reflexão de 

temas filosóficos, em especial aqueles sobre a ação humana. O autor de uma obra de 

arte trata em seus enredos daquilo que é possível de acontecer, quando segue as 

regras da verossimilhança e da necessidade. 

De acordo com Aristóteles: 

 

O ofício do poeta não é descrever coisas acontecidas, ou ocorrência de fatos. Mas 
isso quando acontece, é segundo as leis da verossimilhança e da necessidade. [...] 
A diferença entre historiador e poeta é a de que o primeiro descreve fatos 
acontecidos e o segundo fatos que podem acontecer. Por isso que a poesia é mais 
elevada e filosófica que a história; a poesia tende mais a representar o universal, a 
história, o particular. A idéia de universal é ter um indivíduo de determinada 
natureza, em correspondência às leis da verossimilhança e da necessidade 
(ARISTÓTELES, 1451a 36 – b 11). 
 

O filósofo grego, Aristóteles, nos chama atenção para a contribuição das artes 

na reflexão filosófica e em particular no debate de temas morais. Em nossos dias, a 

arte continua a desempenhar esse papel provocador e instigante. Mesmo em obras 

que criam universos fantásticos como a franquia de Star Trek, iremos nos deparar 

com indivíduos que enfrentam dilemas morais similares aos enfrentados pela 

humanidade, ao longo de mais de 2.500 anos de história — Dilemas sobre os quais as 

mais diferentes doutrinas éticas buscam estabelecer critérios normativos para a 

deliberação da melhor decisão, ao longo da história da filosofia.  

O objetivo deste artigo é analisar os parâmetros das escolhas morais da 

personagem Dr. Spock2 da franquia Star Trek. Em especial os dilemas enfrentados 

pela personagem no filme: Star Trek - A ira de Khan (1982). Dr. Spock é fruto de um 

relacionamento entre um vulcano 3  e uma mulher humana. Por essa razão a 

personagem possui algumas peculiaridades físicas e comportamentais — as orelhas 

                                                      
1 Mestrando, Bolsista PROSUC/CAPES do Programa de Pós-Graduação em Filosofia na Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Endereço eletrônico: henor.luiz.hoffmann@gmail.com  
2 Spock é uma das personagens mais cultuadas da franquia, originalmente interpretado por Leonard 
Nimoy. 
3 Os vulcanos são uma espécie humanoide do universo fictício do seriado Star Trek, proveniente do 
planeta Vulcano. 
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pontudas são a característica física mais marcante da personagem. A sua 

característica psicológica mais marcante é a de reprimir as emoções humanas e agir 

somente de acordo com critérios lógicos/formais.  

A análise possui o objetivo de verificar se as ações morais de Dr. Spock no 

filme são conduzidas por uma ética utilitarista, em especial o utilitarismo de John 

Stuart Mill (1806 – 1873). Darei uma maior atenção ao adágio vulcano: as 

necessidades de muitos sobrepõem-se às necessidades de poucos ou de um só. Será 

que o adágio vulcano corrobora a doutrina utilitarista? 

A base teórica utilizada para realizar esse desafio serão as obras: Utilitarismo 

(1861) e On Liberty (1859). Segundo a doutrina utilitarista, uma ação moral, para ser 

considerada correta, deve maximizar a felicidade ou o bem-estar do maior número de 

pessoas possíveis. Também pretendo responder se a forma de deliberação lógica de 

Dr. Spock possui alguma similaridade com o procedimento utilitarista do observador 

imparcial benevolente. Isto é, pensar um indivíduo dotado de uma racionalidade 

perfeita e de disposição benevolente com capacidade de se identificar com desejos 

dos outros e vivenciá-los como se fossem os seus.  

O trabalho busca mostrar a força da cultura pop na difusão de conceitos e 

teorias filosóficas complexas. Por meio de séries e filmes são apresentadas e 

disseminadas as mais variadas teorias, resultando na popularização dessas que 

passam a fazer parte do imaginário popular e debatidas em espaços que rompem as 

fronteiras acadêmicas. O trabalho visa intermediar um diálogo entre a filosofia 

utilitarista de Mill com as populares ideias da personagem Dr. Spock. Esse diálogo, 

além de aproximar o público leigo de categorias filosóficas, proporciona a 

possibilidade de observar o funcionamento e consequências de teses filosóficas 

dentro do universo ficcional. Desta forma podemos elaborar argumentos e 

vislumbrar o desenvolvimento e possíveis problemas destas teses na aplicação 

prática. 

 

2 Utilitarismo e a ação moral  

 

O utilitarismo é considerado uma teoria consequencialista. O 

consequencialismo é um dos três principais sistemas éticos, os outros dois seriam o 

deontológico e a ética da virtude. O utilitarismo por ser uma teoria 

consequencialista estabelece o critério normativo de certo ou errado após o cálculo 
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das consequências. Segundo os utilitaristas, para as nossas ações serem consideradas 

corretas, devem estar de acordo com o princípio de utilidade. Mas afinal, o que é 

utilidade? Na nossa vida cotidiana entendemos que algumas coisas como objetos e 

ferramentas são uteis; como por exemplo um martelo é útil para um marceneiro que 

deseja pregar um prego. Entretanto, o mesmo martelo que apresentou grande 

utilidade para o marceneiro que desejava pregar um prego, não possui qualquer 

utilidade para um enfermeiro que necessita realizar uma sutura. Para o marceneiro o 

martelo é um instrumento muito útil, entretanto, para o enfermeiro não possui 

utilidade alguma. Logo, de partida observamos um problema o que é útil para um 

indivíduo x, pode não ser ao indivíduo y. Quando falamos de ferramentas notamos 

que a utilidade pode variar de acordo com os indivíduos, com a ação e o contexto.  

O filósofo moral Jeremy Bentham (1748 – 1832) é considerado o pai fundador 

da doutrina utilitarista. Doutrina segundo a qual o mais elevado objetivo da moral é 

maximizar a felicidade. O que é a felicidade para Bentham? Para compreendemos 

isso, necessitamos exemplificar a concepção de pessoa que ele adota. O autor parte de 

uma concepção sensciente de pessoa, algo que deixa claro logo no início da obra Uma 

Introdução aos Princípios da Moral e Legislação (1789), a qual é aberta com os 

seguintes dizeres: “a natureza colocou a humanidade sob o governo de dois mestres 

soberanos, dor e prazer” (BENTHAM, 2000, p. 15, tradução nossa)4.  

De acordo com Bentham, o princípio de utilidade é “aquele princípio que 

aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a 

diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo” (BENTHAM, 1979, p.4). 

Por aumentar ou diminuir a felicidade entende-se prazer e dor. Bentham fala que 

“qualquer a ação, com o que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer 

ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida de 

governo” (BENTHAM, 1979, p. 4). A maximização da “utilidade” é um princípio não 

apenas para os cidadãos, mas também para os legisladores. Ou seja, a sociedade deve 

estar estruturada para maximizar a felicidade da comunidade em geral. Bentham 

entende por comunidade “um corpo fictício”, formado pela soma dos indivíduos que 

abrange. A comunidade seria a soma dos interesses dos diversos membros que 

integram a referida comunidade. Neste ponto é desmistificada uma proposição do 

senso comum, segundo a qual o utilitarismo seria uma doutrina egoísta e 

                                                      
4 “Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure.” 
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individualista. O senso comum de forma errônea costuma se referir ao utilitarismo 

como uma doutrina que conduz as ações com objetivo de atingir os melhores 

resultados ao próprio agente do ato. Entretanto, no utilitarismo o agente moral da 

ação deve agir para maximizar a felicidade para um maior número possível de 

pessoas.  

Segundo Bentham: 

 
O termo utilidade designa aquela propriedade existente em qualquer coisa, 
propriedade em virtude da qual o objeto tende a produzir ou proporcionar 
benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade (tudo isto, no caso presente, se 
reduz à mesma coisa), ou (o que novamente equivale a mesma coisa) a impedir 
que aconteça o dano, a dor, o mal, ou a infelicidade para a parte cujo interesse 
está em pauta; se esta parte for a comunidade em geral, tratar-se-á da felicidade 
da comunidade, ao passo que, em se tratando de um indivíduo particular, estará 
em jogo a felicidade do mencionado indivíduo (BENTHAM, 1994, p. 4). 
 

À primeira vista parece atraente a pretensão da doutrina utilitarista de 

Bentham, que dá prioridade aos benefícios da coletividade em relação ao dos 

indivíduos. Entretanto, se levarmos a sério essa pretensão, podemos ter 

consequências negativas, como suprimir direitos de um ou poucos para ampliar o 

saldo líquido de maior felicidade ou bem-estar ao todo da sociedade em detrimento 

de direitos individuais. Por exemplo, suprimir o livre exercício da religião de um 

grupo minoritário, ou restringir liberdades de minorias étnicas.  

Mill que reatualiza as ideais de Bentham, mas continua fiel a pedra angular do 

utilitarismo. Para Mill, a grande falha da filosofia moral de Bentham é ter confundido 

“(...) o princípio da utilidade com o princípio de consequências específicas” (MILL, 

1985, p. 114, tradução nossa)5, isto é, aprovar ou desaprovar um ato com base apenas 

em um cálculo das consequências que resultariam desse tipo de ato quando praticado 

de forma generalizada. Ou seja, concebe que a utilidade seria a única régua válida 

para ação moral, de modo que o homem deva guiar a sua conduta pelo princípio de 

utilidade. Qual seria o princípio de utilidade que Mill diz ser o único fundamento 

possível da nossa conduta moral? Nas palavras do autor, a definição seria essa: “O 

credo que aceita a utilidade, ou princípio da Maior felicidade, como fundamento da 

moralidade, defende que as ações estão certas na medida com que tendem a 

promover a felicidade, erradas na medida em que tendem a produzir o reverso da 

felicidade” (MILL, 2005, p. 48).  

                                                      
5 (..) The principle of Utility with the principle of specific consequences. 
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 Logo, agir segundo a utilidade seria buscar promover e maximizar a 

felicidade. Parece algo convincente dizer que devemos agir conforme maximizar a 

felicidade, afinal todos desejam ser felizes. Entretanto, não parece haver um acordo 

tácito sobre o que é felicidade? Por exemplo, Cecília de Meireles na crônica A arte de 

ser feliz define felicidade como as pequenas alegrias do nosso cotidiano. 6 

Provavelmente se entrevistássemos 100 pessoas na rua teríamos os mais variáveis 

conceitos de felicidade. Segundo Mill: “por felicidade, entende-se o prazer e a 

ausência de dor; por infelicidade, a dor e a privação de prazer” (MILL, 2005, p. 48). 

Portanto, podemos concluir que segundo a doutrina utilitarista de Mill, as nossas 

escolhas morais devem ter por objetivo fugir da dor e buscar o prazer. O utilitarismo 

não é doutrina  egóica, pois o seu “padrão não é a maior felicidade do próprio agente, 

mas o maior total de felicidade em termos globais” (MILL, 2005, p. 52). Devemos ter 

em mente que Mill não entende prazer e sofrimento como meras sensações medidas 

por sua intensidade, tal como Bentham. Por essa razão, ele estabelece uma ordem 

léxica dos prazeres classificando-os por um ordenamento qualitativo. Esteves 

enfatiza que Mill, em defesa do utilitarismo, introduz “uma hierarquização 

qualitativa no interior dos prazeres, sustentando que determinados prazeres, os 

prazeres intelectuais, por exemplo, só acessíveis aos seres humanos, são em si 

mesmos melhores que outros, independentemente da sua quantidade” (ESTEVES, 

2002, p. 82). Já Rawls nos chama atenção que, para Mill: “a felicidade como fim 

último é modo de existência (...) que traz em si, com a devida intensidade e 

variedade, um lugar adequado tanto para os prazeres superiores como para os 

prazeres inferiores” (RAWLS, 2012, p. 282) Ou seja, para Mill há prazeres mais 

elevados que outros, uma vez que “é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um 

tolo satisfeito. E se o tolo ou o porco tem uma opinião diferente é porque só 

conhecem o seu próprio lado da questão. A outra parte da comparação conhece 

ambos os lados” (MILL, 2005, p. 51). 

O livro On Liberty é uma tentativa de conciliar a liberdade e a doutrina 

utilitarista, e desta forma responder à objeção segundo a qual o utilitarismo não 

respeita os direitos individuais. Mill assenta o seu princípio de liberdade no 

utilitarismo, negando a necessidade de uma base moral mais concreta do que o 

princípio da utilidade de Bentham. Ele afirma: “Eu encaro a utilidade como a última 

                                                      
6 https://www.escritas.org/pt/t/10180/a-arte-de-ser-feliz 
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instância em todas as questões éticas, mas a utilidade no seu mais largo sentido, a 

utilidade baseada nos interesses permanentes do homem como ser progressivo” 

(MILL, 1991, p. 54). De acordo com Thomas Nagel, “On Liberty é uma poderosa 

defesa do utilitarista de regras e dos princípios liberais” (NAGEL, 2003, p. 75, 

tradução nossa).7 

 De acordo com Nagel: 

 
Como sabemos do caso de Mill, limites estritos tanto na extensão quanto nos 
fundamentos diretos admissíveis para o exercício do poder do Estado podem ser 
defendidos diretamente pelo apelo ao valor abrangente da felicidade e do 
florescimento humano individual, sem depender de qualquer princípio de 
imparcialidade de segunda ordem entre visões abrangentes (NAGEL, 2003, p. 75, 
tradução nossa).8 

 

De acordo com Lyons:  

 
Para discutir os vários tipos de utilitarismo de regras, é necessário distinguir as 
diferentes formas pelas quais as regras podem ser fundamentadas na utilidade. 
Distinguirei, por exemplo, entre regras teóricas (ou dependentes da teoria) e 
meras regras de advertência (regras práticas). Podemos dizer, por enquanto, que 
as regras teóricas são rigorosamente justificadas por um determinado princípio; 
eles são normalmente incorporados essencialmente a um utilitarismo de regras 
apropriadamente chamado; são regras com base nas quais a exatidão ou o erro de 
determinados atos são determinados e muitas vezes não podem ser dispensados 
na aplicação de tal teoria (LYONS, 2002, p. 119, tradução nossa).9 
 

Mill introduz a ideia da liberdade na doutrina utilitarista como uma 

ferramenta importante para a promoção do bem-estar social no longo prazo. Ele não 

propõe a liberdade como um princípio basilar, mas como um instrumento útil para 

maximizar o bem-estar social. Por exemplo, a opinião dissidente pode vir a se provar 

verdadeira, ou pelo menos parcialmente verdadeira, representando uma correção à  

opinião da maioria. E também uma sociedade que força seus membros a abraçar 

costumes e convenções está sujeita a cair em um conformismo, privando-se da 

                                                      
7 On Liberty is a powerful rule-utilitarian defense of liberal principles. 
8 As we know from the case of Mill, strict limits on both the extent and the admissible direct grounds 
for the exercise of state power can be defended directly by appeal to the comprehensive value of 
happiness and individual human flourishing without relyng on any principle of second order 
impartiality among comprehensive views. 
9 In order to discuss the various types of rule-utilitarianism, it is necessary to distinguish different 
ways in which rules can be grounded in utility. I shall distinguish, for example, between theoretical (or 
theory-dependent) rules and merely cautionary rules (rules of thumb). We may say, for the present, 
that theoretical rules are rigorously justified by a given principle; they are normally incorporated 
essentially into a rule-utilitarianism properly so-called; they are rules on the basis of which the 
rightness or wrongness of particular acts in determined and they often cannot be dispensed with in the 
application of such a theory. 
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energia e da vitalidade que promovem o progresso social. Direitos morais são, em 

outras palavras, um padrão moral que pode ser descoberto e não é simplesmente 

imaginado ou feito. Lyons aponta problemas nessa tentativa de conciliar a liberdade 

com o princípio de utilidade: “a esse respeito, a ideia de um direito moral tem tanto 

(ou tão pouco) sentido quanto a noção de que a lei deve servir ao bem-estar geral. Ela 

afirma que existem bases independentes da lei para avaliação de instituições legais, 

políticas e decisões” (LYONS, 1990, p. 128).  

Contudo, de acordo com Mill, não apenas o ato deve ser submetido a prova do 

critério normativo do maior prazer e menor dor, mas também as regras devem passar 

por esse crivo. O utilitarismo de Mill defende que algumas regras são uteis para 

maximizar o saldo líquido de prazeres (felicidade) para o maior número de pessoas a 

longo prazo.  

Segundo Mill: 

 
As regras morais que proíbem os seres humanos de maltratarem (entre as quais 
nunca nos devemos esquecer de incluir a interferência indevida na liberdade de 
cada um) são mais vitais para o bem-estar humano do que quaisquer máximas, 
por muito importantes que sejam, que só indicam a melhor maneira de organizar 
algum departamento dos assuntos humanos (MILL, 2005, p. 100). 
 

Como por exemplo os direitos humanos, as liberdades individuais a longo 

prazo acabam produzindo condições para um maior progresso da ciência, que por 

consequência geram um maior bem-estar à maioria das pessoas. Para saber se a 

regra A é útil, é necessário que A seja submetido ao procedimento utilitarista, e 

somente após esse teste será possível saber se A irá ter consequências boas, isto é, 

proporcionar um saldo líquido positivo de felicidade ao maior número possível de 

pessoas. 

 

3 Dr. Spock, um filósofo utilitarista  
 

 

Após a exposição das características gerais da doutrina utilitarista, dos 

princípios defendidos pelo seu pai fundador Bentham, e após a apresentação do 

escopo da reformulação realizada por Mill, estamos munidos com o arsenal 

conceitual adequado para a segunda parte da nossa empreitada — empreitada esta 

que consiste em verificar as possíveis conexões entre a doutrina moral utilitarista e a 

vulcana, a partir das ações e escolhas morais do Dr. Spock. No universo ficcional de 



 
 
 
 
148 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1 

Star Trek, o vulcano Dr. Spock apresenta um contraste em relação aos tripulantes 

humanos da nave Enterprise que chama mais atenção dos fãs que suas orelhas 

pontudas: trata-se da supressão das emoções humanas. Podemos desta forma 

afirmar que a teoria moral vulcana é cognitivista. Por consequência, na visão do 

oficial vulcano da Entreprise, a neutralidade moral dos membros humanos da Frota 

Estelar10 está comprometida por seus sentimentos e inclinações, afetando o conteúdo 

moral de suas deliberações. Podemos dizer que, para o Dr. Spock, os agentes morais 

humanos têm a objetividade moral comprometida por deixarem se influenciarem por 

suas emoções; por outro lado, os agentes morais vulcanos deliberam as suas ações 

morais de forma racional e lógica, suprimindo as emoções humanas do cálculo moral 

na decisão. Tomando por base esse critério, poderíamos até aproximar a sua conduta 

moral de uma ética deontológica do tipo kantiana, mas não é o caso, como 

poderemos observar um pouco mais adiante neste artigo.  

O clímax do filme é quando o Dr. Spock sacrifica a sua vida para salvar a nave 

Enterprise e sua tripulação, escapando assim da explosão da Reliant (nave 

comandada pelo vilão Khan). Segundo Mill: 

 
Embora só num estado muito imperfeito das estruturas do mundo qualquer um 
possa servir melhor a felicidade dos outros através do sacrifício absoluto da sua 
própria felicidade, ainda assim, enquanto o mundo estiver neste estado 
imperfeito, admito inteiramente que a prontidão para fazer um tal sacrifício é 
virtude mais elevada que se pode encontrar no homem (MILL, 2005, p. 57). 
 

Mas tal ato só pode ser justificado em uma situação extrema, como Mill coloca 

sobre o sacrifício: “ele pode ser uma prova inspiradora daquilo que os homens podem 

fazer, mas, seguramente, não um exemplo daquilo que devem fazer (MILL, 2005, p. 

57). Alguns instantes antes do ato heroico, Dr. Spock justifica a sua ação com a 

máxima vulcana “as necessidades de muitos superam as necessidades dos poucos ou 

do indivíduo”. Esta máxima é axiomática na ética vulcana, e revela a ligação 

umbilical existente com a doutrina utilitarista, sendo que o utilitarismo busca 

maximizar a felicidade para o maior número possível de pessoas. E no que tange à 

escolha individual do agente moral, frente “à escolha entre a sua própria felicidade e 

a felicidade dos outros, o utilitarismo exige que ele seja tão estritamente imparcial 

                                                      
10 No universo das séries de ficção científica para a televisão e o cinema de Star Trek, a Frota Estelar 
(Starfleet, em inglês) é a agência de defesa, pesquisa, diplomacia e exploração da Federação dos 
Planetas Unidos, criada em 2161 com a missão de "audaciosamente ir aonde nenhum homem jamais 
esteve". 
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como um espectador benevolente e desinteressado” 11  (MILL, 2005, p. 58). Essa 

exigência do utilitarismo corrobora o axioma da ética vulcana, expressa pela 

personagem Dr. Spock no filme Star Trek: A Ira de Khan — isto é, entre a sua 

felicidade (bem-estar) e a felicidade (bem-estar) do grupo, ele deve optar pela ação 

que resulte na felicidade (bem-estar) do maior número de pessoas possíveis, mesmo 

que isso gere prejuízo para si. Podemos supor que o julgamento moral de Dr. Spock, 

para essa deliberação extrema, passou pelo procedimento utilitarista do observador 

imparcial benevolente. Ou melhor, ele pensou a partir do ponto de vista de um 

indivíduo dotado de uma racionalidade perfeita e de disposição benevolente com 

capacidade de se identificar com os desejos dos outros e vivenciá-los como se fossem 

os seus. Após este crivo moral, Dr. Spock chegou à conclusão lógica de que a opção 

do seu auto sacrifício teria como resultado um maior benefício para a maioria das 

pessoas implicadas. Logo, o auto sacrifício neste caso é a ação correta para o agente 

moral (no caso o Dr. Spock).  

 Mill diz: 

 
(...) podemos concluir que a justiça é um nome para certas exigências morais que, 
consideradas coletivamente, ocupam um lugar mais elevado na escala da 
utilidade (e, por isso, têm uma obrigatoriedade mais forte) do que quaisquer 
outras, ainda que possam ocorrer casos particulares em que outro dever social é 
tão importante que passa por cima das máximas gerais da justiça. Assim, para 
salvar uma vida, pode não ser só admissível, mas constituir mesmo um dever, 
roubar ou tirar à força a comida ou medicamentos necessários, ou raptar e forçar 
a trabalhar o único médico qualificado (MILL, 2005, p. 104). 
 

Outro ponto, no qual a ética vulcana se distância da doutrina deontológica 

kantiana e se aproxima do utilitarismo de regras de Mill, é quando o Dr. Spock 

encontra uma brecha para mentir. Na ética kantiana, por ser regulada por princípios 

universais, a lei moral de não mentir não pode ser contornada de forma alguma12. 

                                                      
11 O procedimento utilitarista apela a ideia de um espectador hipotético imparcial benevolente e 
desinteressado, ou seja, pensar um indivíduo dotado de uma racionalidade perfeita e de disposição 
benevolente e com capacidade de se identificar com desejos dos outros e vivenciá-los como se fossem 
os seus. É essa exigência procedimental que deve assegurar a neutralidade do agente, isto é, “se 
algumas consequências são melhores que outras, não depende se as consequências são avaliadas da 
perspectiva do agente (em oposição a um observador)” 
(https://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/).   
12 Para Kant a pessoa que tem a intenção de mentir para outra pessoa, está tratando esse ser humano 
como um meio, e não como fim em si mesmo. E desta forma ferindo o princípio da dignidade humana: 
“Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, 
sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (KANT, p. 68). Ou seja, 
quando uma pessoa tem a intenção de mentir ela está tratando o outro como uma coisa (um meio), em 
não como um ser humano. O ser humano como ser racional, não pode ser usado como meio, ele deve 
ser sempre tratado como um mesmo fim em si mesmo. 
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Contudo, no utilitarismo de regras, as regras não são tomadas como absolutas, 

podendo, deste modo e em situações excepcionais, serem dribladas. Mill vê a regra de 

não mentir como uma das coisas mais úteis na nossa conduta, pois ela garante a 

confiança nas afirmações dos homens que se constitui na base do bem-estar social. O 

Dr. Spock, durante uma comunicação com o Almirante Kirk, mente de forma 

deliberada sobre as verdadeiras condições da nave Enterprise, afirmando que esta 

estava danificada. Após o subterfúgio do Dr. Spock ser revelado no filme, o Almirante 

Kirk menciona o regulamento 46A da Frota Estelar13, que abre precedente para tal 

mentira. Este regulamento expressa a seguinte norma: “No monitoramento de 

transmissões em batalhas, não usar canais abertos de comunicação. No caso de envio 

de mensagem que esta seja criptografada”. Entretanto, Mill pondera o seguinte sobre 

a possibilidade em situações excepcionais de driblar a regra sagrada de não mentir: 

“ocultar um fato (por exemplo, ocultar informação de um malfeitor ou más notícias 

de uma pessoa muito doente) iria salvar uma pessoa (especialmente uma pessoa que 

não nós próprios) de um mal maior e imerecido” (MILL, 2005, p. 63). No entanto, 

Mill nos alerta que os limites da possibilidade de driblar a regra da mentira devem 

ser definidos da seguinte forma: “se o princípio de utilidade for bom para alguma 

coisa, tem de ser bom para ponderar estas utilidades em conflito para alguma coisa e 

assinalar a região na qual uma ou outra prevalece” (MILL, 2005, p. 63). Ou seja, pela 

razão das regras de conduta serem submetidas ao crivo do princípio de utilidade, 

portanto nos casos nos quais os benefícios da mentira ao grupo superam os prejuízos 

a este, a mentira passa a ser a ação moralmente correta.  

 O argumento do utilitarismo de regras de Mill, sobre a flexibilização da regra 

de não mentir, pode ser apresentado da seguinte maneira: 

(1) A regra de não mentir é uma das coisas mais úteis na nossa conduta, pois 

ela garante a confiança nas afirmações dos homens que se constitui a base do bem-

estar social. 

(2) A regra somente pode ser quebrada em situações excepcionais, por 

exemplo, quando a mentira salvar uma pessoa de um mal maior e imerecido.  

(3) A regra de não mentir poderá ser quebrada somente se os benefícios da 

mentira ao grupo superarem os prejuízos a este. 

(4) Logo, pode-se e deve-se mentir para salvar uma ou mais vidas. 

                                                      
13 http://www.geocities.ws/lcars_dados/Dados_0_Diretrizes_3.htm 
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Caso do Dr. Spock sobre as condições da nave Enterprise: 

(5) Dr. Spock, durante a comunicação com o Almirante Kirk, mente sobre as 

verdadeiras condições da nave Enterprise. 

(6) A comunicação naquele momento estava sendo monitorada pelo vilão 

Khan. 

(7) Pode-se e deve-se mentir para salvar uma ou mais vidas.  

(8) Logo, é correto Dr. Spock mentir sobre as condições da nave para 

preservar a vida dos tripulantes da Enterprise. 

 

4 Considerações finais 
 

 

É ao mesmo tempo emocionante e desafiador se propor a analisar e refletir 

sobre duas grandes paixões, Star Trek e a filosofia. E ainda por cima investigar o 

julgamento moral de uma das personagens mais cultuadas deste universo ficcional, o 

vulcano Dr. Spock. Procurando possíveis conexões da “filosofia vulcana”, 

apresentada nos episódios da série clássica e nos filmes da franquia, com a doutrina 

utilitarista de John Stuart Mill, a árdua tarefa me exigiu muita dedicação e trabalho, 

mas também muitos momentos de prazer.  

Acredito que, no decorrer destas páginas, alcancei o meu objetivo de 

demonstrar as similaridades entre a filosofia de Dr. Spock e o utilitarismo de Mill. Há 

pelo menos três pontos da ética vulcana aplicada por Dr. Spock, no filme estudado, 

que confirmam a ligação entre as duas doutrinas. 

O primeiro aspecto que podemos mencionar é a justificação de Dr. Spock para 

mentir sobre o estado da nave. A mentira de Spock está em consonância com os 

regulamentos da frota, e tem o óbvio resultado de favorecer os heróis do filme contra 

o vilão Khan. Este ato surpreendente de Dr. Spock em mentir, e sua justificava, 

encontram subsídios teóricos no utilitarismo de regras de Mill. O segundo ponto que 

podemos citar é máxima vulcana “As necessidades de muitos superam as 

necessidades dos poucos ou do indivíduo”. O utilitarismo tem por característica 

exigir que a ação moral correta é aquela que esteja de acordo com o interesse geral — 

ou seja, a ação correta é aquela que maximiza o bem-estar do maior número de 

pessoas. O terceiro ponto diz respeito ao procedimento utilitarista do observador 

imparcial benevolente, segundo o qual devemos, antes de agir, pensar em um 

indivíduo dotado de uma racionalidade perfeita e de disposição benevolente com 



 
 
 
 
152 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1 

capacidade de se identificar com os desejos dos outros e vivenciá-los como se fossem 

os seus. A filosofia vulcana apresentada no filme e ao longo da série clássica é 

fundamentada na racionalidade e lógica pura, e sua doutrina ética comprova a 

existência do elemento benevolente no ato extremo de auto sacrifício de Dr. Spock ao 

salvar a nave Enterprise.  

Contudo, o universo de Star Trek apresenta inúmeros e riquíssimos 

questionamentos filosóficos, convidando os filósofos a irem audaciosamente onde 

nenhum outro filósofo jamais esteve. Vida longa, e próspera. 
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12. DOS NOMES DE DEUS AOS TRANSCENDENTAIS 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-12 

Arthur da Silva Pinto1 

 
1. Introdução 

 

Nascido nos limiares do início do séc. XIII, Alberto Magno escreveu 

muitíssimas obras. Inserido, por sua vez, no contexto teológico cristão – fortemente 

embasado sobre o neoplatonismo –, com suas reflexões ele acabou contribuindo 

bastante para os estudos posteriores das ciências naturais e para a filosofia, de modo 

especial, ao que concerne à epistemologia e à metafísica. 

Neste sentido, o professor dominicano demonstrou, dentre muitas coisas, 

conhecimento das mais variadas obras de Porfírio, Boécio, Pedro Lombardo, Pseudo-

Dionísio, etc. Além disso, o seu trabalho pode ser reconhecido como a formação 

daquilo que viria a ser conhecido mais tarde como a recepção cristã de Aristóteles no 

ocidente. Este advento, por sua vez, proveniente do pensamento árabe rendeu-lhe 

recursos que lhe proporcionaram uma compreensão primeira acerca do philosopho, 

bem como, acabou gerando a necessidade de abluir uma tradição da outra, a fim de 

compreender de fato a estrutura cogitativa do estagirita sem perder, 

conseguintemente, a identidade católica. 

Contudo, mais do que adaptar o arcabouço da reflexão aristotélica com a 

tradição neoplatônica, Alberto Magno – traçando os passos da escolástica de seu 

tempo, em continuidade com Felipe o Chanceler e Alexandre de Hales – participará 

do movimento reflexivo que, a partir das considerações teológicas, desenvolverá a 

teoria dos transcendentais. 

 

2. Considerações sobre o bem 

 

Durante o século XII, a filosofia greco-árabe e o seu aristotelismo subsequente 

são recebidos no ocidente. Em um primeiro momento, este encontro se dá apenas 

como uma adaptação parcial e apologética de todo o arcabouço dogmático da 

                                                      
1  Mestrando em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), 
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); e-mail: 
silva.p.arthur@gmail.com 
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tradição cristã. Contudo, nota-se que a reflexão teológica do século posterior começa 

por mostrar uma nova preocupação: definir cientificamente o objeto e o método da 

teologia (cf. DE LIBERA, 2004, p. 376). 

Inserido neste contexto, encontra-se Alberto Magno. Por conseguinte, 

completado antes de 1246, De Bono é reconhecido pelos historiadores como o seu 

primeiro escrito. Este texto, por sua vez, divide espaço com outras composições do 

autor e configuram o que é reconhecido por Summa de Creaturis. 

Contudo, apesar do seu discurso “Sobre o Bem” ter contribuído amplamente 

para o discorrer da filosofia escolástica do século XIII, o dominicano não é o 

precursor do assunto. Ele, na verdade, se firma sobre os ombros do intelectual 

franciscano, Felipe o Chanceler, e de sua Summa de Bono, juntamente da tradição 

Patrística. 

Deste modo, quando se analisa a composição albertiana, nas cinco seções de 

seus dez artigos, Alberto Magno se ocupará panoramicamente das seguintes 

problemáticas: O que é o bem? E qual a relação existente entre ente e bem? 

Sendo assim, pondo-se na primeira questão, o autor evoca três assignationes 

respectivas a Aristóteles, Avicena e Algazel, a saber: a) o bem é o que todas as coisas 

apetecem; b) o bem é a indivisão do ato que diz respeito à potência; e c) o bem é um 

ato, isto é, a apreensão do que se está acompanhado do prazer. Por conseguinte, 

embora as descrições contemplem uma ampla gama do que o mesmo vem a 

significar, parece-lhe que as mesmas acabem necessitando de uma definição mais 

precisa. 

Para tanto, como fora mencionado anteriormente, Alberto Magno traça a sua 

pena a partir da leitura que ele faz da Summa de bono de Felipe o Chanceler2; logo, 

parece ser natural que ele demarque um itinerário comum ao de seu predecessor, ou 

seja, a partir da demonstração da compatibilidade que se pode trazer com base nos 

termos de indivisão, perfeição, finalidade e atualidade. 

                                                      
2 Escritas entre 1225 e 1228, as questões introdutórias da Summa de Felipe constituem aquilo que se 
conhece como a primeira formulação da teoria dos transcendentais. Nesta, o autor coloca o termo 
principal, a saber, o bonum, em relação com os termos ens, unum, e verum, chamando-os de “os 
primeiros”, posto que não há conceitos anteriores nos quais estes possam ser reduzidos, bem como 
segue nas próprias palavras dele: « communissima autem hæc sunt: ens, unum, verum, bonum”, 
seguindo sua altercação, colocando a seguinte premissa: “ens et unum et verum et bonum sunt prima 
[...]. Primæ intentiones símplices dicuntur, quia non est ante ipsas in quæ fiat resolutio. Ante prima 
non est quod in eorum veniat definitionem » (PHILLIPUS CANCELLARIUS. Summa de bono, q9 
prol. (ed. Wicki, p.4). Cf. AERTSEN, 2007, p.38). 
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Assim sendo, defender-se-á que toda perfeição se dá em função de uma 

finalidade, posto que sua perfeição é decorrente de um fim alcançado; do mesmo 

modo, todo bem o é na medida de uma finalidade, o que leva a conclui-lo enquanto 

perfeição. Ora, sendo o bem uma perfeição, o bem será uma “indivisão” 3  da 

atualidade, ou seja, do ato respectivo à potência. 

Contudo, a reflexão do dominicano suscita outra problemática ao elencar a 

relação existente entre o ente e o bem. Sendo assim, se o bem é o termo utilizado para 

aquilo que é dito acerca do bem criado, o mesmo não deve ser utilizado para tratar 

sobre o bem não-criado. Dessa forma, ele não recorrerá à compreensão aristotélica 

de gênero e espécie, senão ao entendimento segundo a analogia.4 

Para tanto, para o conceito analogia, Alberto Magno – apoiado no livro IV da 

Metafísica de Aristóteles – encontrará três interpretações distintas, a saber: a) 

analogia enquanto relacionada a um sujeito (cf. ARISTÓTELES, 2007, §1007a, p. 7); 

b) analogia enquanto relacionada a um ato (cf. ARISTÓTELES, 2007, 1026a, p. 27); e 

c) analogia enquanto relacionada a um fim (cf. ARISTÓTELES, 2007, 1003a, p. 33). 

Entretanto, em um primeiro momento, o dominicano entenderá que a tríplice 

compreensão aristotélica sobre a analogia não abrange a comunidade do bem. Sendo 

assim, a ratificação a) não compreende um sujeito no qual todo bem seja, ou ainda, a 

partir do qual se tenha a sua bondade; tampouco a ratificação b), já que o bem criado 

o é por razão de sua substância e, assim sendo, não participa do mesmo ato do bem 

não-criado; bem como a ratificação c), pois, embora algo seja bom por causa da 

indivisão do fim relativo à sua natureza, a finalidade das realidades existentes são 

distintas de acordo com cada natureza. Todavia, refletindo mais profundamente 

acerca do terceiro ponto, a ratificação c), conquanto não exista um fim que todo bem 

                                                      
3 O princípio de indivisão será de grande importância para Felipe o Chanceler, e, de imediato, a 
Alberto Magno, já que este explicita a definição de bem enquanto indivisão do fim. Neste 
embasamento, aferindo-se que ens, unum, verum e bonum são convertíveis entre si, logo, a diferença 
específica deve ser dada apenas de modo conceitual. Portanto, o unum – enquanto primeiro 
transcendental depois de ens – lhe acrescentará o princípio conceitual da negatividade respectiva à 
sua divisão, ou seja, o unum é o ens enquanto indiviso. Esta definição se estenderá aos demais 
transcendentais, colocando o verum enquanto indivisão do ser e o que é; e o bonum como indivisão do 
ato respectivo à potência. Contudo, embora exista essa continuidade, o dominicano também terá um 
certo afastamento, justamente por inserir em sua reflexão sobre os transcendentais, a saber, o verum e 
o bonum, o princípio conceitual de afirmação, o qual propõe a problemática da identidade e da 
diferença. 
4 A noção secundum analogiam, expressa por Alberto, até então se fazia ausente no discurso de Felipe, 
já que este, com o propósito de justificar a natureza do bem, compreende tal questão a partir da 
universalidade dos princípios – ex communitate principiorum – culminantes na conceituação dos 
princípios mais comuns, ou ainda, como o mesmo expressa em língua latina, communissima – cf. nota 
nº2-3. 
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alcance como sua determinação anterior, todo bem criado se relaciona a um fim 

extrínseco, ou seja, o sumo bem; deste modo, parece que, tudo o que existe é bom, na 

medida em que existe a partir deste bem mais alto; pressupondo, enfim, um sujeito 

comum.5 

Por conseguinte, o ponto de vista de Alberto Magno abarcará a relação 

recíproca proposta como solução para o problema dos universais contido na Summa 

de Bono do Chanceler Felipe (cf. nota nº2), em que os conceitos mais universais – 

ente, unidade, verdade e bem – são compreendidos como as razões primeiras do 

intelecto, já que não há nada ao qual eles – ente, unidade, verdade e bem – possam 

ser reduzidos6. Assim sendo, a relação recíproca entre os conceitos mais universais 

faz destes uma só realidade que é diferenciada apenas conceitualmente; ora, sendo 

eles a base do conhecimento intelectual da realidade, logo, serão mais tarde 

concebidos como as categorias transcendentais7. 

 

3. Considerações acerca dos transcendentais a partir dos nomes divinos 

 

Quando se analisa o pensamento de Alberto Magno, vê-se que a reflexão 

acerca dos nomes divinos exerce certa centralidade. De modo especial, suas 

ponderações dadas, em sua fundamentação cogitativa, remetem à obra De divinis 

                                                      
5 É importante não olvidar que em momento algum Aristóteles utiliza o vocábulo análogo; este termo 
é consequente ao desenvolvimento de seu conceito na reflexão interpretativa da Metafísica de 
Aristóteles no século XIII (cf. ALBERTUS MAGNUS. De Bono, q. 1 4, nº 17 (ed. Kühle, p. 10). Cf. 
AERTSEN, 2007, p. 61). 
6 Em uma reflexão mais aprofundada, Alberto Magno desenvolve uma tríplice compreensão da relação 
recíproca entre o ente e o bem. Nesta, primeiramente, ele coloca o bem enquanto posterior ao ente, 
seguindo a compreensão de Felipe o Chanceler de que o ens é o primeiro conceito do intelecto, posto 
que o bonum seria ens relatum ad finem. Em segundo lugar, ele propõe a prioridade do bem com 
relação ao ser, por influência da reflexão de Dionísio Areopagita, que, a partir da filosofia 
neoplatônica, pensa o bonum como o nome primário de Deus, arguindo que, como o sol é causa da luz, 
o bem o é do ser. Enfim, em terceiro lugar, a seu pensamento se centra na convertibilidade do ser e do 
bem, posto que não existe ser existente que não seja bom, indo mais uma vez de encontro com a 
composição cogitativa de Felipe, cuja crença é amplamente compartilhada mas ainda não fortemente 
justificada (cf. AERTSEN, 2007, p. 62-63). 
7 As noções transcendentais, em suma, exprimem a multivalência inteligível do ser na diferença 
inerente à sua identidade, isto é, elas significam a mesma identidade diferenciada pelo viés lógico. 
Sendo assim, os conceitos, ditos primitivos, são dialeticamente convertíveis entre si em sua absoluta 
universalidade. Segundo Henrique Cláudio de Lima Vaz (2002, p. 112), “[...] o topos ontológico 
fundamental remonta muito alto na história da filosofia. Nele vemos inaugurado, o ponto de vista 
formal e ontológico, o discurso da metafísica. Podemos surpreender sua origem na teoria das Ideias 
de Platão [...]. Reaparece na dialética do ser como ser e do uno no livro IV da Metafísica (de 
Aristóteles) [...]. Transmitida pela tradição neoplatônica, representada aqui sobretudo pelo tratado De 
divinis nominibus do Pseudo-Dionísio e pelo Liber de philosophia prima de Avicena, a teoria das 
noções transcendentais difunde-se no século XIII a partir da obra (Summa de bono) de Felipe o 
Chanceler [...]”. 
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nominibus de Dionísio. Esta, consequente à estrutura hierárquica neoplatônica, o 

bonum8 demonstra exercer preferência na posterior ordem transcendental (cf. nota 

nº6), embora o dominicano aparente determinada hesitação9 a favor da primazia do 

ens, fundada na problemática sobre aquilo que é possível ser dito acerca de Deus10. 

Na medida em que se observa a ordem do Areopagita em estabelecer a 

disposição dos transcendentais, percebe-se que a sua validade é constantemente 

questionada pelo dominicano Magno. Por conseguinte, embasado nesta percepção, 

Jan Aertsen (2003, p. 64) expõe desse modo o argumento albertiano: 

 
Aquilo que é anterior deve ser tratado primeiro. Contudo, o ente [e não o bem] é 
a primeira concepção do intelecto. Ele [o ente] é anterior ao bem, já que de 
acordo com a proposição do Liber de causis, “a primeira das coisas criadas é o 
ser”. Alberto se refere também a outra ideia deste livro, segundo a qual só o ente 
é por criação, enquanto que o bem e as outras propriedades são por informação – 
per informationem –, isto é, por uma adição ao ente. O bem, portanto, pressupõe 
o ente. Mais ainda, a verdade [componente da ordem transcendental (cf. notas 
nº1-2)] parece ser anterior ao bem, já que a causa da verdade é a forma da coisa 
em si mesma, enquanto que a causa do bem é a forma na medida em que tenha o 
aspecto de um fim [...].11 
 

Todavia, parece que, a fim de não caminhar contra a força argumentativa da 

autoridade patrística, o ente e o bem12 serão considerados por Alberto a partir de dois 

prismas distintos: a) a causa in habitu e b) a causa in actu. Desse modo, a) remete à 

circunspeção epistemológica, enquanto b) é a causa que realmente causa, ou seja, a 

causa in actu é aquela que a antepõe à ordem metafísica. Deste modo ele apresenta a 

                                                      
8 Esta ordem lógica de colocar o bunum como fundamento do discurso revelado sobre Deus parece 
estar alicerçada na narrativa da vulgata nemo bonus, nisi unus Deus (cf. Mc X, XVIII). Sendo assim a 
bondade divina seria o sustentáculo de toda existência, como argui o Areopagita: “of all life and 
essence, origin and cause; because Its goodness produces and sustains things that be, in their being” 
(cf. DIONYSIUS THE AREOPAGITE, Cap.1, §3), posto que, o bem era tido semanticamente enquanto 
princípio gerador (cf. nota nº13). 
9  « Ad horum autem evidentiam sunt hic duo dubia: Primo de ordine, quem tenet in tratactu 
divnorum nominorum, et de rationibus ordinis, quas assignat; secundo, qualiter se habet bonum ad 
ens. » (ALBERTO MAGNO, 1972, Cap.4, §2, p. 313). 
10 Segundo o Areopagita, parece ser impossível à razão antropológica falar qualquer coisa a respeito de 
Deus, exceto a partir daquilo que fora revelado nas Sagradas Escrituras, bem como o próprio Dionísio 
argui: “[...] By no means then is it permitted to speak, or even to think, anything, concerning the 
superessential and hidden Deity, beyond those things divinely revealed to us in the sacred Oracles 
[…]” (DIONYSIUS THE AREOPAGITE, cap.1, §1). 
11 « Omne quod est per informationem habet se ex additione ad id quod informatur per ipsum; sed 
bonum, sicut dicitur in commento Liber de causis, est per informationem nisi entis, quod dicitur esse 
per creationem, ergo bonum addit aliquid supra ens. » (ALBERTO MAGNO, 1972, Cap.5, §20, p. 314). 
12 A verdade ou verum, embora seja considerada dentro do conjunto dos transcendentais, ela não 
entra de forma considerável na reflexão albertiana sobre a primazia na ordem da comunidade 
transcendental. 
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sua solução, mostrando sob quais circunstâncias o ens e o bonum antecede um ao 

outro: 

Solutio: Communiter dicitur quod bonum dupliciter potest considerari: aut 
secundum quod est in causato, et sic est ens ante bonum, quia « prima rerum 
causatarum est esse », vel secundum quod est in causa, et hoc dupliciter, aut 
secundum quod est in causa in habitu, et sic est ens iterum ante bonum, aut 
secundum quod est in causa in actu, et sic bonum est ante ens. Primum enim 
inclinans ad causandum causam primam est bonitas13, et ideo dicitur a boo, boas, 
quod est voco, vocas, quia per bonitatem « vocat ea quæ non sunt, tamquam ea 
quæ sunt », ut dicit Comentator14 (ALBERTO MAGNO, 1972, Cap.4, §3, p. 114). 
 

Com base nessas proposições, a metodologia resolutória do pensador 

escolástico se dá na redução dos conceitos do intelecto a fim de se chegar a uma 

primeira concepção de conhecimento irredutível e, por esta lógica, transcendental, ou 

seja, trata-se de uma redução inserida na ordem epistemológica. A argumentação do 

Areopagita, por sua vez, segue a resolução platônico-patrística, na qual o mais 

importante aparenta ser a fundamentação da ordem dos universais na causa da 

causa. 

Contudo, neste caso, como bem salienta Jan Aertsen (cf. 2007, p. 65-66), se 

estabelece uma problemática na comunidade dos nomes, na qual se sugere uma 

comunidade de propriedades, ou seja, levanta-se a pergunta: qual poderia ser a 

natureza da conformidade entre Deus, a causa da causa (bonum), e aquilo que existe 

(ens), que se estabelece pela relação causal entre eles? 

                                                      
13 Aqui a justificação da precedência do bonum em relação ao ens se dá com base na compreensão de 
que a causa precede o efeito; sendo assim, aquilo que é primeiro é a causa da causa; logo, a causa da 
causa é a finalidade; ora, sendo o bonum aquilo que é relacionado ao fim, consequentemente, a causa 
da causa deve ser o mesmo (bonum); sob estas circunstâncias, o bonum é anterior ao ens. Sendo 
assim, Alberto parece ter a intenção de explicar os nomes atribuídos a Deus, baseando-se no que 
procede dadivindade; enfim, ele argui da seguinte forma: « [...] et sic primum est bonitas, quia est 
causa imediata operis primo inclinans ad operandum. Et secundum hanc considerationem dicit 
Dionyysius, quod primo debet determinar de bono, cumintendat exponere divina nomina, quibus 
nominatur deus per processiones ipsius, secundum quod est incausa actu [...] » (ALBERTO MAGNO, 
1972, Cap.3, §2, p. 102). 
14 Segundo Jan Aertsen (cf. 2007, p. 65), o “Comentador” seria Máximo o Confessor, componente da 
tradição Patrística. Dentro desta ordem, Alberto justificaria a primazia do bem segundo a etimologia 
de bonum, cuja procedência estaria alicerçada do verbo latino bo(u)o, cuja procedência se situa no 
verbo grego βοάω, que significa “clamar” ou “chamar”. Neste sentido, Deus é nomeado corretamente 
de bonum, justamente porque ele seria aquele que chama todas as coisas a ser a partir do nada, o que 
alicerça a semântica na compreensão bíblica de Deus como criador e, consequentemente, fundamento 
metafísico do sistema ideológico cristão. Contudo, descolando do comentador holandês, esta 
compreensão pode se tornar um tanto forçosa, dado que a etimologia primeira de bonum não se situa 
propriamente em bo(u)o, senão em dounus (cf. OXFORD UNIVERSITY, 1968, p. 238), o qual significa 
a “luta que resulta em glória”, o que é tido por bem maior no contexto da antiguidade greco-romana, já 
que, nesse contexto, é a finalidade da vida político-social. Sendo assim, é bem possível que a reflexão 
Albertina, debruçada sobre a Patrística, tenha condicionado o termo mencionado a fim de que o 
mesmo pudesse fazer maior sentido dentro do esquema de crenças justificadas a partir do que fora 
tido como revelado acerca de Deus, ou seja, de que ninguém é bom senão o Deus Criador. 
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Em busca de resposta à objeção, Alberto (ALBERTO MAGNO, 1972, Cap.1, §1, 

p. 1) não apoiará seu argumento na justificação semântica da relação equívoca entre 

um e outro termo, senão na compreensão unívoca dos mesmos. Contudo, este 

unívoco é pertencente a uma classe distinta, isto é, trata-se de uma univocidade-

análoga: 

 
De atributis enim causæ sciendum, quod non æquivoce, sed univoce dicuntur de 
causatis, sed tali univocatione qualis potest esse ibi, quæ est analogiæ […], quod 
deus dicitur sciens et intelligens, quia scientia et intellectu nos implet. Nominatur 
enim his nominibus per ea quæ sunt in nobis ab eo sicut a causa univoca […] 
 

Neste sentido, parece que o dominicano segue os traços argumentativos de 

Aristóteles (cf. 2005, §1096a, p. 52-53), quando este busca discutir a fundo o que 

vem a significar o bem universal. A sua investigação, porém, se inicia na crítica à 

Forma do Bem que é definida por Platão. Desse modo, o estagirita, supondo que não 

há nenhuma forma anterior à de bem, e que este termo (bem) abarca a predicação 

das mesmas categorias que as do ser, logo, o bem não pode ser universalmente 

presente e unívoco, já que a sua univocidade lhe obriga a ser predicado em uma única 

categoria. Consequentemente, a isso, Alberto compreenderá que tanto o bonum 

quanto o ens não são um gênero, senão pertencem a uma comunidade distinta, a dos 

transcendentais. Entretanto, esta postura do dominicano é aparentemente 

justificável apenas dentro do terreno epistemológico, ao qual ele chama de filosófico, 

enquanto que metafisicamente arguindo, ou seja, teologicamente falando, ele 

demonstra não abdicar da hierarquização platônica, quando faz uso da univocidade-

análoga15. 

Consequentemente, lançando olhares sobre os comentários de Alberto acerca 

das considerações de Dionísio sobre os nomes de Deus, é possível perceber que o 

dominicano oferece duas sistematizações sobre os transcendentais, as quais 

contrastam em uma tonalidade polêmica, já que, em um primeiro momento, com 

base na concepção universalista platônico-patrística, o bem acrescenta realidade ao 

ente, enquanto que, em uma segunda ocasião, ele compreende a primazia  do ente  

sobre  o bem. 

                                                      
15 É possível verificar esta postura de Alberto na seguinte proposição: « [...] et dicit theologicam ad 
differentiam philosophici negotii de ente, cuiús intentio est determinare de ente, in quod stat resolutio 
intellectus sicut in primam conceptionem, assignando passiones et partes aius; theologi autem 
intentio est determinar de ente, secundum quod dicitur de causa omnis entis, prout ab ipso fluunt 
omnia existentia. » (ALBERTO MAGNO, 1972, Cap.5, §1, p. 303). 
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Assim sendo, a primeira sistematização de Alberto inicia com a máxima a 

partir da qual apenas o ens é por criação, já que as propriedades restantes são 

acrescentadas pela forma impressa. Desse modo, o bonum não acrescenta nenhuma 

realidade ao ens; logo, o bem é propriedade essencial do ente, bem como, o verum e o 

unum. Entretanto, estas noções apresentadas – unum, verum e bonum – 

acrescentam uma nova significação ao ens, já que expressa a essência daquilo que 

existe sob três aspectos diferentes. 

Ademais, o dominicano fundamenta dois modos distintos de significação, ou 

seja, (a) o que se encontra na negação e (b) o que se fundamenta na afirmação. Por 

conseguinte, a partir do (a) obtém-se o unum; a negação é meramente conceitual, 

não existe realmente, bem como o acréscimo do unum ao ens. Embasado no (b) 

funda-se a argumentação na afirmação, a qual pode ser (I) absoluta ou (II) relativa a 

algo extrínseco. Em (I), percebe-se o acréscimo de um modo de significar e de uma 

realidade, isto é, há uma relação real, já no (II) não há realidade alguma acrescida, ou 

seja, é uma relação puramente conceitual. Sendo assim, apoiado neste modo de 

significar, o ens é dito verum, quando relacionado a uma ideia, ou ainda, bonum, se 

posto em relação a um fim. Logo, verum e bonum, embora sejam apenas noções 

conceituais, e, por isso, não lhe conferem nenhuma realidade, eles são os modos de 

significar mais determinados do ens (cf. ALBERTO MAGNO, 1972, Cap.4, §5, p. 115). 

Quanto à segunda sistematização albertiana, porém, nota-se que ela se embasa 

em três modos de possibilidade de conversibilidade: (a) a conversibilidade por meio 

da natureza, do suposto e do modo de significar, a qual é caracterizada por 

sinônimos. (b) a conversibilidade que se fundamenta no suposto, porém, sendo este 

não relativo à natureza; assim sendo, o verum e o bonum acrescentam ao ens um 

modo de significar distinto que se fundamenta na afirmação. Consequentemente, 

noções de convertibilidade (a) e (b) acrescentam uma relação ao ens, já que este é 

dito criado apenas por sua relação com o não-criado; deste modo, o verum adiciona 

ao ens a relação com uma ideia, pois é tido como princípio de conhecimento, ao 

mesmo tempo que o bonum acresce o relativo ao fim. Por fim, (c) compreende a 

conversibilidade que se dá a partir do suposto e da natureza, mas descolados do 

modo de significar; nesta o ens se é dito unum, posto que esta noção acrescente a ele 

a significação embasada na negação, adicionando ao ens a noção de não-divisão. Isso 
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faz com que tais noções não sejam sinônimas, já que se afirmar o ens enquanto unum 

seria uma redundância (cf. AERTSEN, 2007, p. 75). 

Enfim, deve-se verificar que, a convertibilidade entre ens e unum possui um 

caráter transcendental, o qual se fundamenta no duplo ato da forma. Contudo, a 

convertibilidade do verum e do bonum com o ens sobrepõe um aspecto teológico, já 

que está fundamentado na causalidade criadora. 

 

4. Considerações finais 

 

Ao considerar as reflexões de Alberto Magno, percebe-se nele uma instigação 

quanto à busca pela compreensão de um conceito que abarque todos os gêneros, ou 

seja, um conceito que transcenda às categorias simples. Deste modo, aquilo que 

surgira como elemento periférico no pensamento de Felipe o Chanceler tornou-se, no 

desenvolver do escopo da Escolástica, o objeto central das posteriores reflexões. 

Neste embasamento, a busca teológica de Alberto Magno em definir 

cientificamente o objeto e o método da teologia, trouxe o confronto entre conceitos 

mais universais – ente, unidade, verdade e bem – que acabaram se tornando um 

esquema próprio do pensamento medieval, de modo especial, do pensamento 

escolástico. 

Neste sentido, a argumentação de Alberto Magno “Sobre o Bem” amplamente 

contribuiu para as reflexões do século XIII e dos anos posteriores, nos quais, cada vez 

mais a metafísica será abordada enquanto a ciência dos transcendentais, a partir da 

problemática dos universais. Desse modo, a abrangência do bem enquanto um ato, 

ou seja, enquanto a apreensão do que se está acompanhado do prazer e sua 

estipulação análoga quanto sua relação a um fim, antepõe o sentido da relação de 

todo o bem criado com um fim extrínseco, que Alberto entende como sumo bem; 

deste modo, segundo seu pensamento, parece que, tudo o que existe é bom, na 

medida em que existe a partir deste bem maior, compreendendo, assim, a relação 

terminológica recíproca entre os conceitos mais universais e sua referência a uma 

única realidade. 

Ademais, a segunda análise do pensamento albertiano, isto é, sobre os nomes 

de Deus amplifica um pouco mais a fenda da cisão entre o que é possível pensar 

acerca do que se apreende como real e o que é de fato realidade em si. Neste sentido, 

a questão sobre a comunidade dos nomes divinos, problematiza cada vez mais a 
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compreensão da relação entre Deus e a existência. Deste modo, o uso análogo da 

linguagem e a precedência do bem na tradição Patrística platônica terão forte peso na 

compreensão metafísica de Alberto, enquanto que a filosofia aristotélico-escolática 

fluirá para sua argumentação epistêmica. Assim, com base em sua metafísica, o bem 

acrescentará realidade ao ente, enquanto que, em uma sua epistemologia, ele 

compreenderá a primazia do ente sobre o bem. 

Contudo, a problemática albertiana relatada está muito distante de se 

solucionar. Aquilo que fora desenrolado por Felipe o Chanceler e pelos demais 

escolástico sobre os transcendentais, bem como, as contribuições de Alberto Magno 

apenas assinalam uma nova fase no que virá a ser compreendido como filosofia dos 

transcendentais na Idade Média e, principalmente, na Pré-modernidade. 
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1 Introdução  

 

Em uma de suas mais famosas obras, Dialética para principiantes, o filósofo 

gaúcho Cirne-Lima dedica-se, no terceiro e último capítulo, a pensar a cerca de um 

projeto de sistema filosófico. O traço mais salutar e nítido de sua compreensão está 

no entendimento de que a filosofia jamais chega a constituir-se como um sistema 

acabado. Diz inclusive, de forma segura, que “Hegel erra quando afirma que com a 

Dialética a Filosofia abandona seu velho nome de amor à sabedoria para elevar-se ao 

estatuto de Ciência que sabe tudo. Não, nunca. A filosofia continua sendo amor à 

sabedoria, o Sistema de Filosofia é apenas um projeto de sistema”. Tal sistema “[...] 

levanta pretensões de verdade e de universalidade, sim, mas não pretensão de 

plenitude e acabamento” (CIRNE-LIMA, 2002, p. 166). 

Em determinado ponto, ao refletir sobre o sentido da história, questiona: “Não 

existe, além de nós, um roteirista-mor, um ser pensante que coordene nossas 

contribuições individuais para o Sentido da História?” (CIRNE-LIMA, 2002, p. 231-

232). Para Cirne-Lima, pensar a figura de Deus nesta condição acaba por conduzir-

nos a uma interrogação inevitável: Deus existe? 

A demonstração da existência de Deus e, portanto, do Absoluto, é um tema 

enfrentado com preocupação e seriedade na tradição filosófica. Tal problemática 

estabeleceu na filosofia ocidental um dualismo de concepções: de um lado, os 

filósofos teístas, os que aceitam a demonstração racional da existência de Deus, e, por 

outro, os agnósticos, que a negam. Para Cirne-Lima, pôr a existência do absoluto em 

questão é algo que nem sequer faz sentido. Quando negamos o Absoluto de imediato 

o estamos afirmando, entrando desta maneira em contradição performativa. “As 

coisas são relativas ou absolutas. As coisas são relativas porque remetem lógica e 
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ontologicamente para algo outro, em última instância para algo absoluto” Caso 

suponhamos a existência de um “[...] ser que seja relativo, necessariamente existe 

também um ser que é Absoluto”. (CIRNE-LIMA, 2002, p. 234).  

Embora não faça sentido algum perguntar se há o Absoluto, uma vez que é 

impossível não pensá-lo, situação bem diversa ocorre a respeito da pergunta pela sua 

natureza. Se o Absoluto existe, então devemos nos perguntar: quem é ele? Como ele 

é? Qual é a sua natureza? É imanente ou transcendente? Cirne-Lima associa o 

Absoluto ao conceito de Deus. Diante da problemática da natureza do absoluto, há, 

na tradição filosófica, duas linhas distintas: “Uma é analítica, aristotélica e tomista. A 

outra é dialética, é neoplatônica. A primeira defende a tese de que Deus é 

transcendente [...] A segunda concepção, a dialética, diz que Deus é tanto 

transcendente quanto imanente” (CIRNE-LIMA, 2002, p. 234). Por meio deste breve 

artigo, buscaremos demonstrar a refutação feita por Cirne-Lima ao Deus (Absoluto) 

transcendente da vertente neoaristotélica e, por conseguinte, a apologia que o mesmo 

faz do conceito de Deus legado pelo neoplatonismo.  

 

2 A concepção neo-aristotélica do absoluto 

 

Esta compreensão do Absoluto encontra nas figuras, primeiro de Aristóteles 

no século IV a.C. e posteriormente em São Tomás de Aquino no século XIII, as suas 

pilastras e sustentáculos maiores. Pode-se dizer que o cenário da filosofia no 

primeiro milênio da era cristã foi dominado pelo pensamento neoplatônico, 

representado por inúmeros filósofos que procuram realizar a síntese entre as ideias 

de Platão e o Cristianismo. O pensamento de Aristóteles só reaparecerá com força no 

Ocidente no princípio do segundo milênio. Muito provavelmente São Tomás de 

Aquino seja o maior expoente da vertente neoaristotélica.  

A respeito da demonstração da existência de Deus, no pensamento de ambos a 

categoria chave e salutar é a do movimento.  Para Aristóteles, existem dois tipos de 

substâncias: as sensíveis e as suprassensíveis. “A substância suprassensível é [...] 

forma pura absolutamente privada de matéria. [...] As substâncias são as realidades 

primeiras, no sentido de que todos os outros modos de ser dependem [...] da 

substância” (REALLE, 1994, p. 365). Aristóteles postula o tempo e o movimento 
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como sendo eternos. A condição de eternidade destes só ocorre “se subsistir um 

Princípio primeiro que seja a sua causa” (REALLE, 1994, p. 365).  

No livro V de sua Metafísica, Aristóteles realiza a “demonstração da existência 

de uma substância suprassensível, imóvel e eterna, movente do universo” 

(ARISTÓTELES, 2002, p. 557). Segundo ele, caso 

 
[...] existisse um princípio motor e eficiente, mas que não fosse em ato, não 
haveria movimento; de fato, é possível que o que tem potência não passe ao ato. 
Também não basta que ela seja em ato, se sua substância implica potência: de 
fato, nesse caso, poderia não haver o movimento eterno, porque é possível que o 
que é em potência não passe ao ato. Portanto, é necessário que haja um Princípio, 
cuja substância seja o próprio ato. Assim, também é necessário que essas 
substâncias sejam privadas de matéria, porque devem ser eternas, se é que existe 
algo de eterno. Portanto, devem ser ato (ARISTÓTELES, 2002, p. 559). 
 

A existência do movimento no universo implica no fato de que “[...] existe 

também um primeiro motor imóvel. Ora, existem seres em movimento. Logo, existe 

Deus como primeiro motor imóvel.” (CIRNE-LIMA, 2002, p. 237). Ainda no livro V 

da Metafísica, Aristóteles descreve a natureza deste motor imóvel de substância 

suprassensível, ao qual ele chama Deus, dizendo que  

 
[...] ele é um ser que existe necessariamente; e enquanto existe necessariamente, 
existe como Bem, e desse modo é Princípio. [...] Desse Princípio, portanto, 
dependem o céu e a natureza. E seu modo de viver é o mais excelente: é o modo 
de viver que nos é concedido por breve tempo. E naquele estado Ele está sempre. 
[...] Se, portanto, nessa feliz condição em que às vezes nos encontramos, Deus se 
encontra perenemente, isso nos enche de maravilha; e se Ele se encontra numa 
condição superior, é ainda mais maravilhoso. E ele se encontra efetivamente 
nessa condição. [...] Deus é vivente, eterno e ótimo; de modo que a Deus pertence 
uma vida perenemente contínua e eterna: isto portanto é Deus (ARISTÓTELES, 
2002, p. 565). 
 

São Tomás de Aquino, herdeiro desta concepção aristotélica em torno do 

Absoluto, igualmente afirma a existência de Deus tendo como pressuposto o 

movimento dos seres. Na primeira parte do Compêndio de Teologia, na qual 

descreve a fé, afirma que “[...] tudo quanto se move é movido por outros. Assim os 

seres inferiores são movidos pelos superiores [...] Ora, é impossível que esse processo 

se prolongue até ao infinito” Em consequência disso, conclui que “[...] é 

indispensável que haja uma primeira causa motora, superior a todas as outras. A esta 

causa motora denominamos Deus” (SÃO TOMÁS DE AQUINO, 1979, p. 73-74).  
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Deus, neste caso, é descrito como um ser imóvel, eterno, que existe 

necessariamente por si mesmo, desde sempre, e que é impossível que seja corpo. Ele 

observa o fato de que  

 
[...] os processos de alteração, de geração e de corrupção verificados no reino 
criado inferior se reduzem ao corpo celeste (o sol) como à sua primeira causa 
motora, a qual por sua vez não é movida por nenhuma outra situada dentro da 
mesma esfera, uma vez que não pode ser gerada, nem corrompida, nem alterada. 
Conclui-se, portanto, necessariamente que Aquele que constitui o princípio 
primário de todo movimento é totalmente imóvel. [...] Deus é eterno. Pois, se 
algo começa a ser e deixa de ser, isto ocorre porque passa por movimentos e 
alterações. Ora, já ficou demonstrado que Deus é totalmente imóvel, 
consequentemente é também eterno. [...] Deus por ser o princípio anterior a tudo 
quanto existe, não tem, fora de si mesmo, nenhuma causa da sua necessidade de 
existir. Daqui se infere a necessidade de que Deus exista por si mesmo. [...] Deus 
não tem a causa do seu existir fora de si mesmo, pois se assim fosse esta causa lhe 
seria anterior. Logo, Deus tem o ser de si mesmo e por si mesmo. Ora, o que 
existe por si mesmo existe sempre e necessariamente. Consequentemente, Deus 
existe sempre (SÃO TOMÁS DE AQUINO, 1979, p. 74-75). 
 

Predomina a concepção imaterial de Deus à medida que é impossível que ele 

seja corpo, uma vez que “[...] nenhum corpo é capaz de colocar outros em 

movimento, a não ser movendo-se a si mesmo. Se a primeira causa motora que 

é Deus, é absolutamente imóvel, conclui-se para a impossibilidade de ser Ele 

um corpo” (SÃO TOMÁS DE AQUINO, 1979, p. 78).  

 Cirne-Lima considera a visão neoaristotélica de Deus como completamente 

equivocada. O primeiro erro estaria no fato seguinte: “Nem tudo que se move é 

movido por algo outro, por algo que lhe seja externo” (CIRNE-LIMA, 2002, p. 237). 

Cabe ressaltar que o próprio Aristóteles afirma que os seres vivos são os seres que 

movimentam-se a si mesmos. O princípio de que tudo o que se move é movido por 

outro não pode ser tomado como universal e válido para todas as coisas. Ora, existem 

seres que se movem por si mesmos e, entretanto, não são Deus. O argumento para a 

demonstração da existência de Deus cai por terra uma vez que a concepção em torno 

do movimento (fundamental na sua construção) verifica-se como errada.  

Os neoaristotélicos utilizam-se do método analítico para pensar Deus. 

Equivocadamente pensam “[...] que o passivo, o movido, o causado, o contingente, o 

relativo são sempre algo inferior e menos perfeito. Tal imperfeição, dizem eles, não 

pode existir no Ser Supremo”. Os analíticos erram também ao pensarem que estes 

dois opostos automaticamente excluem-se e anulam-se, tornando a síntese entre eles 

impossível. O absoluto assim descrito, como algo “imóvel como uma pedra”, e 
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“necessário como operações lógico-formais [...] e assim pensado à maneira 

neoaristotélica, não existe nem pode existir” (CIRNE-LIMA, 2002, p. 240-241). 

 

3 A concepção neo-platônica do absoluto 

 

A argumentação neoaristotélica para a existência de Deus está embasada na 

perfeição e no ordenamento do universo. Tal ordem pressupõe a existência de um ser 

superior que age qual um arquiteto divino. Ele, contudo, “[...] não é um Deus que fica 

fora do mundo [...] e sim um Deus que está no âmago das coisas e do Universo. Deus não 

está fora, ele está dentro”. O movimento de constituição do universo se dá de dentro pra 

fora, pela presença deste princípio interno que está no âmago de tudo o que existe. 

Entretanto, para Cirne-Lima, “[...] este é outro Deus, este é o Deus dos neoplatônicos” 

(CIRNE-LIMA, 2002, p.242), um Deus que está presente no pensamento de filósofos 

como Plotino, Santo Agostinho e na modernidade de Hegel. Aqui, predomina uma 

cosmovisão alicerçada sobre relações de maior integralidade entre as partes e o todo, e 

de síntese entre imanência e transcendência.  

Para melhor compreendermos o desenrolar da tradição neoplatônica no que se 

refere à concepção de Deus, é salutar que retornemos às fontes, portanto, aos escritos do 

próprio Platão. O Deus supremo é denominado por ele como Demiurgo, que por sua vez 

equivale à Inteligência suprema. Platão disserta sobre a questão do Demiurgo em um de 

seus diálogos mais famosos, Timeu, no qual descreve Deus como o “melhor dos seres 

inteligíveis [...] a melhor das causas [...] o Divino [...] aquele que é bom” (PLATÃO apud 

REALLE, 1994, p. 150). Platão, ao descrever a obra da criação realizada pelo Demiurgo, 

apresenta nela uma visão de integralidade entre aquele que é o puro Ser, e o que há de 

mais perfeito, ou seja, a ideia de Bem, com a obra criada, que torna-se imagem de sua 

perfeição: 

 
Digamos, pois, por que motivo aquele que constituiu o devir e o mundo os 
constituiu. Ele era bom, e no que é bom jamais nasce inveja de qualquer espécie. 
Porque estava livre de inveja, quis que tudo fosse o mais semelhante a si possível. 
[...] Por meio deste raciocínio, fabricou o mundo, estabelecendo o intelecto na 
alma e a alma no corpo, realizando deste modo a mais bela e excelente obra por 
natureza. Assim, de acordo com um discurso verossímil, é necessário dizer que 
este mundo, que é, na verdade, um ser dotado de alma e de intelecto, foi gerado 
pela providência do deus. [...] o universo se assemelha o mais possível àquele ser 
de que os outros são parte, quer individualmente, quer como classe. De fato, esse 
ser compreende em si mesmo e encerra todos os seres inteligíveis, tal como este 
mundo nos compreende a nós e a todas as outras criaturas visíveis (PLATÃO, 
2011, p. 97-99). 
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Plotino, no século III, bebe direto da fonte do pensamento platônico, 

postulando a perfeição do Ser como o Uno. Sua compreensão “[...] é de que toda a 

multiplicidade emana do Uno, do Ser que é Uno” (CIRNE-LIMA, 2002, p.242). Nos 

Tratados sobre as Enéadas chega a afirmar que  

 
É pelo Uno que todos os seres são seres: tanto os seres que são seres no sentido 
do termo, quanto tudo o que se diz fazer parte dos seres, de qualquer maneira 
que seja. Pois não há exército se ele não for uno, não há coro nem rebanho se não 
forem unos. Mas também não há casa ou navio, se não possuírem unidade. Se é 
verdade que a casa é una e que o navio é uno, se essa unidade lhes for tirada 
deixa de haver casa e navio. É evidente que as grandezas contínuas deixariam de 
existir se a unidade não estivesse presente nelas. Em todo caso, se são divididas e 
perdem a sua unidade, mudam de ser (PLOTINO, 2000, p. 121). 
 

Percebemos aqui a conceituação completamente diversa do Deus aristotélico, 

imóvel, transcendente, totalmente separado da história e do mundo. Para Cirne-

Lima, todavia, o sistema plotiniano peca justamente pela supervalorização da 

unidade, caindo em um necessitarismo que extermina a contingência. 

Santo Agostinho, herdeiro do neoplatonismo, um dos maiores pensadores da 

Patrística latina e mestre da cultura ocidental, identifica com clareza o problema do 

necessitarismo. Para ele “Deus é o criador que engendra o mundo através de um ato 

livre. Assim o mundo pode ser pensado como algo contingente e histórico”. O Deus 

agostiniano é pensado num sentido unitário e ao mesmo tempo trinitário. Logo no 

início de sua obra clássica sobre o tema, A Trindade, apresenta a doutrina da fé 

católica sobre Deus dizendo que  

 
O Pai, O Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável 
igualdade de uma única e mesma substância. Não são, portanto, três deuses, mas 
um só Deus, embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim, o Filho não é o que é o 
Pai. O Filho foi gerado pelo Pai, e assim o Pai não é o que o Filho é. E o Espírito 
Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, igual ao 
Pai e ao Filho e pertencente à unidade da Trindade (SANTO AGOSTINHO, 1994, 
p. 31).  
 

Põe-se diante de Santo Agostinho assim um problema dramático que é “[...] 

conciliar a concepção neoplatônica com a concepção criacionista do mundo”. 

(CIRNE-LIMA, 2002, p.243). Trata-se de uma tarefa de caráter extremamente 

complexo, conciliar uma visão neoplatônica em que o mundo origina-se pelo fluir que 

descende do Uno (Absoluto), formando os níveis inferiores com a visão de um Deus 

Criador externo ao mundo.  
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O neoplatonismo é retomado com força na modernidade, mais precisamente no 

Idealismo alemão a partir da construção de grandes sistemas integrados de filosofia, tais 

quais o de Fichte, Shelling e Hegel. Este, no prefácio da Fenomenologia do Espírito, 

afirma que “[...] a vida de Deus e o conhecimento divino bem que podem exprimir-se 

como um jogo de amor consigo mesmo.” Para ele, esta é “uma ideia que baixa ao nível da 

edificação e da insipidez quando lhe falta o sério, a dor, a paciência e o trabalho do 

negativo”. Entretanto, “[...] esse em-si [divino] é a universalidade abstrata, que não leva 

em conta sua natureza de ser-para-si e, portanto, o movimento da forma em geral” 

(HEGEL, 2001, p. 30). 

Cabe ressaltar que nestes como em tantos outros sistemas neoplatônicos, o 

Absoluto “[...] não é pensado como algo meramente transcendente. O Absoluto 

transcende o mundo, sim, como o todo transcende cada uma de suas partes, mas o 

Absoluto está sempre dentro do Universo” (CIRNE-LIMA, 2002, p.244). Os pensadores 

do neoplatonismo, utilizando-se da dialética, tomam transcendência e imanência como 

conceitos não excludentes, mas que sintetizam-se e incluem-se mutuamente, algo que a 

analítica aristotélica jamais conseguiu realizar. 

 

Considerações Finais 

 

Concluída esta exposição acerca da compreensão do conceito de Deus na história 

da filosofia e do tema do absoluto, cabe aqui realizar alguns apontamentos no sentido de 

retomar o itinerário da construção e contemplá-lo como um todo. Em primeiro lugar, há 

de se ter clareza a respeito da maneira como pode-se encarar a questão a respeito da 

existência ou não de um princípio supremo e Absoluto. Muitos se perguntam: Deus, o 

Absoluto, de fato existe? Para Cirne-Lima esta é a interrogação que não faz o menor 

sentido, uma vez que, ao negar a existência de tal princípio, entrar-se-ia de imediato em 

contradição performativa. Concomitantemente, se supomos que os entes são relativos 

uns aos outros, e que o relativo é, necessariamente o Absoluto também é. Relativo e 

Absoluto reclamam-se mutuamente.  

Contudo, postular o Absoluto como algo inquestionável do ponto de vista 

ontológico, não exclui e nem impede que se problematize em torno dele. Pode não fazer 

sentido perguntar se o Absoluto existe, mas faz sim sentido perguntar sobre sua 

natureza. Afinal, como é este Absoluto? Quais são os atributos de Deus? Nesta dimensão, 

Cirne-Lima estabelece duas linhas de pensamento significativamente distintas acerca do 
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absoluto. São elas: o neoaristotelismo e o neoplatonismo.  De um lado a analítica, do 

outro a dialética.  

É feito um processo de comparação e confrontação entre ambas, por meio do qual 

Cirne-Lima assume um posicionamento extremamente claro, radical e seguro. A tradição 

neoaristotélica, tem como expoente maior São Tomás de Aquino, que toma os 

fundamentos do pensamento de Aristóteles. Cirne-Lima os acusa de postularem um 

sistema necessitarista que acaba com a contingência. Mais ainda, seu conceito é de um 

Deus que quanto mais transcendente é, menos imanente se torna. Imanência e 

transcendência são aqui polos opostos que se excluem.  

A conciliação entre os opostos imanente e transcendente é um jogo que os 

neoplatônicos, e aqui foram citados Plotino, Santo Agostinho e Hegel, conseguem 

realizar graças ao emprego da dialética. Segundo ele, seu interesse é demonstrar “[...] em 

que sentido Deus existe. Deus existe, sim, o Deus dos Dialéticos existe. E o Deus dos 

Analíticos? Este Deus é, julgo eu, impensável e impossível” (CIRNE-LIMA, 2002, p. 

245). 
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A revelação conduzira sua razão, e agora a razão iluminava sua revelação2 
G. E. Lessing 

 

O discurso acerca da questão da “morte de Deus”, e de todas as que decorrem 

dele, se tornou um desiderato, alvo das mais diversas formas de aplicação filosófica e 

com, igualmente, resultados diversos. Talvez a prova mais cabal desta variedade de 

interpretações seja o fato de que tal questão pôde ser recuperada dentro de discursos 

filosóficos com efeitos e critérios distintos. É isso que se percebe quando analisamos 

a interpretação e aplicação desta dentro das filosofias de Hegel e Nietzsche, por 

exemplo. No entanto, mesmo assumindo esta variedade de interpretações, é inegável 

dizer, à luz de qualquer uma dessas interpretações, que o que estava em jogo é de fato 

um obituário.  

Nas palavras de Habermas, Hegel foi o primeiro a formular sistematicamente 

uma validade precisa para o conceito de modernidade. Em seu tratamento, a 

modernidade é constituída por uma série de eventos, conteúdos e disposições que 

com ela advém, como a noção “consciência de época” que traz consigo uma 

espacialidade temporal condicionada historicamente, marcada pela possibilidade de 

superação do passado ao passo que vislumbra o futuro vindouro. Essa especificidade, 

na visão hegeliana, se caracteriza bem contextualmente ao tempo da Revolução 

francesa e com ela o Iluminismo. Esses eventos dão a modernidade a característica 

latente de ser e se portar, enquanto subjetividade tipicamente moderna, uma 

consciência crítica. É esse ensimesmamento da modernidade em busca da sua 

liberdade, ou seja, da libertação de ser fática, cujo ponto culminante é Kant, o 

paradoxo que Hegel tenta decifrar a partir de um ponto de partida distinto.  

Kant havia se voltado à realidade subjetiva do Eu a fim de descobrir as 

possibilidades de sua liberdade incondicional. Mas o desfecho que a filosofia 
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kantiana apontava não havia passado pelo crivo dos jovens idealistas alemães, 

principalmente Schelling e Hegel. Estes perceberam que todo ensimesmamento 

aponta necessariamente para certa unilateralidade, algo que, nessa consideração 

filosófica, ficaria de fora de minhas possibilidades. Por isso, os esforços que moviam 

a modernidade, maquiados com a pretensão do discurso crítico das possibilidades 

dos limites do conhecimento, na visão de Hegel, representava nada mais que uma 

forma entre outras de dizer da realidade. Todo aquele arsenal crítico construído pela 

visão moderna de mundo, na pretensão do criticismo, se consumava como filho 

gestado por um tempo que, na alegação de uma autonomia, solenizava o funeral de 

elementos que nunca passaram dessa para uma melhor.  

Aquela síntese que realizara a filosofia kantiana de empirismo e racionalismo, 

a fim de afastar possíveis devaneios da especulação metafísica, com base naquilo que 

Hegel chamara de filosofia da subjetividade, fora capaz, contudo, apenas de realizar 

formalmente o princípio racionalista, preservando as mesmas consequências que o 

ceticismo, por exemplo o de Hume, oferecera. É exatamente por esta realidade estar 

imbuída nessa consciência que produzira aquele efeito no qual opera por meio de 

uma “fuga diante do finito e da fixidez da subjetividade”, que, por outro lado, subjaz 

nada mais que uma existência onde seus elementos “se tornam para a subjetividade 

coisas em geral” (HEGEL, 2011, p. 22). “Coisas em geral”, tal como no empirismo, 

divisíveis, analisáveis, e decompositáveis. Em sua expressão fundamental, esta seria 

nada mais que uma operação da qual o objeto visava preservar a autonomia da 

finitude a partir do princípio contraposto, isto é, tendo a subjetividade como fiadora, 

cujo ônus era justamente o saber de Deus e/ou do Absoluto.   

Vai ser por esse risco de fixidez produzido pelo entendimento que para Hegel 

toda significação filosófica vislumbra um ponto na curva daquilo que é “bem 

conhecido em geral”. A validade da filosofia estava em não “pressupor no 

conhecimento algo como já conhecido e deixá-lo tal como está” (HEGEL, 2003b, p. 

43), mas ser necessariamente um exercício hermenêutico-especulativo acerca do que 

subjaz toda a variedade de elementos espirituais. Somente assim a subjetividade 

poderia se reconciliar com sua realidade sem confundir um dos polos no qual o 

Absoluto se faz conhecer como o absoluto mesmo, e sem lidar objetualmente com 

aquilo que o seu princípio, por ser finito tal qual seus objetos, não alcança em sua 

completude. Isto era o que ela acabara fazendo ao contrapor um discurso acerca 



 

 
 
 

 Luiz Filipe da Silva Oliveira | 177 

 

daquilo que pertencia ao campo das possibilidades do conhecimento teórico com 

aquilo que pertencia ao campo das possibilidades da filosofia prática, “se revestindo 

aqui e acolá com um supra-sensível que lhe é estranho” (HEGEL, 2011, p. 31).  

Por um lado, a tarefa crítica de Hegel em seus anos iniciais em Jena se tornou, 

assim, revelar que este revestimento só poderia ser objetual, pois se a infinitude é 

contraposta à finitude, então uma é tão finita quanto a outra. Por outro, sua tarefa 

programática se tornou “uma justificação filosófica do discurso religioso e teológico 

de que ‘Deus mesmo está morto’”, mas de modo que a religião da modernidade se 

justifique “sem perder sua integridade ou substância teológica” (DREHER, 2003, p. 

81). Tais tarefas caminham de mãos dadas com o entendimento de que dentro do 

pensamento hegeliano a questão da “morte de Deus” não se dará de modo estrito, 

mas restrito, ou seja pressupõe uma ressignificação de sua proposição inicial. Tal 

ressignificação, com certeza, passava pelo distanciamento da concepção de Deus 

gestada pelo discurso das filosofias da subjetividade, uma vez que para aquelas, Deus 

mesmo, aquele no qual nada se pode saber e ser dito, estaria em paralelo com ficções, 

tal qual objetos que não pudessem ser tomados na realidade inteligível, como bloco 

de madeira e pedras.3 A proposta hegeliana então seria se afastar desse paralelo, e 

para isso a filosofia não deveria necessitar de mais nenhum evento analítico-crítico 

para chegar à sua realização. A morte que Hegel prevê nada mais é então que a morte 

da transcendência.  

A perspectiva que ele estabalece pressupõe dois movimentos essenciais 

ontologicamente inovadores à visão natural do mundo em que estavam imersas 

aquelas filosofias da subjetividade. (1) O discurso acerca das condições de 

possibilidade do conhecimento deveria dar lugar então a uma consideração acerca da 

realidade lógico-especulativa deduzível a partir da ordem dos relacionamentos do 

sujeito no mundo. (2) O programa de Hegel trata de uma inversão em relação ao que 

subjazia as filosofias da subjetividade, de modo que, como afirma Dieter Henrich 

(1982a, p. 144) “a unidade do mundo não seja entendida a partir da ordem dos 

singulares, mas que os singulares são apenas consequências e funções internas da 

unidade do mundo”.  

Mas há aqui dois riscos a serem considerados a partir dessa perspectiva: duas 

leituras podem reinvidicar entendimento sobre os passos que Hegel tomara. (a) A 
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primeira, que diz respeito ao primeiro movimento, diria se tratar de reduzir a 

existência de Deus a uma ordem de atributos humanos projetados por eles para fora 

deles mesmos, ou seja, o discurso da “morte de Deus” em Hegel significava uma 

morte do sentido transcendente que tal ideia possuía, onde, adiante, adviria sua 

substituição por uma teoria antropológica da existência divina, tal qual como 

ganhara notoriedade o discurso da “morte de Deus” em filosofias como a de 

Feuerbach e Nietzsche. Sobre este que seria um “ponto de vista cada vez mais 

vigente”, Luís Dreher (2003, p. 86) fala que “a justificação hegeliana do cristianismo 

autorizou o compartilhamento irrestrito dos predicados divinos ao ser humano, à 

comunidade humana”. Isso parece estar de acordo com a leitura de Markus Gabriel 

(2011, p. 527), para quem “Hegel não transcende os limites da finitude, mas, sim, que 

corrobora esses limites ao conceber Deus como o espírito da comunidade”. (b) A 

segunda, com base no segundo movimento, nos remete à tradicional leitura feita 

pelos detratores da filosofia de Hegel pouco tempo depois da morte do filósofo. Me 

refiro aqui a interpretação de autores como Schelling e Kierkegaard, o primeiro para 

quem “é impossível explicar a contingência e a realidade das coisas pela mera razão 

[...] neste mundo de coisas contingentes, impenetráveis à razão e recalcitrantes ao 

conceito” (SCHELLING, 2019, p. 106). Grosso modo, esta segunda leitura, diria que a 

morte da transcendência que Hegel anuncia ocorrera à custa da independência do 

finito. Deus saíra de seu espaço transcendente para ser a substância única de toda a 

realidade.  

Nos parece evidente que o fato de tais leituras serem excludentes entre si já 

depõe contra elas. Aquilo que uma acusa faltar na proposta hegeliana a outra 

considera em demasia. No entanto, o fato preponderante contra essas leituras reside 

em sua característica fundamental de pressuporem já aquilo no qual Hegel censurou 

ao entendimento meramente reflexionante. O intento de afastar essas duas 

possibilidades, então, nos dá a ocasião exata para vermos como Hegel se distancia da 

compreensão natural do mundo e assim demonstrar porque que, uma vez que elas 

caminham no campo dessa forma de conhecimento, não é de se estranhar que 

aquelas leituras se apresentem de tal maneira. 

Esta compreensão reduz tipicamente a pergunta acerca da unidade do mundo 

à uma pergunta acerca da co-funcionalidade das suposições feitas pela pessoa na 

relação natural com o mundo. Essa relação natural pressupõe que tudo o que é real é 
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fundamentalmente um singular auto-subsistente com propriedades gerais e 

particulares. Nós, pessoas singulares, os únicos que podem descrever os singulares 

no mundo, fazemos isso tomando a individualidade de uma coisa singular como 

ontologicamente primária. Disso resulta que estendemos essa mesma suposição 

primária à realidade do mundo, mas assim nos vemos na situação específica de 

fazermos “suposições adicionais que servem apenas como condições para a 

possibilidade de um mundo de coisas singulares, no entanto, cujo status ontológico 

em relação a essas coisas singulares parece indeterminado e intangível” (HENRICH, 

1982a, p. 143). É exatemente a extensão dessa ontologia, isto é, a suposição de que a 

individualidade de uma coisa singular é fato ontologicamente primário de todas as 

coisas, que nos leva a suposição de que o que subsiste verdadeiramente é o real que 

assim pode ser encontrado, ou seja, divisível, e com propriedades particulares. 

Vemos aqui a extensão desse suposto característico às formas de compreensão da 

proposta hegeliana tal qual apresentadas acima.  

Esta confusão ocorre especificamente por Hegel articular princípios e 

conceitos que à luz do entendimento são excludentes entre si. Isso tal qual a 

realidade divina e a realidade humana. Este foi o verdadeiro sentido da “morte de 

Deus” aludida em Fé e Saber. A quebra com o discurso da crítica do conhecimento 

leva a Hegel a alegação (1) que fizemos acima, ou seja, que a reversão da 

compreensão natural do mundo pressupõe uma análise lógico-especulativa das 

relações dos sujeitos no mundo. A ideia geral é transformar essas relações, ainda do 

ponto de vista transcendental consideradas relações com objetos, em relações 

formais, onde se leva em consideração funções que não são explicadas a partir do 

mero relacionamento com objetos. A compreensão natural do mundo não alcança a 

determinação da coexistência dos singulares de modo que sejam constituídos por 

propriedades singulares opostas ou, relacionados entre si, isto é, propriedades que os 

singulares possuem unicamente para si, outras que eles possuem apenas para outros 

singulares, e propriedades que um singular possui apenas enquanto outro singular. 

Essa possibilidade é colocada em paralelo com aquela ideia geral do adágio de 

Espinosa que Hegel adota: Omnis determinatio est negatio (toda determinação é 

negação). Grosso modo, isso significa que todas as propriedades que acompanham 

um objeto são acompanhadas também pelos pares de determinações opostas. Aquilo 
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que Henrich chama de Hegels Grundoperation4 nada mais é do que o ato de integrar 

esses diferentes pares de determinação deixando que a respectiva parte negativa se 

torne uma determinação interna da outra parte. Podemos ver melhor disso da 

seguinte forma: 

 
Suponhamos que a expressão "o um" é usada para se distinguir um objeto 
singular de um segundo objeto que é chamado de "o outro". É parte do uso destas 
expressões que também se possa dizer que o objeto singular que é "o um" 
também seja "o outro" se for visto do ponto de vista daquele a quem chamamos 
"o outro". É, portanto, "o outro do outro". Se agora desconsiderarmos o fato de 
que tanto "o um" como "o outro" são apenas referências a objetos, não 
propriedades e definições de objetos, e se os entendermos como formas de 
explicação de uma universalidade, então segue-se imediatamente que o um não é 
apenas o um, mas, ao mesmo tempo, o outro, porque o um é o outro do outro. O 
um então difere do um. E porque é essencialmente o um, difere de si mesmo. É 
um outro em relação a si mesmo. Mas porque o outro é o outro do um temos que 
dizer que ele é o outro de si mesmo (HENRICH, 1982a, p. 156). 
 

Nessa perspectiva, a oposição e a alteridade são adequadas para entender a 

autorrelação do finito como uma autorrelação de sua natureza negativa, ou seja, o 

sucesso da teoria especulativa hegeliana depende especificamente da força da 

negação. É a partir do modo como essa está disposta que poderá a filosofia hegeliana 

reinvidicar um sistema que compreenda todas as consequências que sua própria 

contraposição da ontologia natural do mundo pressupõe. Foi a incapacidade de 

Schelling compreender com suficiente destreza a força da negatividade o principal 

motivador para as acusações que Hegel fizera a este na Fenomenologia do Espírito.  

É sabido que Schelling começara a desenvolver em Jena, ao mesmo tempo que 

Hegel, seus intentos de elaborar uma teoria do Absoluto. Ele fizera isso de modo que 

ancorou a relação do finito com Absoluto a partir daquilo que poderia se chamar de 

diferenças quantitativas. Grosso modo, uma vez que o finito não podia de modo 

algum ser diferente da realidade do próprio absoluto, isso significava que a diferença 

não podia ser marcada por suas qualidades mas apenas pelo tipo de distribuição 

dessas qualidades. Isso deve ser visto paralelamente à teoria dos arquétipos 

platônica. No entanto, aquilo que impede a teoria platônica de se tornar um 

monismo deve ganhar consideração também aqui, isto é, uma vez que o finito 

pertence e participa dele, este finito é qualitativamente independente tal como ele. 

Isso resulta que se o finito é independente da própria independência que constitui a 

absolutez do Absoluto, ele também deve ser necessariamente independente do 

                                                      
4 Cf. Henrich, 1976. 
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próprio absoluto. A dificuldade schellinguiana de alcançar uma forma conceitual que 

permitisse a articulação da independencia do finito no interior do Absoluto foi o que 

marcara boa parte de sua filosofia da identidade. Num cenário onde o Absoluto 

precisava cada vez mais se afirmar em detrimento da independência do finito, foi 

provavelmente isso que o levou a utilizar de conceitos gerais para determinar esta 

relação5, chegando àquela forma específica que impulsionara a crítica de Hegel.  

A teoria de Schelling, seguida inicialmente por Hegel, postula o finito em 

identidade qualitativa com o Absoluto, no entanto, todas as possibilidades que 

Schelling, e mesmo Hegel, por exemplo na Differenzschrift, apontam para trazer a 

verdade do Absoluto à consciência representam nada mais que uma autorrelação 

negativa do próprio Absoluto a partir da abolição do finito. Não é estranho ver Hegel 

nessa época dizer que “o entendimento ou reflexão é a capacidade do pensamento 

finito impulsionado secretamente pela razão” (GW 5, p. 272). Uma vez que o 

Absoluto faz isso através de um conjunto de antinomias produzidas pela reflexão 

levadas à unificação pela razão, se poderia dizer que o que estava em jogo era a 

autorrelação do finito. Isso equivaleria dizer que a essência do Absoluto se 

relacionava consigo mesmo. Melhor dizendo, o Absoluto para negar a independencia 

do finito voltava-se contra si mesmo. No entanto isso pressupunha então dizer isso 

também do próprio finito se quiséssemos manter uma relação simétrica de 

dependência e independência. Isso corresponderia a exigência que Hegel atesta mais 

tarde, ou seja, que “sendo o conceito Absoluto o oposto de si mesmo, com sua pura 

unidade e negatividade, se estabelece também o ser da diferença” (HEGEL, 1986, p. 

488). Contudo, nesta altura, uma vez que “o oposto não permanece por si; mas 

apenas na medida em que é posto no Absoluto” (HEGEL, 2003a, p. 42), essa relação 

negativa do finito não poderia ser facilmente entendida como uma autorrelação. 

Carecia uma nova forma conceitual especulativa capaz de resguardar a 

independencia da finitude ao mesmo tempo que preservasse a dependência 

precedente para a absolutez do Absoluto.  

 
Desde meados de 1802, houve início a ascensão dos termos 'oposto de si mesmo' 
e então 'alteridade' como metodológicos conceitos chave na terminologia de 
Hegel. É razoável supor que isso não é sem influência do fato de que Hegel 
começa exatamente ao mesmo tempo a compreender o pensamento especulativo 
mais elevado, o do Absoluto como Espírito (HENRICH, 1980, p. 107). 

                                                      
5 Veja alguns destes conceitos em Henrich, 1982b, pp. 147-148. 



 
 
 
 
182 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1 

A força da negação que Hegel começa a elaborar nesta fase caminha junto com 

a sua compreensão conceitual da relação do finito com o Absoluto. Aquela 

autorrelação, se entendida como uma autossuspensão, é aniquilação e fixação em 

unidade, isto é, a forma mais bem acabada da Aufhebung como meta-categoria lógica 

“dos modos de um progredir conceitual necessário para o desenvolvimento imanente 

do conteúdo” (PERTILLE, 2011, p. 64). Deve-se entender a partir de então que não é 

o Absoluto que move tal meta-categoria do lado da finitude para sua realização 

própria, mas ele é pensado imanentemente no processo de desenvolvimento que esta 

forma conceitual assume, pensado enquanto Espírito.6 Estamos diante da realidade 

onde se delineava a fixação da transição da finitude de modo imanente, isto é, da 

consciência individual, da particularidade à universalidade. Por isso, “a necessidade 

de começar pelo inverídico (ser), para chegar à verdade (Deus), é patente na forma 

do desenvolvimento do espírito absoluto” (COELHO, 2018, p. 178). Vai ser 

exatamente por isso que Hegel terá que estabelecer o ponto (2) enunciado acima, isso 

é, que a unidade do mundo não seja entendida a partir da ordem dos singulares, mas 

que os singulares são apenas consequências e funções internas da unidade do 

mundo.  

Alcançamos, enfim, aqui o ponto de inflexão específico que realizara Hegel em 

1802 em Fé em Saber. O discurso da “morte de Deus” em Hegel pode ser visto então 

como a primeira confissão do filósofo da possibilidade de se pensar que “certas 

propriedades fundamentalmente humanas, como o sofrimento, a dor, e a própria 

morte, são ditas da natureza divina” (DREHER, 2003, p. 82). Da mesma maneira que 

o papel de Deus na gênese do mundo só pode ser imanente, é mister falar, então, não 

tragicamente de sua morte, mas como um capítulo interno e especulativo da vida 

divina que se manifestava nas diversas determinações do tempo histórico: “a morte é 

suprassumida no processo do Espírito de um modo semelhante àquele com que fora 

anulada pela supremacia do divino na cristologia ortodoxa”, mas isso de modo que “a 

morte é assumida dentro de Deus, mas não Deus esvaído, completamente, dentro da 

morte” (DREHER, 2003, pp. 84-85). Essa morte se deu unicamente para que o 

homem pudesse, mesclando dependência e independência, a partir de então, 

participar para sempre da presença e da liberdade do Absoluto entendido como 

                                                      
6  “Auto-subsistência e Independência, como qualidades do finito, não podem ser conferidas 
externamente pelo Absoluto. Pois a não-diferença entre os dois é o princípio fundamental do 
monismo” (HENRICH, 1982a, p. 146). 
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Espírito divino. Na consumação da história mundial, que nada mais é que a 

conquista da liberdade, o homem reconhece a consumação efetiva daquilo que a 

religião pregava. Assim, a liberdade consumada do homem finito supera a falsa 

distinção envolvida na dicotomia ontológica da compreensão natural do mundo que 

colocava o homem em oposição a Deus. Explicita-se assim a função especulativa e o 

papel histórico da “morte de Deus”.  

 
O conceito puro ou a infinitude como abismo do nada, em que imerge todo o ser, 
deve descrever em sua pureza, como momento da ideia suprema, e apenas como 
momento, a dor suprema que esteve antes historicamente apenas na cultura 
como sensação em que se funda a religião da época moderna – a sensação de que 
Deus ele mesmo está morto (...) -, e fornecer assim uma existência histórica  
àquilo que era de algum modo ou preceito moral de um sacrifício do ser empírico 
ou o conceito de abstração formal e, portanto, restabelecer para a filosofia a ideia 
da absoluta liberdade e, desse modo, o sofrimento absoluto ou a sexta-feira santa 
especulativa, que foi além disso histótica e a partir de cuja rigidez apenas pode e 
deve ressucitar a base mais profunda, ao mesmo tempo abarcando tudo na sua 
forma da liberdade mais serena (HEGEL, 2011, pp. 170-171, grifo nosso).  

 
À luz desta concepção, parece ser a compreensão natural do mundo, fundada a 

partir da pergunta que os homens fazem sobre a co-funcionalidade das coisas no 

mundo com base em sua experiência fundamental da individualidade como categoria 

primária, que sustenta uma concepção puramente humana da compreensão do 

divino. Esta é a confissão que se exigiria dela se ela própria se der por insatisfeita 

com a substância teológica assumida pela filosofia hegeliana, isto é, confessar que 

ainda não consegue escapar do próprio ponto de vista individual e assim lançar-se 

novamente àquela atividade de compreensão das filosofias da subjetividade com 

todos os seus vícios e incompreensões, apesar de que, para nós, esse sofrimento se 

apresente apenas como um momento. É neste sentido que Nicholas Walker diz que 

“Hegel parece repudiar Feuerbach antecipadamente quando declara em uma 

passagem muito citada de seu ensaio Fé e Saber que o ponto de vista da época se 

preocupa apenas ‘em saber o que chamamos de homem em vez de conhecer a Deus’” 

(WALKER, 1991, p. 82).  

Essa é a postura adotada por Henrich, e que Dreher adere em certa medida 

quando se afirma que “não ha religião enquanto religião se ela não entender-se ao 

menos como intencionalidade extrapolativa desde a subjetividade” (DREHER, 2010, 

p. 115).7 Esta “intencionalidade extrapolativa” nada mais é que um movimento ao 

                                                      
7 Cf. Henrich, 2007, pp. 252-253; 272, 274. 
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transcendente, sobre a qual se dá a partir da subjetividade visando aspectos próprios 

à subjetividade, ou seja, a partir dela se estabeleceria a possibilidade da subjetividade 

alcançar uma “descoberta”, ou um “saber mais profundo” da subjetividade mesma.8 

O movimento aqui é não pressupor uma ontologia da relação com os objetos, mas da 

relação da subjetividade com ela mesma. O problema é que ainda assim o faz sem 

escapar de uma aplicação transcendental à própria subjetividade enquanto objeto, o 

que acabara por reforçar o elemento da fé em direção a uma realidade insondável, 

realidade esta não admitida por Hegel.9 É preciso assumir, no entanto, que estas 

posturas se distanciam da de Hegel, assumindo como verdadeiro algo que a filosofia 

hegeliana já pressupôs internamente como momento.  

A força da filosofia hegeliana prova-se assim, conforme bem observou Forster 

(1989, p. 148), ao “dar uma prova de Ciência Filosófica para todos os pontos de vista 

não científicos, de forma que seja atraente à luz de pontos de vista e critérios já 

aceitos por aqueles pontos de vista”. A quebra com tais “pontos de vista” caminha 

junto com a censura hegeliana à reduções da realidade à experiência da 

subjetividade. Isso atesta a reorientação necessária que nos conduziria então a 

conhecer Deus “não partir de nós mesmo, mas sim através do saber e conhecimento 

divino” (HEGEL, 2005, p. 113). A força da negação que Hegel acena, 

processualmente, cada vez de modo mais latente, com certa insuficiência do sujeito, 

mas isso não se dava pelo processo oposto de elevar a contraparte como absoluta, 

mas que o próprio sujeito se eleva nessa experiência de sua insuficiência. E aparece 

como prova de que ele não se fecha em si mesmo, mas pressupõe algo através da qual 

ele subsiste enquanto ele mesmo. O finito é diferente em si mesmo na medida em que 

se relaciona negativamente consigo mesmo. É, assim, sua auto-eliminação em seu ser 

si mesmo. Mas o finito é apenas porque o Deus e/ou o Absoluto, é diferente dentro de 

si mesmo e assim igualmente o finito.  

Isso já nos parece convincente suficiente para afirmar que Hegel não nos 

oferece uma escolha entre uma filosofia centrada no homem ou centrada em Deus, e 

                                                      
8 Cf. Henrich, 2007, p. 355. 
9 “Aproximada desde fora, a subjetividade religiosa em sua plena atualização levanta questões que não 
mais a filosofia ou a filosofia da religião, mas somente a vida consciente, enquanto subjetividade 
religiosa plena, e já dotada de uma vida histórica e simbólica própria, pode buscar responder. Ora, ela 
o fez, faz e fará no modo da asseguração que lhe é próprio. Este é há muito conhecido por “fé”, em toda 
sua rica gama de conotações realistas independentes inclusive da esfera da apropriação e construção 
subjetivas. Mas com isso chegou-se já ao limite da aproximação filosófico-religiosa” (DREHER, 2010, 
p. 145). 
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muito menos se pode dizer que o desenvolvimento especulativo se dá através de um 

meio termo entre eles, tal como pareceu entender diversos críticos da filosofia 

hegeliana como Kierkegaard, mas “ocorre através dos extremos e neles mesmos” 

(ADORNO, 2013, p. 79). O autoconhecimento do homem é o autoconhecimento de 

Deus. Hegel não suplanta a religião, mas reinvidica sua substância interior a fim de 

que ela possa ser levada ao cumprimento de suas reinvidicações próprias.  

 
O cristianismo fala de Deus, conhece-o como espírito, e este não é o abstrato, mas 
o próprio processo, que estabelece as diferenças absolutas que precisamente a 
religião cristã deu a conhecer aos homens. Deus não quer espíritos estreitos, nem 
cabeças vazias em Seus filhos, mas exige que Ele seja conhecido; Ele quer ter 
filhos cujo espírito seja pobre em si mesmo, mas rico no conhecimento Dele, e 
que eles coloquem todo o valor no conhecimento de Deus (HEGEL, 2005, p. 115). 
 

Vimos com isso que o que morreu na sexta-feira santa especulativa foi certo 

sentido atribuído à realidade divina. Sentido este que possuía como base toda uma 

gama transcendente que ao fundo se revelava circunscrita a uma forma de saber 

ainda mais específica a respeito dos sujeitos em sua vida relacional. Nesse sentido, a 

subsistência da substância teológica tinha seu fundamento específico nessa relação 

natural que os sujeitos se viam inseridos. É sob o julgo daquela espécie de relação 

natural com o mundo que estão imersos aqueles que defendem a pureza da 

substância teológica com toda sua significação transcendente. O princípio da filosofia 

de Hegel insurge especificamente contra essa compreensão naturalizada. Com isso, a 

força de sua filosofia se deixa observar pela capacidade de abarcar uma série de 

elementos vivos ao sentido puramente humano sem se deixar rebaixar àquela relação 

naturalizada com o mundo. A transcendência da religião que afirmaria aquela forma 

de compreensão natural com o mundo é trazida à dissolução de seu sentido à luz da 

força da operação fundamental de Hegel, resumida sob a forma conceitual do “outro 

de si mesmo”, mas ao mesmo tempo em que a religião é reconciliada com sua 

substância elementar, ou seja, o princípio da unidade. A força da negação que Hegel 

propõe é suficientemente capaz de resguardar o espaço subjetivo do si mesmo sem 

que com isso o oposto possa ser colocado sob uma perspectiva completamente 

excludente. Penso que isso abre a possibilidade de uma perspectiva distinta com 

respeito à relação entre fé e saber e que era isso que Hegel tinha em mente quando 

elaborou o título de sua obra.  
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15. AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DE LOGOS: O LOGOS 

HERACLITIANO E O LOGOS SOFÍSTICO 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-15 

David dos Santos Fraga1 

 

Duas diferentes concepções de logos 

 

Há diversas traduções para a palavra grega λόγος (logos) - "fundamento", 

"pleito", "opinião", "expectativa", "pensamento", "palavra", "fala", "conta", "razão", 

"proporção" e "discurso" – nenhuma delas, no entanto, é capaz de descrever o que 

aqui nos interessa: de um lado o significado dessa palavra para Heráclito e de outro o 

significado para os sofistas, mais especificamente Górgias de Leontinos. 

Em filosofia estamos mais habituados a esse termo logos e dizemos que ora ele 

significa simplesmente “palavra” ou “discurso” e que em outras significa “razão”, 

“proporção”, “justificação” e etc, dependendo do pensador e do contexto. Essas 

palavras, por mais que estejam carregadas de sentido em nosso tempo, não são 

suficientes para explanar o que Heráclito ou então Górgias queriam dizer com λόγος 

e de como apesar de estarem usando a mesma palavra, suas concepções diferiam 

radicalmente. 

Para Heráclito logos é uma espécie de princípio organizador da realidade, tal 

qual a esfera, Ser de Parmênides. O que diferencia um do outro é que se para 

Parmênides o Ser era estático e imóvel para Heráclito, o logos está sempre em 

movimento, “tudo flui” (panta rei). 

Já para o sofista, Górgias, logos, o “Discurso” era um senhor soberano uma vez 

que não há nem ser, nem não-ser devido a sua auto destruição como é mostrado no 

Tratado do Não Ser2. Dessa forma não há um princípio originário nem nenhuma 

Aletheia3 “heideggeriana” a ser desvelada. Apenas a maestria do logos que depende 

de 

                                                      
1 Mestrando em Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista CAPES. E-mail: David.Fraga@edu.pucrs.br 
2 Para maiores discussões a esse respeito cf. CASSIN, 1990, p. 23-26. 
3 “Verdade” em grego. Mas essa concepção de verdade se diferencia do “Veritas” latino. Enquanto 
veritas é uma verdade evidente, pois é “um fato que é” e pode ser mostrada apenas sendo vista. 
Aletheia é uma verdade que precisa ser buscada, desvelada já que existe um “véu” que encobre a 
verdade. Para maiores discussões cf. HEIDDEGER, 2012. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-12-3-15
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um kairos4. 

Assim, pretendemos com esse artigo mostrar, sem nos deter longamente sobre 

ela, a concepção tradicional do logos como Heráclito o descreve e entende. Que se 

“opunha” a visão ontológica do Ser de Parmênides e a todos os pensadores pré-

platônicos ou como descreve Nietzsche: “[...] surgiu no meio desta noite mística que 

envolvia o problema do devir de Anaximandro, e iluminou-o com um raio de luz 

divino” (NIETSZCHE, 2011, p. 15). Pela importância que o pensamento de Heráclito 

tem na filosofia nieszchiana por muito tempo dividiu-se a história da filosofia deste 

modo: de um lado a história tradicional da filosofia com o Ser de Parmênides que 

culminarão nas doutrinas de Platão e Aristóteles. Essa filosofia tradicional terá seu 

ponto máximo no iluminismo com a aufklärung de Kant e o Espírito Absoluto de 

Hegel. Na outra margem temos os filósofos “renegados” ou “marginalizados” tais 

como Spinoza, Schopenhauer e Nietzsche. Essa tradição “alternativa” da história da 

filosofia remontaria ao pensamento de Heráclito escondido nos recônditos da 

história. Essa nova (antiga) filosofia “alternativa” se contrapunha a filosofia 

tradicional como a “verdadeira” filosofia. Em meio a essa “guerra” de logos 

(discursos) se assim quisermos chamar, juntam-se Husserl e sua filosofia da 

consciência, a fenomenologia e Kierkgaard fundando a filosofia da existência, o 

existencialismo. Paremos por aqui, já que o objetivo aqui não é fazer um resumo 

precário e aborrível da história da filosofia mas mostrar que o que todas essas 

concepções tem em comum é o de pertencer a essa “guerra” narrativa filosófica que 

visa (através de um império mesmo da própria visão) estabelecer a realidade e o 

campo do real via logos através de polemos (guerra, embate) dos discursos e 

narrativas, ou como bem esclarece o professor e filósofo Ricardo Timm de Souza: 

“[...] séculos de poder de determinação via visão – ou seja, via logos que, utilizando-

se da visão, circunscreve o campo da realidade do visto e afirma tal realidade [...]” 

(SOUZA, 2018, p. 31.). No entanto, completamente oposta a esse logos filosófico e 

heraclitiano é o logos sofístico. O logos de Górgias nega as instâncias ontológicas e 

proclama o logos um “senhor soberano” capaz de intervir diretamente na alma tal 

                                                      
4 “Tempo oportuno”, refere-se a uma experiência temporal na qual percebemos o momento oportuno 
em relação a algo. Instante singular em oposição ao tempo simplesmente do relógio (cronos). Sugere, 
também, uma concepção do discurso improvisado em interação com a audiência, cujas reações o 
orador estuda para escolher o momento adequado à apresentação da sua mensagem. A estratégia 
implica reproduzir uma composição de gênese oral que cumpre finalidades paradigmáticas e didáticas 
que o simples texto (discurso) escrito se limita. 
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qual o efeitos das drogas/medicamentos no corpo. Tal logos poderia circunscrever e 

criar o real. Seria o poder demiúrgico do logos capaz de criar mundos próprios. 

Porém, Górgias sabia que esse logos não era a própria realidade e que está era 

impossível de ser descrita pois em última instância o que dizemos não é a coisa 

mesma mas palavras. (DK82B3, § 84-86).5 

Passemos agora a uma breve explanação do logos heraclitiano para 

posteriormente explanar longamente o logos sofístico. 

  

O logos de heráclito e o logos sofístico de Górgias  

 

No fragmento 1 de Heráclito, ele declara que os homens não compreendem o 

que seja o Logos e que todas as coisas acontecem segundo esse Logos. O Logos de 

Heráclito seria então um princípio ontológico como o Ser de Parmênides: “Os 

homens dão sempre mostras de não compreenderem que o Logos é como eu o 

descrevo, tanto antes de o terem ouvido como depois. É que, embora todas as coisas 

aconteçam segundo este Logos [...]” (DK22B1; KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 

193). No fragmento 50 podemos ver mais claramente essa “coincidência” entre o ser 

de Parmênides que é uma unidade imóvel e o logos heraclitiano que também é uma 

unidade: “Dando ouvidos, não a mim, mas ao Logos, é avisado concordar em que 

todas as coisas são uma” (DK22B50; KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 193).  

A diferença entre o ser parmenidiano e o logos heraclitiano está em que 

enquanto um é uma unidade imóvel, o outro é uma unidade móvel que se desdobra 

no devir. Mas em qualquer caso se trato de uma instância ontológica originária. No 

entanto, Heráclito diz em outro fragmento, o 53, que pólemos é a origem de todas as 

coisas. “À guerra é a origem de todas as coisas e de todas ela é soberana, e a uns ela 

apresenta-os como deuses, a outros, como homens; de uns ela faz escravos, de outros, 

homens livres.” (DK22B53; KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 200). 

 Parece-nos sensato afirmar que para Heráclito Logos é sempre um embate. Ou 

seja, Polemos coincide com Logos, enquanto princípio unificante do vir-a-ser no 

mundo que através do embate faz surgir o mundo, o protege, preserva e conserva. 

                                                      
5 Seguiremos o padrão universal de citação Dies-Kranz numbering para os filósofos pré-socráticos e os 
sofistas. Diels e Kranz reuniram todos os fragmentos dos pré-socraticos e dos sofistas. Nesta obra é 
possível ler o texto original em grego dos fragmentos com a tradução em alemão cf. DIELS; KRANZ, 
1960. 
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 Já na concepção do sofista Górgias, ele argumenta que palavras persuasivas 

tinham uma força equivalente às palavras dos deuses, e o impacto de deter o medo, 

afastar a dor, provocar alegria ou intensificar a compaixão. De fato, o logos tratava-se 

de um “senhor soberano”: “O Discurso é um senhor soberano que, com um corpo 

diminuto e quase imperceptível leva a cabo acções divinas. Na verdade, ele pode 

tanto deter o medo como afastar a dor, provocar a alegria e intensificar a compaixão” 

(DK82B11, §8; GORGIAS, 1993, p. 43).  

O trecho acima de o Elogia de Helena ilustra muito bem o pensamento 

sofístico de Górgias e nesta mesma obra ele chega a comparar o efeito do Discurso 

sobre a alma ao efeito dos medicamentos sobre o corpo:  

 
Na verdade, assim como certos medicamentos expulsam do corpo certos 
humores, suprimindo uns a doença e outros a vida, do mesmo modo, de entre os 
discursos, uns há que inquietam, outros que encantam, outros que atemorizam, 
outros que incutem coragem no auditório, outros ainda que, mediante uma 
funesta persuasão, envenenam e enfeitiçam o espírito. (DK82B11, §14; GORGIAS, 
1993, p. 45) 

 
Este princípio, extremamente positivo para o orador é visto negativamente por 

Platão. No Tratado do Não Ser de Sexto Empírico o pensamento usa a linguagem 

para estruturar a realidade e agir (DK82B3, § 84-86). O discurso deve renunciar de 

todo à preocupação de dizer a realidade, limitando-se a exprimir uma posição pessoal 

e imprimi-la em outros, usando “o que está fora”, a chamada “realidade”, como 

referência intencional do discurso. O logos não é “expressão do objeto exterior” 

(parastatikos), mas é objeto exterior que é “revelador” do logos. (DK82B3, §85) 

A despeito de o filósofo cultivar também a Retórica, por essa razão, é notável 

na obra platónica, no Sofista, a intenção de refutar a argumentação conducente à 

denegação do ser e à possibilidade de conhecê-lo. Pois a história do logos sofístico 

também é a história de sua tentativa de destruição, principalmente por parte de 

Platão. 

Analisando essa argumentação, vimos que toda ela assenta numa teoria 

implícita sobre o sentido da negativa, em Parmênides, e a unidade e ambiguidade dos 

usos a que se presta o verbo grego “einai”. Sobre esta leitura, Platão desenvolveu a 

versão canónica da teoria das Ideias, e contra ela, elaborou a revisão crítica a que 

submete a mesma nos diálogos “Parmênides”, “Teeteto”, “Sofista” (apesar de Górgias 
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não ser mencionado nesse diálogo, se acha presente a figura caricata do sofista, que 

parece se referir ao personagem “Górgias”). 

  Nasce o problema da historicidade das referências nesse contexto, feitas aos 

sofistas nos diálogos. Na falta das fontes originais a partir das quais as reconstruções 

platônicas seriam elaboradas, é prudente suspender o juízo sobre a historicidade das 

teses atribuídas aos sofistas pelos diálogos, encarando cada um deles como 

personagem “fictícia”. É evidente, por outro lado, a finalidade instrumental que as 

referências aos sofistas servem, na estrutura argumentativa dos diálogos.  

As reconstruções platônicas dos sofistas não devem ser lidas como fantasias 

destituídas de autenticidade, pois uma atitude agnóstica em nada desvaloriza o 

interesse e o valor documental dessas teses e argumentos. Basta não supor que os 

debates nos diálogos platônicos sejam reportagens fidedignas de confrontos reais 

entre personagens históricas, pois assim poderemos explorar melhor a função 

“aporética” que desempenham nos diálogos. 

Em sete dos seus diálogos, Platão refere-se ao sofista Górgias, sendo que em 

quatro desses, “Apologia de Sócrates”, “Hípias Maior”, “Banquete” e “Filebo”, as 

menções são passageiras, tingidas por uma ironia acre muitas vezes, embora nunca 

desrespeitosas. Nos outros três, o orador ocupa posição de proeminência.  

Górgias, na obra de que é epônimo, é personagem em torno do qual giram 

todos os debates e, mesmo depois de refutado, sua presença é constantemente 

referida tanto por Sócrates, como por seus discípulos (461b4, d1, 462a2, 4, 6; 482d1, 

487a7, 501c8, 508c3, passim) e intencionalmente lembrada aos ouvintes e leitores 

quer pelas recomendações que faz ao impetuoso Cálicles (497b6, 506a-b), quer no 

final do mito que conclui o diálogo (523a-527b). Górgias paira como incontestado 

juiz da disputa, acima da sua posição de interlocutor: 

 
Estás talvez a escutar o que te digo como se fossem contos de velhas que só 
merecem teu desprezo, e nada haveria de estranho em que tomássemos essa 
atitude, se, investigando, tivéssemos achado algo de melhor e mais verdadeiro. 
Mas o que podes constatar é que vós os três, que sois os mais sábios dos Gregos 
de hoje, tu, Polo e Górgias, sois incapazes de demonstrar que se deveria levar um 
gênero de vida diferente daquele que, com toda evidência, nos será útil no outro 
mundo. (PLATÃO, 1992, p. 212; Gorgias, 527a-b) 
 

Semelhantemente, se poderá falar do “Mênon”, referenciando oito vezes o fato 

de o aristocrata tessálio ter sido seu discípulo (70b3, 71c5, d7, 73c7, 76b1, c4, 95c1, 

96d6) que implicam mais do que uma oca e superficial ironia. É imputado, na fala de 
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Sócrates, a impossibilidade de o sofista atingir o saber do ser, consequentemente da 

aretê. Se Mênon aceitar a tese sofística, se verá incapacitado de apresentar a 

Sócrates, não apenas um logos, mas também de formular uma resposta à pergunta “o 

que é”. (Menon, 79e – 81a). 

O Sofista não poderia formular resposta ao “o que é” ou dizer o Ser. Porque 

Górgias em seu Tratado do Não-Ser nega qualquer possibilidade de dizê-lo, conhecê-

lo ou comunicá-lo. Afinal “Nada é”, nem Ser e nem Não-Ser, sendo a única 

possibilidade de comunicação o Logos mas o Discurso não diz o “real” ou o “Ser” é 

pelo contrário são as coisas de fora que revelam o logos. (DK82B3, §65-87). A esse 

respeito Kerferd nos diz: 

 
Isso acontece porque o meio pelo qual comunicamos é o discurso ou logos, e esse 
logos não é, e jamais poderá ser, os objetos externamente subsistentes que 
realmente são. O que comunicamos ao nosso próximo nunca é “essas coisas 
reais”, mas apenas um logos que é sempre outra coisa diferente das coisas em si 
mesmas. Nem é mesmo o discurso, diz Górgias, que revela a realidade externa: é 
o objeto externo que fornece informação sobre o logos. (KERFERD, 2003, p. 139) 

 
À vista disso, Górgias mostra que o ser da ontologia não é nada além de uma 

consequência da língua, ou seja, o “ser” é produzido pela linguagem e toda 

identificação dele se apoia no equívoco entre existência e cópula, o mesmo equívoco 

que intensamente acusam os sofistas de explorarem. Podemos perceber também que 

o discurso dele não pretende simplesmente colocar “o mundo da doxa no trono da 

aletheia” (CASSIN, 2005, p.15) e não contrapõe o Poema de Parmênides por uma 

preocupação com a adaptação ao “mundo sensível”, buscando-se uma maior atenção 

ao próprio discurso. 

 
O efeito-limite produzido por Górgias, com essa tese do Tratado do não-ser, é o 
de mostrar que, se o texto da ontologia é rigoroso, isto é, se ele próprio não 
constitui uma exceção em relação à regra que ele instaura, então é um texto 
sofístico. Duplamente: primeiro porque toda identificação do ser, tal como se 
prova pelo do não-ser, apóia-se em um equívoco entre cópula e existência 
eternamente característico do sofisma. Em seguida porque o próprio ser, tal 
como Ulisses pelo porma homérico, é de facto produzido como um efeito de 
linguagem, e dessa linguagem que opera no poema: o ser da ontologia nada mais 
é do que um efeito do dizer. (CASSIN, 2005, p. 34) 
 

Cassin chega a afirmar que o Tratado antecipa todo “conjunto” da metafísica, 

isto é, faz um uso extensivo da lógica praticando seus usos como: o princípio de 

identidade, dos indiscerníveis, do terceiro-excluído da não contradição e do princípio 

de razão. É como se a própria origem os contivesse, como se já fossem evidentes, no 
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entanto, ao abusar deles, prova que se desfazem e que o ser não resiste a essa 

fundação:  

 
Nós poderíamos dizê-lo grosseiramente assim, por mais fantástico que isso 
pareça: o sofista antecipa desde Parmênides o conjunto da metafísica, prevê a 
compreensão lógica do ser e a logificação da verdade, de Aristóteles e de Leibniz 
até Hegel. Ele os prevê, o que quer dizer que ele os pratica, usando do princípio 
de identidade, dos indiscerníveis, do terceiro excluído, da não-contradição e do 
princípio de razão, como se a origem os contivesse, como se eles já fossem 
evidentes. Mas usando deles, abusando deles como de uma técnica de ponta, ele 
os usa, prova que eles mesmos se desfazem e que o ser que eles pretendem 
fundar não resistem a essa fundação. (CASSIN, 2015, p 85) 

 
Górgias tentar desmantelar a ontologia de Parmênides a partir de um avanço 

intenso de suas próprias premissas, pois as afirmativas de que “o ser é” e “o não-ser 

não é” tal como a relação que existe entre ser, pensar e dizer é que estabelecem a 

indistinção do verdadeiro e do falso. Uma outra vez, o ser é um efeito do dizer.  

De acordo com Cassin, é feita uma exigência da logologia6, em vista disso, 

Górgias nos diz que “as demonstrações dizem tudo sem exceção”, dado que nada é do 

modo que a ontologia nos fez crer, é inexistente outra possibilidade de almejarmos a 

verdade, a realidade (“construirmos”, “fabricar” a realidade) senão através da 

persuasão e do discurso. Ou seja, é apenas através do Discurso e da palavra que 

“identificamos” algo: 

 
 Na verdade, é com a palavra que identificamos algo, mas a palavra não é nem 
aquilo que se está à vista nem o ser: logo, aos que nos rodeiam, não comunicamos 
o ser mas sim a palavra, que é diferente das coisas visíveis. Tal como o que é 
visível não se pode tornar audível e vice-versa, também o ser, porque subsiste 
interiormente, nunca se pode transformar na nossa palavra. E, não sendo 
palavra, não se poderá comunicar a outrem. (DK82B11, §84-85; GORGIAS, 1993, 
p. 34) 
 

Górgias afirma que pelo sentido da visão, não pode ser transmitidas coisas 

audíveis, sendo somente o que é visível, ser percebido pela visão, assim sendo, nem 

as coisas visíveis podem ser transmitidas pela audição, sendo somente o que é 

audível, ser percebido pela audição; do mesmo modo, também pela palavra não nos 

pode ser transmitido outra coisa que não seja a palavra. Ora, as “coisas”, os “seres”, 

não são palavras, por conseguinte, não podem ser difundida por elas.  

                                                      
6 Esse termo a autora toma emprestado de Novalis para descrever essa percepção da ontologia de 
como logos (discurso) “fabrica” o mundo.  
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É notório que as diversas competências sensoriais não são similares, ou seja, a 

cada um cabe “distinguir” coisas específicas, não tendo qualquer viabilidade de se 

transitar entre um e outro: o olho não pode ver um som e nem o ouvido pode ouvir 

uma cor.  

Igualmente, a palavra sendo diferente das cores, das coisas, dos sons, não 

pode possibilitar que o locutor transmita a outrem aquilo que viu ou escutou, pois, a 

palavra não diz nenhuma cor ou som, e sim, um dizer. Há, portanto, um grande vazio 

intransponível entre os objetos “exteriores”, a ideia que fazemos deles e as palavras 

que os nomeiam, não existindo maneira de conciliação.  

Interessante aqui fazer um “parênteses” a um filósofo do século XX que 

chegou a um raciocínio semelhante a esse de Górgias em relação a linguagem. Na 

obra, Escritos sobre mito e linguagem, mais especificamente no capítulo, Sobre a 

linguagem em geral e sobre a linguagem do homem. Walter Benjamin nos declara: 

 
A resposta à pergunta “O que comunica a linguagem?” deve ser: “Toda linguagem 
comunica-se a si mesma”. A linguagem desta lâmpada, por exemplo, não 
comunica a lâmpada (pois a essência espiritual da lâmpada, na medida em que é 
comunicável, não é em absoluto a própria lâmpada), mas a lâmpada-linguagem, a 
lâmpada-na-comunicação, a lâmpada-na-expressão. (BENJAMIN, 2013, p. 53) 
 

No entanto, Górgias, é mais radical que Benjamin, pois mesmo que fosse 

possível a alguém conhecer algo e narrar esse algo, não haveria garantias que o 

ouvinte construísse sua ideia da mesma forma desse alguém que enunciou o discurso, 

e para isso, apresenta três motivos: primeiro, a mesma coisa não poderia estar em 

vários lugares separados, se assim fosse dois seriam então um; segundo, mesmo que 

uma coisa pudesse estar em vários lugares permanecendo a mesma, os indivíduos 

não seriam semelhantes, assim, as coisas seriam compreendidas de formas distintas 

e nada garantiria que um ouvinte perceba a “coisa” exatamente como outro percebeu; 

por último, mesmo num único indivíduo, as percepções são sempre semelhantes, elas 

variam de acordo com o tempo, o que alguém concebe hoje de determinada coisa não 

é necessariamente a mesma coisa que percebia em um tempo passado e, muito 

provavelmente, não será a mesma também em um tempo futuro. E conclui: “Assim, 

se há algo cognoscível, ninguém poderia mostrá-lo a outrem, porque as coisas não 
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são dizeres, e ninguém tem na ideia a mesma coisa que um outro”7 (De MXG, G., 11; 

CASSIN, 2005, p 282). 

Portanto, assim se efetua a cisão entre existir, pensar e dizer, mas essa 

separação, ou inversão de Parmênides, resulta exatamente em que? O que podemos 

determinar a partir do discurso de Górgias e dessa autonomia do logos? Se é 

autônoma e incapaz de expressar a “realidade”, a palavra serve exatamente para que?  

  

Como o logos “fabrica” o mundo 

 

O logos estabelece-se a partir das coisas de fora, isto é, das coisas sensíveis, é 

do encontro com o aroma que formamos um discurso sobre o aroma e igualmente 

com todas as coisas que distinguimos. Portanto, diz, “o discurso não é comemorativo 

do de fora, é o de fora que se torna revelador do discurso”8 (DK82B3, §85; CASSIN, 

2005, p. 289).  

 Conforme a interpretação da francesa Barbara Cassin, em seu livro “O efeito 

Sofístico”, tudo aqui depende da compreensão que dermos aos dois adjetivos verbais 

que estão em simetria: parastatikos (Παραστατικός) e mênytikon (µηνυτικόν). A 

autora procede a um exame do uso que Sexto Empírico faz do termo em todas as 

ocorrências. No capítulo 3 do livro VII de Adversus Mathematicos que encontramos 

o termo mais frequentemente, onde Sexto faz uma crítica cética da semiologia 

dogmático-estóica. São diferenciados dois tipos de signos: o “comemorativo” e o 

“indicativo”.  

O primeiro é signo das coisas que são ocasionalmente não-evidentes. Esse 

signo é chamado de comemorativo, juntando apenas duas percepções em que 

constantemente observamos alguma conexão. Está ausente uma dessas percepções, 

mas é rememorada em qualquer modalidade de tempo, passado, presente ou futuro, 

exemplificando: a fumaça que indica fogo ou uma cicatriz que lembra uma ferida 

antiga. O segundo, o indicativo é signo das coisas não-evidentes, coisas que por 

natureza não são observáveis em si e por isso ele contém em si “toda a mostração”. 

Aqui temos como exemplo os movimentos do corpo que “indicam” a existência da 

alma (coisa que naturalmente escapa aos nossos sentidos).  

                                                      
7 οὕτως οὖν εἰ ἐστί τι γνωστόν, οὐδεὶς ἂν αὐτὸ ἑτέρῳι δηλώσειεν, διά τε τὸ µὴ εἶναι τὰ πράγµατα λόγους, 
καὶ ὅτι οὐδεὶς [ἕτερον] ἑτέρῳι ταὐτὸν ἐννοεῖ 
8 Εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ὁ λόγος τοῦ ἐκτὸς παραστατικός ἐστιν, ἀλλὰ τὸ ἐκτὸς τοῦ λόγου µηνυτικὸν γίνεται 
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Cassin se questiona qual o sentido desses adjetivos, tendo esse contexto em 

vista e reitera que o termo é usado para os dois tipos de signos indiferentemente. 

Mais ainda, na única frase em que os dois termos foram usados conjuntamente (VIII, 

202) é Παραστατικός que remete ao signo comemorativo enquanto µηνυτικός ao 

indicativo. Segundo a helenista isso é aceito por todos os intérpretes que ela tem 

notícia. A autora sugere uma tradução da frase ao “idioma de Sexto” que seria: “o 

discurso não é comemorativo do de fora é o de fora que se torna o signo indicativo do 

discurso”, então, o discurso não serve nem para guardar ou lembrar na memória uma 

afecção exterior, mas o de fora funciona como “esses signos recusados por Sexto, e 

que servem para os dogmáticos deduzirem aquilo que, por natureza, escapa à nossa 

apreensão”. (CASSIN, 2005, p.62) 

 Segundo Cassin, o termo que melhor se encaixaria na intenção de Górgias, 

seria “revelar” e a frase ficaria melhor traduzida nos seguintes termos: “Não é o 

discurso que comemora o de fora, é o de fora que se torna revelador do discurso”, isto 

é, o discurso não tem que retratar o real, nem mesmo ele pode fazer isso, nem 

referência a nada exterior a ele, seja uma coisa ou uma ideia, nem ocupa o lugar de 

qualquer coisa. Ao oposto, levando em conta tudo o que foi exposto no Tratado, é 

necessário complementar que “o discurso faz ser, e é por isso que seu sentido só pode 

ser apreendido a posteriori, em vista do mundo que ele produziu.” (CASSIN, 2005, p. 

63) 

Se na ontologia o discurso tem a “função” de dizer o Ser, comemorar o Ser, “o 

de fora se impõe e impõe que se o diga”. Todavia para Górgias, o ser é uma 

decorrência do dizer, pois é o discurso quem faz ser, quem gera o de fora. O discurso, 

então, é demiúrgico, “fabrica o mundo”, no sentido em que “constrói a realidade”. 

Podemos, então, afirmar com Cassin que “se a filosofia quer reduzir a sofística 

ao silêncio, é sem dúvida porque, inversamente, a sofística produz a filosofia como 

um fato de linguagem”. (CASSIN, 1990, p.10) 
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16. A DISTENTIO ANIMI NO LIVRO XI DAS CONFISSÕES DE 

AGOSTINHO 
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João Francisco Cortes Bustamante1 

1 Introdução 

 

Aurélio Agostinho, nascido em 13 de novembro de 354, em Tagaste, no norte 

da África, atualmente Tunísia, e falecido em 28 de agosto de 430, é um dos 

pensadores mais prolíficos em temas e obras legados para a humanidade. Agostinho, 

influenciado por Cícero, direciona-se para filosofia e desenvolve um exímio 

conhecimento de retórica, bem como se dedica a lecionar gramática. Leitor de 

Porfírio e Plotino, conhecedor de Platão e Aristóteles, entre outros pensadores, 

Agostinho expõe problemas filosóficos a fim de responder e instigar os interlocutores 

e a si próprio. 

Agostinho privilegia o diálogo, o exercício de perguntas e respostas para com 

seus discípulos ou consigo mesmo. Escritor de qualidades singulares, Agostinho 

apresenta temas filosóficos ao longo de noventa escritos distribuídos em duzentos e 

trinta e dois livros e, por isso, compreender os problemas filosóficos demanda 

absorver, nem sempre, somente um livro, mas o conjunto de escritos. Além disso, é 

preciso considerar o período em que Agostinho aderiu ao maniqueísmo juntamente 

quando se converte ao catolicismo, pois as concepções filosóficas, teológicas, bem 

como da cosmogonia são não só alteradas como também Agostinho se torna crítico 

do maniqueísmo. 

A obra Confissões, elaborada entre os anos de 397-400, após a conversão ao 

catolicismo, é um percorrido pela vida de Agostinho intercalada com 

questionamentos e pensamentos filosóficos. Os temas expostos não são conclusivos, 

mas, sim, parte do caminho de reflexão de Agostinho. A leitura, por isso, requer 

abstrair o que está escrito e confessado pelo autor juntamente com o cotejamento de 

outras obras de Agostinho. Além disso, demanda considerar tanto a compreensão 

teológica quanto filosófica a fim de que o leitor possa se aproximar do conteúdo de 
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Confissões. O leitor, igualmente, não pode abandonar a perspectiva que, a despeito 

de ler o que está escrito, o confessar é também um proferir vocal e, com isso, não se 

lê somente o que está escrito pelo pensador, mas também, requer exercitar o escutar 

do que confessa Agostinho. 

No Livro XI das Confissões, Agostinho discorre sobre a criação, a eternidade e 

o tempo. Ao diferenciar eternidade e tempo, Agostinho, por meio de 

questionamentos a respeito de temas como movimento, espaço, circularidade, 

duração e medição propõe a tripartição do tempo em passado, presente e futuro. A 

noção de tripartição do tempo é concebida por meio da análise de paradoxos em uma 

relação de perguntas e respostas realizadas por Agostinho em que expõe a noção de 

tempo, a diferenciação de tempo objetivo e tempo subjetivo e como o tempo 

apresenta-se como uma distentio animi. 

A implicação do entendimento de Agostinho do tempo como distentio animi é 

metafísico, ontológico e antropológico em que se abre uma nova perspectiva tanto 

para a compreensão sobre a alma quanto sobre o tempo. Para isso, a compreensão do 

tempo requer expor o conjunto da compreensão filosófica de Agostinho por meio 

tanto da noção de corpo quanto da noção de alma. A ênfase do trabalho consiste em 

expor o delineamento da compreensão de alma e como ocorre a vinculação entre 

alma e distentio por meio da concepção de tempo em Agostinho. 

 

2 Alma 

 

Agostinho concebe a compreensão sobre alma em uma série de obras. Extrair 

precisamente o que é alma para Agostinho é um desafio de intercalar passagens em 

seus escritos expostas ao longo da vida do pensador de modo a se aproximar de um 

entendimento mais claro e talvez único sobre o que é alma. Por isso, cabe expor 

algumas considerações prévias para que ao fim e ao cabo se tenha uma noção 

conceitual sobre alma para Agostinho. 

O primeiro desafio é se aproximar do entendimento de alma em Agostinho. Ao 

se valer do latim para seus escritos, o autor expõe uma diversidade de termos para se 

referir à alma. Em latim e no uso dado por Agostinho, o termo alma, como mínimo, 

aparece em diferentes obras com as seguintes expressões: anima; animus; spiritus; 
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mens. O uso diverso do termo alma em latim não é casual e, por isso, expor a 

compreensão sobre alma é desafiador e requer precaução. 

O segundo desafio é não se deter em uma tentativa contemporânea do termo 

alma e, sim, quando lidar com alma em Agostinho posicionar no devido período 

histórico. Como pensador da filosofia da antiguidade tardia, Agostinho detém 

estudos e leituras de pensadores que lidaram com o objeto de estudo alma como 

Platão, Aristóteles, Plotino, entre outros, com a devida consideração que muitos dos 

pensadores antigos foram lidos por meio de tradução do grego para o latim. Por isso, 

ocorre uma tentativa de comparar e expor o estudo sobre a alma em Agostinho com 

todos os estudos realizados sobre a alma na filosofia antiga, principalmente, de 

tradição platônica, neoplatônica e estoica. 

O terceiro desafio é o debate em aberto sobre se há em Agostinho um 

posicionamento unitário ou um posicionamento dualista entre alma e corpo em 

relação ao ser humano. Esse debate em aberto torna-se crucial para posicionamentos 

filosóficos não somente para absorver o que é alma em si para Agostinho como 

também para todo o compêndio de pesquisa na obra agostiniana. 

Uma vez expostos os desafios é preciso direcionar em este artigo o que se 

entende por alma. Para isso, tem-se o seguinte caminho conceitual: 

 

(i) anima é uma substância dotada de princípio vital, responsável por vivificar os 
corpos. Tanto os animais irracionais quanto os homens são dotados de uma 
anima; (ii) o animus, também compreendido como anima rationalis é uma 
substância dotada de princípio vital e racional. Em virtude desta característica, o 
animus é próprio do homem; (iii) o spiritus em Agostinho tem duas acepções: 
uma acepção advinda de Porfírio, e outra da Bíblia. Na acepção porfiriana, 
spiritus é uma parte do animus responsável por criar em si as cópias das coisas 
com as quais interagimos no mundo sensível, ao passo que, na acepção bíblica, 
spiritus tem a mesma definição de animus [...]. (LIMA, 2015, p. 41). 
 

Em esta senda, alma delineia-se como anima e, por conseguinte, como 

animus. Na relação entre alma e corpo, a despeito do debate em aberto sobre 

unitarismo ou dualismo, se apresenta a concepção dualista como referência para 

lidar não somente com alma, mas também com a noção entre alma e tempo. O ponto 

inicial é, com isso, considerar de que “Se a pergunta é sobre a composição do ser 

humano, respondo que é constituído de alma e corpo” (SANTO AGOSTINHO, 1997 

[388], p. 22). 

Observa-se que o propósito não é explicar se o ser humano é unitário ou 

dualista em relação ao corpo e à alma, mas é verificar que, uma vez composto por 
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alma e corpo, é centralizar como a alma vincula-se com o tempo e, 

consequentemente, para a citação agostiniana de distentio animi. Alma (anima e 

animus) é o principal referente e, na relação com o corpo, consta de que “Não sendo 

corpo, a alma é superior a ele, somos obrigados a reconhecer” (SANTO AGOSTINHO, 

1997 [388], p. 68). Situa-se, por conseguinte, a alma como substância imaterial e o 

corpo como substância material e, além disso, a alma como inteligível e o corpo como 

sensível. A superioridade da alma ao corpo também condiz com a noção de espaço-

tempo em que o espaço compreendido como dimensão e medida condiz com o corpo, 

cuja materialidade é dada por referências espaciais. Como contraponto, a alma não se 

reduz ao espaço-tempo ainda que o possa integrar e, logo, não detém dimensão e 

medida. Nesse sentido, entretanto, não impede de a alma ocupar o corpo e com este 

interagir. Em este quesito, situa-se anima e corpo e, quando ocupa o corpo do ser 

humano, é animus como animus rationalis. 

A divisão conceitual realizada anteriormente não caracteriza de que Agostinho 

tenha deliberadamente expressado essa divisão, ao contrário, a divisão é realizada 

para esclarecimento terminológico já que para Agostinho alma é o princípio anímico, 

a vitalidade. Por conseguinte, é anima e animus como um só que se concebe alma 

para Agostinho. Apresenta-se, portanto, anima superior ao corpo e é anima como 

animus rationalis em que o animus rationalis está imbricado e inter-relacionado 

com o sentido, o sensível. O inteligível e o sensível não se confundem e, com isso, o 

sensível, que é da matéria, do corpo, vale-se do spiritus como meio para interatuar 

com a razão dada no animus rationalis. Cabe ao animus rationalis valer-se da razão 

para eliminar os erros e as confusões trazidas pelo sentido, e a ação da razão do 

animus rationalis é possível somente porque o animus é mens. Em esse sentido, 

 

O conhecimento de si é o conhecimento que a mens tem de si mesma como 
trindade, isto é, como memória, inteligência, vontade. Este é um dos aspectos do 
conhecimento de si: a mens é isto que conhece dela, uma substância que pensa, 
que quer, que se lembra. Na tríade memória, inteligência, vontade, cabe à 
vontade a unidade das potências da alma. A vontade diz à memória o que reter e 
o que esquecer; diz ao intelecto o que escolher para o entendimento; é ela que os 
faz trabalhar, que os reúne ou separa. (CUNHA, 2001, p. 24) 
 

Em este estudo, a ênfase consiste em delinear alma como animus rationalis 

dotada de mens que, ao fim e ao cabo, eliminado o sensível que é intermediado pelo 

spiritus, é passível de se afirmar animus rationalis como mens. É por conhecer a si 
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que a alma é alma superior ao corpo, ao sensível e em caminho de superação da vida 

vivida em direcionamento a Deus e ao eterno. 

Se o estado da arte sobre o estudo em Agostinho consiste em que na relação 

dada entre o ser humano e a vida vivida na Terra tem-se o objetivo de se aproximar e 

alcançar Deus, como consequência se requer um equilíbrio entre o Agostinho 

filosófico e o Agostinho teológico. A tríade alma, corpo e ser humano expõe o meio 

para que a vida vivida seja realizada para que culmine ao encontro e ao conhecimento 

de Deus. Ao se conceber de que Deus é eternidade, então Deus não se confunde com 

o tempo. A alma encarnada em corpo no ser humano tampouco pertence ao eterno 

ainda que o almeje. Cabe, com isso, ensaiar como Agostinho apresenta a noção de 

tempo e, concomitantemente, como se relaciona com a alma para que, assim, o 

tempo seja uma distentio animi. 

 

3 Tempo 

 

Agostinho centraliza na obra Confissões uma das mais representativas análises 

sobre o tempo elaboradas na filosofia antiga tardia. Estudioso e conhecedor de a 

concepção do tempo em Platão e Aristóteles em conjunto com a filosofia 

neoplatônica de Plotino e da filosofia dos estoicos, Agostinho posiciona também a 

filosofia sobre o tempo com a teologia. É em esse sentido de que o tempo é 

coadunado com a eternidade. 

Ao apresentar Deus como eterno, Agostinho explicita que Deus não é tempo, 

que tempo não é eternidade e que Deus está fora do tempo. É em essa referência que 

se requer alinhavar Deus, eternidade e tempo, pois “De fato, foste tu que criaste o 

próprio tempo, e ele não podia decorrer antes de o criares” (SANTO AGOSTINHO, 

1997 [397-400], p. 341). 

O tempo como decorrência da criação situa-se no mundo e junto ao ser 

humano tendo em vista que o ser humano está no mundo, no tempo e também é 

criatura. Tempo e ser humano relacionam-se, para Agostinho, ao menos em duas 

instâncias: linguagem e experiência. A linguagem do tempo é exterior e objetiva em 

que se expõe por meio da cronologia, das expressões utilizadas como antes e depois, 

ontem e amanhã, horas, dias, meses, anos, entre tantas outras formas de dizer o 

tempo. O tempo, portanto, está encarnado na linguagem. 
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O tempo como linguagem é mais do que expressões porque é a própria noção 

divina realizada como linguagem. Nesse sentido, o ser humano detém na linguagem 

um meio para com o caminho em direção a Deus porque “Tu nos chamas então a 

compreender o Deus Verbo que é Deus contigo, o Verbo que é pronunciado 

eternamente, e por ele todas as coisas são eternamente proferidas” (SANTO 

AGOSTINHO, 1997 [397-400], p. 336). Deus Verbo, Deus eterno não é tempo, mas é 

a linguagem da criação de Deus e, para isso, requer a noção da Trindade em que por 

meio do Deus Filho se aproxima de Deus Pai. Em este quesito, Agostinho centraliza a 

linguagem como existência em que Deus Verbo é posta pelo Deus Filho e, como 

consequência, cabe ao ser humano, criatura, compreender a linguagem. Por isso, na 

linguagem em Agostinho, “Ao fundo, encontra-se, antes, a sua pretensão teológica de 

comprovar a presença de uma realidade divina no nosso falar e pensar” (HORN, 

2008, p. 50). 

Uma vez que tempo é linguagem e o ser humano utiliza da linguagem para 

expressar o tempo, Agostinho reconhece a dificuldade do ser humano em caracterizar 

o tempo na linguagem. A linguagem atua como veículo para transformar o tempo em 

ser, dar identidade ao tempo e, como consequência, o ser humano comete 

impropriedades ao falar sobre o tempo. É uma luta semântica tendo em vista que o 

ser humano expõe o que sente sobre o tempo, e esse embate dado na linguagem sobre 

o tempo resulta na abertura da dimensão do tempo referenciada pela noção de 

presente, passado e futuro. 

A tripartição do tempo junto com a linguagem detém para Agostinho 

importância relevante para que o tempo ganhe existência e demande compreender o 

paradoxo do tempo. É na referência da existência do tempo presente em que ocorre o 

paradoxo do tempo, pois “De que modo existem esses dois tempos – passado e 

futuro, - uma vez que o passado não mais existe e o futuro ainda não existe?” 

(SANTO AGOSTINHO, 1997 [397-400], p. 343). A resolução do paradoxo do tempo 

não se limita a compreender a linguagem, mas sim expor também a dimensão, a 

existência e a medição do tempo. A tripartição do tempo – presente, passado e futuro 

– não exime dar existência e não existência tampouco medir o tempo. 

Em uma reflexão sobre coadunar tempo, dimensão, existência e não existência 

e medição, Agostinho reformula a tripartição do tempo. Dessa forma, “Seria talvez 

mais justo dizer que os tempos são três, isto é, o presente dos fatos passados, o 
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presente dos fatos presentes, o presente dos fatos futuros. E estes três tempos estão 

na mente e não os vejo em outro lugar” (SANTO AGOSTINHO, 1997 [397-400], p. 

349). Ao reformular o problema filosófico do tempo, Agostinho reformula também a 

linguagem utilizada pelo ser humano ainda que compreenda o uso dado pelo tempo 

como presente, passado e futuro mesmo com a não existência de passado e futuro. 

Além do domínio da linguagem, Agostinho nas Confissões expressa o tempo 

pelo domínio da experiência quando o ser humano o manifesta. É o tempo como 

passagem, transitoriedade que o ser humano sente e o expressa por meio da medição 

do tempo. O tempo é percepção ao ser humano e se percebe quando passa e quando 

passa se mede. Agostinho apresenta outro problema filosófico já que também 

pretende compreender que quando o ser humano mede o tempo que passa mede sem 

saber o que mede e não sabe com que mede. O interesse recai não mais ao tempo 

objetivo, mas ao tempo subjetivo, ao tempo que passa, que se sente e que se mede. 

O ponto fulcral é diferenciar a que se refere Agostinho, principalmente, nas 

Confissões quando lida com o tempo. Ao iniciar pela diferenciação entre eternidade e 

tempo, Agostinho relaciona tempo, mundo e ser humano em que Deus é eternidade. 

Uma vez compreendida essa diferenciação, o problema filosófico recai em como o 

tempo está vinculado ao ser humano. A primeira linha de observação compõe o 

tempo como vinculado à linguagem do ser humano em que se reconhece a expressão 

do tempo por meio da tripartição: passado, presente e futuro. Reconhece-se, por 

conseguinte, três tempos, os quais são ditos pelo ser humano e ao se transformar em 

oralidade encarna-se o tempo, dá-se identidade e existência ao tempo. Em este 

aspecto, o tempo recai em paradoxos por meio da linguagem do ser humano e 

Agostinho busca resolver esse paradoxo do tempo. 

A resolução do paradoxo do tempo culmina em uma correção da linguagem 

em que, ao fim e ao cabo, se apresenta o tempo presente dos fatos passados, o tempo 

presente dos fatos presentes e o tempo presente dos fatos futuros. Ao se reconhecer 

esses três tempos, cuja presença ocorre na mente, Agostinho os referencia 

respectivamente como memória, visão e espera. Ao esclarecer como se manifesta na 

linguagem aquilo que está na mente, Agostinho objetiva compreender a medição do 

tempo porque o ser humano mede o tempo. Essa medição do tempo é realizada pelo 

arcabouço de breve e longo em uma estrita relação com duração e intervalos de 

tempo em uma manifestação de que o tempo passa. Agostinho descarta de que o 
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tempo seja movimento dos corpos ainda que se possa medir o movimento. Destarte, 

tempo não é movimento, tempo e eternidade não se confundem, tempo é o que passa 

e quando passa se mede e, por isso, cabe questionar, “Então, meu Deus, meço sem 

saber o que meço? (...) E com que meço o tempo?” (SANTO AGOSTINHO, 1997 [397-

400], p. 354-355). 

É este momento que o estudo sobre o tempo em Agostinho adentra na relação 

com a alma. De um tempo objetivo se encaminha para um tempo subjetivo. A 

compreensão do dualismo alma e corpo é primordial em esse sentido para que se 

vincule tempo e alma, pois é o ser humano que mede o tempo em que esse tempo é o 

que passa. Na tríade ser humano, alma e corpo, a alma é central por ser superior ao 

corpo e por ser o princípio anímico, a vitalidade. Para compreender, assim, o que se 

mede e com que se mede o tempo, é na alma que um caminho de resposta é possível 

de se encontrar. 

 

4. Distentio Animi 

 

O tempo compreendido como presente dos fatos passados, presente dos fatos 

presentes e presente dos fatos futuros existem e estão na mente. A medição do tempo 

requer medir o que existe, logo, se mede o tempo presente dado por memória, visão e 

espera. De modo mais específico, se mede é os fatos em que esses fatos são imagens, 

marcas impressas que passam. A medição ocorre do que tem extensão, duração e, 

para isso, demanda início e fim. 

O problema recai em que o tempo presente não tem início, nem fim, então, 

“Quanto ao presente, como o podemos medir, se não tem extensão?” (SANTO 

AGOSTINHO, 1997 [397-400], p. 349). Destarte, não se mede o tempo presente. 

Emerge, entretanto, um diferencial em que se mede o tempo que passa e não se mede 

o tempo presente, então, estritamente se mede é o tempo. Desse modo, a pergunta 

central consiste em o que é o tempo?, e se ressalta o interesse de Agostinho nas 

Confissões de que o ser humano mede e precisa saber o que mede. A resposta para o 

que é o tempo? decorre quando “Daí concluo que o tempo nada mais é do que 

extensão” (SANTO AGOSTINHO, 1997 [397-400], p. 355). 

Ao considerar o tempo como extensão, é o tempo em si mesmo que é medido 

e, não, o tempo presente já que este não tem extensão. O tempo em si mesmo por ter 
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extensão é passível de medição, mas a pergunta exposta é extensão de quê? Ressalta-

se o caminho percorrido de que há o reconhecimento da existência do tempo na 

mente enquanto o tempo é expresso pela linguagem de modo impróprio em que gera 

paradoxos ao ponto de expor a não existência do tempo. O ponto fulcral é o ser 

humano medir o tempo que está na mente revelado como memória, visão e espera, 

mas é, para Agostinho, equivocado porque o tempo presente não se mede já que não 

tem extensão. 

O tempo em si mesmo como extensão é o que se mede, e o tempo “Seria 

surpreendente, se não fosse a extensão da própria alma” (SANTO AGOSTINHO, 1997 

[397-400], p. 355). O tempo é, portanto, uma extensão da alma, uma distentio animi. 

Por conseguinte, quando se mede o tempo que passa, se mede é a distentio animi 

porque “É em ti, meu espírito, que eu meço o tempo” (SANTO AGOSTINHO, 1997 

[397-400], p. 358). 

O ser humano constitui-se de alma e corpo em que se apresenta a alma como 

superior ao corpo. A alma, imaterial e inteligível, é passível de deter extensão; o 

corpo, material e sensível, interage com a alma dotada de extensão. O ser humano 

que mede o tempo o realiza na alma por meio da capacidade de sentidos em uma 

relação entre o inteligível e o sensível. A alma possui extensão, capacidade de 

distentio, o que permite ao ser humano medir o tempo. Para efeitos de compreensão, 

assim, o ato se divide quando o ser humano mede é a extensão da alma, alma que 

está no corpo do ser humano, cuja constituição é alma e corpo. A relevância da 

análise consiste em que essa separação ocorre para efeitos de compreensão, mas para 

posicionamento filosófico é conceber que se lida com um só: ser humano que é alma 

e corpo, nada mais. 

O tempo como distentio animi apresenta, portanto, que se mede o que passa 

porque “Meço, enquanto está presente, a impressão que as coisas gravam em ti no 

momento em que passam, e que permanece mesmo depois de passadas, e não as 

coisas que passaram para que a impressão se reproduzisse. É essa impressão que 

meço, quando meço os tempos” (SANTO AGOSTINHO, 1997 [397-400], p. 358). A 

alma permite, assim, reter em si o que passa de forma que concomitante o ser 

humano mede é a distentio animi que é tempo. De modo simples, é compreender de 

que o ser humano interage com a alma por meio de medição e tempo. 
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A alma é capacitada de vontade, de ação e de conhecimento ao ponto de 

corresponder como princípio anímico, de vida. O tempo que passa é na alma e que 

também passa no ser humano de modo que o ser humano mede o tempo e o mede na 

alma porque somente a alma detém extensão. A impressão que passa na alma é 

passado, presente e futuro, ou seja, é lembrança, atenção e expectativa, sendo que a 

atenção que é o presente e não detém extensão existe tanto quanto o passado e o 

futuro, mas existe enquanto passa. 

Nessa relação ser humano dotado de alma e corpo, o tempo é medido e 

medido na alma. O tempo é distentio animi pela capacidade de a alma estender-se, 

percorrer, passado, presente e futuro em que não existe passado e não existe futuro, 

mas existe a lembrança e existe a expectativa na alma. Mais do que lembrança e 

expectativa que existem na alma, é a existência da atenção na alma que permite o 

presente. A relação única, ser humano, alma e corpo, possibilita medição do tempo 

na alma porque em o tempo ser distentio animi compõe na mente existência do 

tempo presente dos fatos passados, do tempo presente dos fatos presentes e do 

tempo presente dos fatos futuros enquanto se mede na alma essa distentio que 

permite existência do presente como atenção. 

É entre essa metafísica e ontologia do tempo que também se assenta a 

antropologia agostiniana por meio de uma reflexão sobre o que é o tempo? e, 

principalmente, quando o tempo é distentio animi. A alma que detém extensão e que 

se pode medir abre caminho para que seja o presente existente como atenção que 

possibilite tanto na mente quanto na alma sentir e medir o tempo. 

 

5 Conclusão 

 

Agostinho discorre no Livro XI das Confissões uma das reflexões mais 

apuradas sobre o tempo. Ao reformular a compreensão sobre o tempo advinda de 

Platão e Aristóteles acrescentadas das concepções da cosmogonia dos neoplatônicos, 

principalmente Plotino, e dos estoicos, Agostinho propõe equilibrar as 

fundamentações teológica e filosófica a fim de que o tempo seja delineado, explicado 

e conceituado a fim de ser apresentado como distentio animi. 

O tempo está inserido em concepções de alma, ser humano e Deus em uma 

diferenciação de criador e criatura, eternidade e tempo, alma – corpo – ser humano 
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para que se permita obter um conceito de tempo em Agostinho juntamente com 

possíveis respostas para paradoxos criados pela compreensão de tempo. A relação 

entre alma e tempo requer compreender alma como anima e animus, o princípio 

anímico, e superior ao corpo em que alma e corpo constituem o ser humano 

agostiniano. 

Agostinho expõe dois níveis de entendimento de tempo: tempo objetivo, 

exterior e o tempo subjetivo, interior. O tempo objetivo, exterior é exposto por meio 

da linguagem. Deus eterno também é Deus Verbo que se encarna na linguagem do 

ser humano e o compreende pela linguagem. O tempo objetivo, exterior compõe o 

domínio da linguagem e abre uma luta semântica já que o tempo acaba expressado 

de modo equivocado e por meio de paradoxos. Agostinho releva os equívocos e extrai 

da linguagem a compreensão do tempo como passado, presente e futuro. O interesse 

de Agostinho é o tempo subjetivo, interior pertencente ao domínio da experiência, 

como passagem, transitoriedade. Para isso, ao se valer da linguagem, o autor 

reformula a noção de tempo para expressar a existência do tempo presente dos fatos 

passados, do tempo presente dos fatos presentes e do tempo presente dos fatos 

futuros em que os três existem e estão na mente. 

Explicar o tempo consiste em compreender que se mede o tempo e somente se 

mede o que tem extensão, início e fim. O tempo presente não tem extensão, então 

não pode ser medido, mas o que se mede é o próprio tempo. O tempo apresenta-se 

como uma distentio animi em que a alma detém extensão e, com isso, permite medir 

o tempo na alma e nas impressões deixadas na alma. A alma, como princípio 

anímico, dotada de vontade, ação e conhecimento detém em si a realização da 

lembrança, da atenção e da expectativa. É na relação única ser humano, alma e 

corpo, portanto, que tanto o tempo é medido como o tempo é distentio animi. 
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